ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ (1)
• Με το Π.Δ. 363/15.10.1998 (ΦΕΚ 242/29.10.1998) το
Υπουργείο Παιδείας θεσμοθετεί το Κρατικό Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας με επίπεδα Α, Β, Γ, Δ.
• Με τις Υ.Α. Β7/255/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998),
Β7/256/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998) και
Β7/144/06.04.1999 (ΦΕΚ 358/13.04.1999)
α) το ΚΕΓ ορίστηκε ως επίσημος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών
ελληνομάθειας με τη συνδρομή των υποφορέων (εξεταστικών
κέντρων),
β) προσδιορίστηκαν με λεπτομέρειες οι δεξιότητες στις οποίες
εξετάζονται οι υποψήφιοι σε κάθε επίπεδο και
γ) ορίστηκε ως ο αποκλειστικός φορέας για τη λήψη αποφάσεων που
σχετίζονται με τη διενέργεια των εξετάσεων.
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ (2)
• Με το Π.Δ. 60/30-6-2010 (ΦΕΚ Α’ 98) θεσμοθετήθηκαν 2 νέα
γλωσσικά επίπεδα: Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και
Α1 για εφήβους και ενηλίκους) και Γ2 και μετονομάστηκαν τα
ισχύοντα επίπεδα ως εξής: Α=Α2, Β=Β1, Γ=Β2, Δ=Γ1.
• Με τη θεσμοθέτηση των επιπέδων Α1 και Γ2, τα επίπεδα του
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως με
τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
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ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (1)
• Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας αφορά
κάποιον/α που δεν τελείωσε την ελληνόφωνη εκπαίδευση,
ασχέτως με το αν είναι ομογενής ή αλλοδαπός/αλλογενής.
• Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνταξη του Εθνικού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) από το Υπουργείο
Παιδείας, η χρηστικότητα της ελληνομάθειας κρίνεται στη
βάση κάθε φορέα που την απαιτεί για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων κ.τ.λ. Ο/η δικαιούχος
υποχρεούται να ρωτά τον φορέα που απευθύνεται τι επίπεδο
ελληνομάθειας απαιτείται.
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ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (2)
Επίπεδο

Γνώση
ελληνικής

Ενδεικτικές περιπτώσεις θεσμοθετημένης χρηστικότητας

Α1

Στοιχειώδης

•

Πιστοποίηση του συγκεκριμένου επιπέδου ελληνομάθειας

Α2

Βασική

•

Για γενικούς σκοπούς: πιστοποίηση του συγκεκριμένου επιπέδου
ελληνομάθειας
Για επαγγελματικούς σκοπούς (χωρίς ΠΓΛ): άδεια άσκησης επαγγέλματος
στην Ελλάδα για υπαλλήλους λιμενικού σώματος, υπαλλήλους σχολών
θαλασσίων αθλημάτων, αυτοκινητιστές (ταξί), αποκλειστικές νοσοκόμες,
δημοτικούς υπαλλήλους, κ.α.
Άδεια «επί μακρόν διαμένοντος» στην Ελλάδα σε υπηκόους τρίτων
χωρών σε συνδυασμό με εξέταση στα στοιχεία ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού που διοργανώνεται περιοδικά από τη Γενική Γραμματεία Διά
Βίου Μάθησης του ΥΠΠΘ.

(εν αναμονή του ΕΠΕΠ)

•

•

Β1

Μέτρια

•
•

Β2

Καλή

•
•

Γ1

Πολύ καλή

•
•

Γ2

Άριστη

•

Άδεια «επί μακρόν διαμένοντος» στην Ελλάδα σε υπηκόους τρίτων
χωρών.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε
προκήρυξη ή φορέα.
Εγγραφή σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ΙΕΚ (εκτός και εάν
καθορίζεται διαφορετικά κατά περίπτωση).
Άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε φροντιστήριο στην Ελλάδα.
Άδεια δημιουργίας και κατοχής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στην
Ελλάδα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε
προκήρυξη ή φορέα.
Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όχι για ειδικότητες σχετικές με τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας).
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ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (3)
Επίπεδο

Γνώση ελληνικής

Προτεινόμενη αντιστοίχιση επιπέδων
ελληνομάθειας - κατηγοριών εκπαίδευσης
(γνωμοδότηση ΚΕΓ για ΑΣΕΠ/ΕΠΕΠ)

