
 

  

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ (ΚΠΓ) 

Τν Τκήκα Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο Τνπξθηθήο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο ησλ 

εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο. 

Τν Τκήκα κεηέρεη ζην έξγν «Γηαθνξνπνηεκέλεο θαη Γηαβαζκηζκέλεο Δζληθέο Δμεηάζεηο Γισζζνκάζεηαο» 

[https://rcel2.enl.uoa.gr/diapeg/gr_upoerga.htm ] απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2011. Τν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ 

πνπ δηελεξγεί ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ). 

Σήκεξα, ζην πιαίζην ηνπ ΚΠΓ, πηζηνπνηνχληαη ηφζν ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο Γ1 θαη Γ2 (δηαβαζκηζκέλε 

εμέηαζε Γ1&Γ2), φζν θαη ηα επίπεδα Β1 θαη Β2 (δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε Β1&Β2) [https://bit.ly/3f3JriL ] 

Οη εμεηάζεηο ΚΠΓ ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο δηεμάγνληαη άπαμ ηνπ έηνπο, ηνλ κήλα Ννέκβξην, κε ππεχζπλε 

ηελ Καζεγήηξηα Δ. Σειιά. 

 

1). Πεπιγπαθή ηος Έπγος ηος ΔΚΠΑ «Ανάπηςξη ηος ςζηήμαηορ Αξιολόγηζηρ και Πιζηοποίηζηρ 

Γλωζζομάθειαρ ΠΡΑΞΗ 1: Γιαθοποποιημένερ και Γιαβαθμιζμένερ Δθνικέρ Δξεηάζειρ 

Γλωζζομάθειαρ»  ζηο Δ.Π. «Δκπαίδεςζη και δια Βίος Μάθηζη» και κωδικό MIS 299908 (2010-2013). 

Πξφθεηηαη γηα έξγν ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο, κε πξνυπνινγηζκφ 3.875.000€. Τν έξγν «Γηαθνξνπνηεκέλεο θαη 

Γηαβαζκηζκέλεο Δζληθέο Δμεηάζεηο Γισζζνκάζεηαο (ΓηαΠΔΓ)» ην πινπνίεζε ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) σο επηζπεχδσλ θνξέαο, ζε ζχκπξαμε κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο 

Υπνινγηζηψλ (ΔΑΙΤΥ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη κηα δεχηεξε Πξάμε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ΚΠΓ, κε ηίηιν «Γεκηνπξγία Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δμεηάζεσλ γηα ην ΚΠΓ θαη Πιαηθφξκα 

Τειεθαηάξηηζεο γηα ηελ Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ησλ Δμεηαζηψλ».  
Τα έξγα πνπ αλέιαβαλ ην ΔΚΠΑ θαη ην ΑΠΘ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «Αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο 

Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Γισζζνκάζεηαο», κε θσδηθφ: 01.72.12.02.01,  02.72.12.02.01 &  03.72.12.02.01, 

θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 
 

 

Τποέπγα πος ανέλαβε ηο Σμήμα Σοςπκικών ποςδών και ύγσπονων Αζιαηικών ποςδών (ΔΚΠΑ) 
 

Α. Τποέπγο “Γιαθοποποιημένα, Γιαβαθμιζμένα και Πποζαπμοζηικά Όπγανα Μέηπηζηρ Σοςπκικήρ” 

με α/α “1.07” (Τπεύθςνη: Καθηγήηπια Δλένη ελλά) 

ΠΔ 1.07.01: Γηαβαζκηζκέλα ηεζη: Γείγκαηα θαη νινθιεξσκέλα φξγαλα κέηξεζεο ηξηψλ επηπέδσλ,  ζε κνξθή 

pen & paper (κε θιεηδηά απαληήζεσλ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα δπν 

επίπεδα, θαζψο θαη ζράξεο αμηνιφγεζεο). 

http://minedu.gov.gr/exetaseis-2/eggrafa-kpg
https://rcel2.enl.uoa.gr/diapeg/gr_upoerga.htm
https://bit.ly/3f3JriL


ΠΔ 1.07.02: Αλάπηπμε ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ κε δνθηκαζίεο γηα ηα δηαβαζκηζκέλα φξγαλα κέηξεζεο δπν 

επηπέδσλ γηα γεληθά θαη εηδηθά θνηλά 

ΠΔ 1.07.03: Αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ειεθηξνληθά ηεζη δηαβαζκηζκέλσλ Β1&Β2 θαη Γ1 επηπέδσλ, 

βάζεη πξνδηαγξαθψλ θαη πξνεπηιεγκέλσλ θξηηεξίσλ 

ΠΔ. 1.07.04: Αλάπηπμε ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ γηα ηα ειεθηξνληθά ηεζη δχν επηπέδσλ θαη θαηαρψξεζή ηνπο 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

ΠΔ 1.07.05: Πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ε-ηεζη ζε «θαλνληθφ» πιεζπζκφ 

 

Β. Τποέπγο “Ανάπηςξη Μηηπώος Αξιολογηηών και επιμόπθωζη αξιολογηηών ηηρ Σοςπκικήρ με 

πποζαπμοζμένο εκπαιδεςηικό ςλικό” με α/α “1.08” (Τπεύθςνη: Δπ. Καθηγήηπια Μάπω 

Μαςποπούλος) 

ΠΔ 1.08.01: Αλάπηπμε Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ Τνπξθηθήο: επηινγή, ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ππνςεθίσλ 

αμηνινγεηψλ (εμεηαζηψλ θαη βαζκνινγεηψλ) 

ΠΔ 1.08.02: Δπηκφξθσζε εμεηαζηψλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ινγηθή ησλ 

δηαβαζκηζκέλσλ pen & paper νξγάλσλ κέηξεζεο  

ΠΔ 1.08.03: Δθπφλεζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ελεκέξσζε θαη ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε ησλ εμεηαζηψλ ηνπξθηθήο  

ΠΔ 1.08.04: Σπλεξγαζία κε ην ΔΑΙΤΥ γηα ηε δηακφξθσζε θαη πηινηηθή ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ ηνπξθηθήο 

ΠΔ 1.08.05: Γηελέξγεηα webminars γηα ηνπο εμεηαζηέο θαη ηνπο βαζκνινγεηέο ηνπξθηθήο θαη ιεηηνπξγία help 

desk 

ΠΔ 1.08.06: Δπηκφξθσζε επηιεγκέλεο νκάδαο εμεηαζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα  «θεληξηθά» ηεο πξνθνξηθήο 

εμέηαζεο δηαθφξσλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο κέζσ Η/Υ 

ΠΔ 1.08.07: Δπηκφξθσζε επηιεγκέλεο νκάδαο βαζκνινγεηψλ γηα ηε βαζκνιφγεζε «θεληξηθά» ησλ γξαπηψλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο ηα νπνία ζα γξάθνληαη ζε Η/Υ. 

 

2). Από ηο 2013 και εξήρ ηο Τκήκα Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ, κε ππεχζπλε 

γηα ηελ ηνπξθηθή γιψζζα ηελ Καζεγήηξηα Δ. Σειιά,  κεηέρεη ζην έπγο «Πποεηοιμαζία ηων οπγάνων 

μέηπηζηρ για ηιρ εξεηάζειρ ηων δύο πεπιόδων ηος Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ (ΚΠΓ)», 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ Δ.Κ.Π.Α., θαη ππεχζπλε έξγνπ ηελ Οκνη. Καζεγήηξηα Β. Γελδξηλνχ. [Γηα 

ην  2019  ην έξγν είρε Κ.Δ. 15511] 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


