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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων για την Πιστοποίηση της γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, συνεδρίασε την
Τρίτη 19 Ιουνίου 2013 για να ορίσει την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων
της 19ης Οκτωβρίου 2013.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του νόμου 4115 (ΦΕΚ 24, 30.1.2013)
2. Την ΚΥΑ 3390 (ΦΕΚ 774, 3.4.2013)
3. Το Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση
Επάρκειας της Ελληνομάθειας
ορίζουμε την ύλη των εξετάσεων ως εξής:
Για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας
Η ύλη αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 όπως
περιγράφονται στο: Αντωνοπούλου, Ν., Βογιατζίδου, Σ. & Τσαγγαλίδης,
Α. (2013). Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό
εξεταστικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας.
Περιγραφή του επιπέδου Α2 μπορούν οι υποψήφιοι να αντλήσουν στον
παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/98

Σε γενικές γραμμές σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη
βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί
την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή
φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις
επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και
εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές
και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να
μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες
σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση
ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να
είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας
ή άμεσης ανάγκης.
Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των
προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐
enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia

Για την πιστοποίηση της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού
Η ύλη των εξετάσεων συνίσταται σε ό,τι περιλαμβάνεται στο
συνημμένο κείμενο.
Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού
Ως υλικό αναφοράς για περαιτέρω μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
«Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού» (Τζαμαλή, Κ. &
Σκουνάκη, Ι., επιστημονική επιμέλεια Β. Μπόκολας, έκδοση ΓΓΔΒΜ και
ΙΔΕΚΕ, διαθέσιμο στο
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/805/%CE%92%CE%99%CE
%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE
%A1%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf

Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των
προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐
enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia
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