Α1

Στοιχειώδης

----

Α2

Βασική

Β1

Μέτρια

Β2

Καλή

Γ1

Πολύ καλή

Γ2

Άριστη

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.).
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και
Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού
Προσωπικού και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού
Προσωπικού.
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.)
Ειδικού
Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
καθώς και για τους κατόχους Μεταπτυχιακών ή/και
Διδακτορικών Τίτλων .
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ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (4)
Αντιστοίχιση της εξάβαθμης κλίμακας των επιπέδων
ελληνομάθειας με τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων (ενσωμάτωση του European
Qualification Framework - EQF).
Αναδιοργάνωση της αντιστοίχισης των επιπέδων ελληνομάθειας
με τις προδιαγραφές του ΑΣΕΠ λόγω του θεσμοθέτησης του
επιπέδου Γ2 (άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας).
Ισχυροποίηση της χρηστικότητας με διακρατικές και άλλες
συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης του τίτλου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πιστοποίηση Επάρκειας της
Ελληνομάθειας - Νέο Αναλυτικό
Εξεταστικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη
2013: ΚΕΓ

Νέα επίπεδα – εξάβαθμη
κλίμακα: A1(για παιδιά 8-12 ετών),
Α1(για εφήβους και ενηλίκους), Β1,
Β2, Γ1, Γ2
Για κάθε επίπεδο αναφέρονται:
• Ι Γενικός εκπαιδευτικός
στόχος,
• ΙΙ Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι
ανά δεξιότητα
• ΙΙΙ Επικοινωνιακοί στόχοι
(γλωσσικές λειτουργίες,
περιστάσεις επικοινωνίας)
• ΙV Γλωσσικά στοιχεία
Καθορισμός των ορίων των
επιπέδων ελληνομάθειας σύμφωνα
με τους περιγραφητές του ΚΕΠΑ
(CEFR, 2001)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πιστοποίηση επάρκειας της
ελληνομάθειας για
επαγγελματικούς σκοπούς –
Επίπεδο Α2 – Αναλυτικό
εξεταστικό πρόγραμμα.
Θεσσαλονίκη 2013: ΚΕΓ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πιστοποίηση επάρκειας της
ελληνομάθειας για
επαγγελματικούς σκοπούς –
Επίπεδο Β2 – Αναλυτικό
εξεταστικό πρόγραμμα.
Θεσσαλονίκη 2013: ΚΕΓ
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Περιοχή

Ευρώπη
Βόρεια Αμερική
Νότια Αμερική
Ασία
Αφρική
Αυστραλία
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Περίοδος
εγγραφών: Αρχές Φεβρουαρίου – τέλη Μαρτίου
κάθε έτους.

• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πιστοποίησης ελληνομάθειας
στον ιστοχώρο http://www.greek-language.gr/certification
• Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής σε όλα τα εξεταστικά
κέντρα του ΚΕΓ.
 Πλεονεκτήματα:
α) υποβολή της αίτησης από οπουδήποτε, χωρίς υποχρεωτική
προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο,
β) άμεση καταχώρηση των στοιχείων του υποψηφίου και παραλαβή της
κάρτας συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Ηλεκτρονική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων
στον ιστοχώρο http://
www.greeklanguage.gr/certification/results/index.html
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
• Στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα διαγνωστικά
τεστ για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.
 Για τον υποψήφιο: διάγνωση των δυνατών και
αδύνατων σημείων του σε συγκεκριμένες προσληπτικές
γλωσσικές δεξιότητες και επιλογή του πιο κατάλληλου
επιπέδου.
 Για τον διδάσκοντα: διάγνωση με μεγαλύτερη
ακρίβεια
του επιπέδου γλωσσικής επάρκειας των
μαθητών και
αρτιότερη οργάνωση του προγράμματος
διδασκαλίας με
βάση την ανατροφοδότηση από τα τεστ.
15
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ (Α1, Α2, Β1)
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ (Β2, Γ1, Γ2)
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:
ΤΡΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Β2, Γ1, Γ2
• Επιστήμη (κλάδοι θετικών
και θεωρητικών επιστημών,
τεχνολογία, υγεία)
• Κοινωνία
(κοινωνιολογικά,
οικονομικά,
μάρκετινγκ)
• Λογοτεχνία
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:
ΤΡΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Β2, Γ1, Γ2
• ΜΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
 ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 ΑΘΛΗΣΗ
 ΕΡΓΑΣΙΑ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ,
ΓΕΩΠΟΝΙΑ)
 ΥΓΕΙΑ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 ΔΙΚΑΙΟ
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ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
Γ1
Γ2
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑΒ2
Λογοτεχνία

