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Προς τους υποψήφιους
αξιολογητές Τουρκικής γλώσσας
του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
ενόψει της διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
για την πιστοποίηση της Τουρκικής γλώσσας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον
Μάιο 2011 πραγματοποιείται διαβαθμισμένη εξέταση του επίπεδου Β (Β1&Β2).
Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του Έργου του ΕΚΠΑ «Ανάπτυξη του Συστήματος
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας ΠΡΑΞΗ 1: Διαφοροποιημένες και
Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του
Υποέργου Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Τουρκικής, διοργανώνουμε στις 9 και 10
Απριλίου 2011 δύο σεμινάρια (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), προκειμένου να
επιμορφωθούν οι αξιολογητές στον νέο αυτό τύπο εξέτασης.
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε όλους όσοι είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών Τουρκικής, σε όσους, δηλαδή, μετείχαν στο πρώτο
επιμορφωτικό σεμινάριο το 2009 (10-11/10/2009), θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
· στην Αθήνα, το Σάββατο 9 Απριλίου 2011, ώρα 10.00 – 15.00, στην έδρα του
Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Καπλανών 6 (πάροδος
της Σίνα, στο ύψος της Σόλωνος), Αθήνα 106 80, τηλ.: 210 36 34 592.
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• στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 10 Απριλίου 2011, ώρα 10.00 - 15.00, στην Ιμβριακή
Ένωση Μακεδονίας & Θράκης, Δημητσάνης 47 (Αμφιπόλεως και Πυλαίας, Κάτω Τούμπα),
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 544 54, τηλ.: 2310 98 96 54.
Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν:
> η δομή και τα χαρακτηριστικά του διαβαθμισμένου επιπέδου Β (Β 1&Β2),
> η διαδικασία εξέτασης του προφορικού λόγου των υποψηφίων (Ενότητα 4),
> τα κριτήρια αξιολόγησης προφορικού λόγου και
> το δείγμα θεμάτων της Ενότητας 4.
Καλό θα ήταν, πριν την προσέλευσή σας στο σεμινάριο, να έχετε μελετήσει, στο σύνολό
του, το δείγμα θεμάτων της διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Β, το οποίο θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
http://www.kpg.ypepth.gr/Τούρκικα/Δείγματαδιαβαθμισμένουτεστ.aspx
Για την καλλίτερη οργάνωση των σεμιναρίων, σας παρακαλούμε, μέχρι την Τρίτη 5
Απριλίου 2011, να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας σε ένα από τα δύο προγραμματισμένα
σεμινάρια, στις κατωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ή στο FAX: 210 3637947).
vasotheodo@turkmas.uoa.gr και kchalkias@turkmas.uoa.gr
Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν σημαίνει απαραίτητα την επιλογή σας
στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την επιλογή των εξεταστών αρμόδια είναι η Διεύθυνση
Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (ΔΠΓΞΓ), η οποία πριν από κάθε εξεταστική
περίοδο και ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων, την κατανομή τους ανά την
Ελλάδα, τον μόνιμο τόπο διαμονής σας, κ.ά., επιλέγει τους εξεταστές. Επίσης, δεν
προβλέπεται αποζημίωση των συμμετεχόντων στο επιμορφωτικό σεμινάριο.
Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση.
Για οργανωτικά ζητήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΠΓΞΓ του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο τηλέφωνο 210 3443259.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας.

Η επιστημονικώς υπεύθυνη του Υποέργου

Μ. Μαυροπούλου Λέκτορας Τμήμα
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών
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