15,9
12,5
(10/63) (10/80)

14,3
(4/28)

14,0
(24/171)

Κοινωνία

23,8
33,8
(15/63) (27/80)

28,6
(8/28)

29,2
(50/171)

Επιστήμη

46
46,2
(29/63) (37/80)

53,6
(15/28)

47,7
(83/171)

Άλλα

14,3
(9/63)

10,7
(3/28)

10,5
(18/171)

7,5
(6/80)

21

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

• Στρατηγικές στο στάδιο της προανάγνωσης:
o Ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης
o Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης της
γλώσσας (φωνολογικό, γραμματικό,
συντακτικό επίπεδο)
o Ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

• Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης:
o Στρατηγικές ελέγχου
o Γνωστικές στρατηγικές: στρατηγική πρόσληψης και
παραγωγής μηνυμάτων καθώς και ταχείας
κατανόησης εννοιών/ιδεών
o Γνωστικές στρατηγικές που ρυθμίζουν την οργάνωση
εισερχόμενων δεδομένων
o Γνωστικές στρατηγικές: εξαγωγή συμπερασμάτων,
ανάλυση και αιτιολόγηση, επαγωγική σκέψη
o Εξοικείωση με είδη λόγου, κειμενικά είδη και
τυπολογία ασκήσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Στρατηγικές στο στάδιο μετά την ανάγνωση:
o Μεταγνωστικές στρατηγικές:
(αυτό)αξιολόγηση επιπέδου κατανόησης
κειμένου και ποσοστού επιτυχίας ασκήσεων
o Εξέταση/εμπέδωση θεμελιωδών εννοιών,
ιδεών που διατυπώθηκαν στο κείμενο που
επεξεργάστηκε ο μαθητής
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Α1 για παιδιά 8-12 ετών
• Τύπος άσκησης: αντιστοίχιση φράσεων του κειμένου με εικόνες
• Στρατηγικές:
− παρουσίαση μεμονωμένων λέξεων μέσω μίμησης/ επίδειξης
αντικείμενων, επεξήγηση συγκεκριμένων εννοιών με τη χρήση
αντικειμένων ή εικόνων (flashcards)
− συσχετισμός με τις γνώριμες εμπειρίες από το περιβάλλον των
παιδιών, επιλογή λεξιλογίου (προς διδασκαλία, αξιολόγηση) με
βάση την ηλικία, το επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης, το θεματικό
περιεχόμενο (αριθμοί, χρώματα, ζώα, φαγητά, μέρη του
σώματος, φυσικό περιβάλλον, σπίτι, σχολείο)
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Α1 για εφήβους και ενηλίκους
• Τύπος άσκησης: πολλαπλή επιλογή με 3 επιλογές
• Στρατηγικές:
− γρήγορη ανάγνωση, γενική προσοχή (εστίαση της προσοχής στο
γενικό νόημα, π.χ. εκδρομή)
− λεπτομερής ανάγνωση, επιλεκτική προσοχή (εστίαση της προσοχής
για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. πότε; πού;
πώς; πόσο;)
− ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης σε σχέση με α) το θέμα (π.χ.
λιμάνι, νησί, πλοίο) και β) το κειμενικό είδος (π.χ. e-mail:
παραλήπτης, αποστολέας, φιλικό ύφος), προ-ανάγνωση:
προβλέψεις, καταιγισμός ιδεών
− αντιμετώπιση άγνωστων λέξεων (π.χ. ονόματα πόλεων): αξιοποίηση
συμφραζομένων για την κατανόηση του νοήματος
− συνεργασία μαθητών/τριών για τον εντοπισμό των απαντήσεων στο
κείμενο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Α2
• Τύπος άσκησης: σωστό / λάθος
• Στρατηγικές:
− γρήγορη ανάγνωση, γενική προσοχή (εστίαση της προσοχής στο
γενικό νόημα, π.χ. τέσσερα καινούρια παιδικά βιβλία)
− λεπτομερής ανάγνωση, επιλεκτική προσοχή (εστίαση της προσοχής
για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. περιεχόμενο
κάθε βιβλίου)
− ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης σε σχέση με α) το θέμα (π.χ.
βιβλία) και β) το κειμενικό είδος (π.χ. διαφήμιση), προ-ανάγνωση:
προβλέψεις, καταιγισμός ιδεών
− αντιμετώπιση άγνωστων λέξεων (π.χ. περιγραφικά επίθετα, βλ.
εντυπωσιακές, περήφανους, πολύχρωμους): αξιοποίηση
συμφραζομένων για την κατανόηση του νοήματος
− συνεργασία μαθητών/τριών για τον εντοπισμό των απαντήσεων στο
κείμενο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Β1
• Τύπος άσκησης: σύγκριση – συμπλήρωση πίνακα
• Στρατηγικές:
− συγγραφή σημειώσεων: καταγραφή σημείων σύγκρισης
(ομοιότητες, διαφορές)
− επιλεκτική προσοχή (εστίαση της προσοχής για τον εντοπισμό
συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. σε τι ωφελεί κάθε τροφή)
− ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης σε σχέση με α) το θέμα (π.χ.
προβλήματα υγείας, διατροφή) και β) το κειμενικό είδος (π.χ.
αποτελέσματα μιας έρευνας), προ-ανάγνωση: προβλέψεις,
καταιγισμός ιδεών
− αντιμετώπιση άγνωστων λέξεων: αξιοποίηση συμφραζομένων για
την κατανόηση του νοήματος (π.χ. κατανόηση είδους προβλήματος
από το αναφερόμενο σημείο σώματος)
− συνεργασία μαθητών/τριών για τον εντοπισμό των απαντήσεων στο
κείμενο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Β2
• Τύπος άσκησης: συμπλήρωση λέξεων που δεν δίνονται
• Στρατηγικές:
− Φάση προανάγνωσης Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης. Λέξη-φράση
κλειδί (π.χ. «μακροζωία»): συζήτηση μέσα στην τάξη. Σημασιολογικός χάρτης με
κεντρικό θέμα «Λόγοι που οδηγούν στην μακροζωϊα», ανταλλαγή ιδεών,
απόψεων, συσχετισμοί. Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης της γλώσσας:
συνοχικοί δεσμοί μεταξύ μεμονομένων στοιχείων της σημασιολογικής μονάδας
ή σημασιολογικών μονάδων. Παράδειγμα: Συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις με
τη λέξη «μακροζωία».
− Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης: εξάσκηση στις τεχνικές γρήγορη και
λεπτομερής ανάγνωση, δημιουργία καθοδηγητικών σημειώσεων από τον
μαθητή στο κείμενο. Εξοικείωση με το κειμενικό είδος. Άσκηση συμπλήρωσης
λέξεων σε κείμενο: αξιοποίηση του περικειμένου-συγκειμένου για την
κατανόηση άγνωστων λέξεων ή φράσεων και την συμπλήρωση των κενών,
εύρεση των δομικών μοτίβων λόγου.
− Φάση Μετά την Ανάγνωση: Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου,
αυτοαξιολόγηση.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Γ1
• Τύπος άσκησης: συμπλήρωση κενών σε κείμενο με φράσεις
• Στρατηγικές:
− γρήγορη ανάγνωση, γενική προσοχή (εστίαση της προσοχής στο
γενικό νόημα, π.χ.: λιπάσματα, η σύστασή τους, η χρησιμότητά τους)
− λεπτομερής ανάγνωση, επιλεκτική προσοχή (εστίαση της προσοχής
για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. Γιατί; Κάθε
πότε; Πώς;)
− ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για το κειμενικό είδος (π.χ.
άρθρο εξειδικευμένο σε ένα επιστημονικό θέμα), προ-ανάγνωση:
προβλέψεις, καταιγισμός ιδεών
− αντιμετώπιση άγνωστων λέξεων (π.χ. οξύτητα εδάφους, αλατότητα,
ιχνοστοιχεία)
− αξιοποίηση συμφραζομένων για την κατανόηση του νοήματος
− συνεργασία μαθητών/τριών για τον εντοπισμό των απαντήσεων στο
κείμενο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ
• Επίπεδο: Γ1
• Τύπος άσκησης: αντιστοίχιση παραγράφων και τίτλων
• Στρατηγικές:

− γρήγορη ανάγνωση για την εξοικείωση του θέματος και για τον εντοπισμό της
γενικής ιδέας του κειμένου (γενική προσοχή)
− επιλεκτική προσοχή: θα προηγηθεί η ανάγνωση της άσκησης, ώστε να ξέρει ο
μαθητής/η μαθήτρια πού ακριβώς να ψάξει στο κείμενο, ώστε να εντοπίσει το
ακριβές σημείο που ζητάει η άσκηση
− εστίαση της προσοχής, αξιοποίηση συμφραζομένων για την κατανόηση του
νοήματος
− αναγνώριση δομικών στοιχείων του γραπτού λόγου
− ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης (π.χ. σε πολλές ταινίες περιγράφονται οι
γαστρονομικές απολαύσεις…, ο κινηματογράφος θα επανάφερε πιάτα και
συνταγές που[.. ]χαρτογραφούν τους γευστικούς ορίζοντες). Οι μαθητές/τριες
έχοντας δει κάποια παλιά ελληνική ταινία της δεκαετίας του ’60, εντοπίζουν
καλύτερα το πλαίσιο στο οποίο κινείται το κείμενο.
− ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψη: ο μαθητής/η μαθήτρια έρχεται σε επαφή με τα
πολιτισμικά στοιχεία μιας χώρας στην οποία αναφέρεται το κείμενο. Γίνονται
αναφορές σε στοιχεία όπως έθιμα, γιορτές (π.χ. μια παρέλαση συμβολικών
πιάτων της εθνικής μας κουζίνας είναι κλασσικές σκηνές στις ασπρόμαυρες
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου) που βοηθούν στην απόκτηση μιας
βαθύτερης γλωσσικής αντίληψης.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

• Αξιοποίηση παραγλωσσικών/εξωγλωσσικών στοιχείων: μουσική,
ηχητικά εφέ και εικόνες (για όλους τους τύπους ασκήσεων).
• Αξιοποίηση συμφραζομένων: συναγωγή σημασίας άγνωστων
λέξεων από συμφραζόμενα (χρήσιμο για ασκήσεις σημειώσεων,
σωστού/λάθους και πολλαπλής επιλογής).
• Αναγνώριση δομής λόγου: εξοικείωση με τα εκφραστικά μοντέλα
που επαναλαμβάνονται σε παρόμοιες περιστάσεις επικοινωνίας
(για όλους τους τύπους ασκήσεων).
• Επιλεκτική προσοχή: εστίαση της προσοχής στις πληροφορίες που
βοηθούν στην απάντηση των ερωτήσεων (για όλους τους τύπους
ασκήσεων).
• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης: συνέργια κειμένου και
εξεταστικών ερωτημάτων για την κατανόηση του θέματος.
• Προβλέψεις: αξιοποίηση των εξεταστικών ερωτημάτων, των
εικόνων και των οδηγιών για την κατανόηση του κειμένου και την
απάντηση στις ερωτήσεις.
• Έλεγχος: προσεκτικός έλεγχος του γραπτού από τον μαθητή.
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Νέα διδακτικά εγχειρίδια και
υλικό προετοιμασίας
• Σχεδιασμός νέας σειράς διδακτικών εγχειριδίων για την
εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας:
 ΚΛΙΚ στα ελληνικά: επίπεδα Α1 (2013)
 ΚΛΙΚ στα ελληνικά: επίπεδο Α2 (2013)
 ΚΛΙΚ στα ελληνικά: επίπεδο Β1 (2014)
 ΚΛΙΚ στα ελληνικά: επίπεδο Β2 (2016)
 Δείγματα εξεταστικών θεμάτων: Επίπεδο Β2(2014)
 Δείγματα εξεταστικών θεμάτων: Επίπεδο Γ1(2016)
• Σχεδιασμός νέας σειράς βιβλίων με δειγματικά θέματα
πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για την εξάσκηση
των υποψηφίων: 6 τόμοι για όλα τα επίπεδα, 4 σειρές θεμάτων
ανά επίπεδο.
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Οι διευθύνσεις του ΚΕΓ
στο διαδίκτυο
• http://www.greek-language.gr
• http://www.komvos.edu.gr
• http://www.greek-language.gr/certification
• http://elearning.greek-language.gr
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Ευχαριστούμε για την
προσοχή σας!
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