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Έθνος

Μικρότερη η συμμετοχή για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Κατά 25% μειώθηκε ο αριθμός των υποψηφίων στις φετινές εξετάσεις του Νοεμβρίου για
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των συμμετεχόντων στις εξετάσεις που
πραγματοποιήθηκαν στις 5-6 Νοεμβρίου, οι υποψήφιοι της φετινής εξεταστικής περιόδου
του Νοεμβρίου σε δύο επίπεδα πέντε ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ισπανικά) έφτασαν τους 7.573, όταν τον περσινό Νοέμβριο ο αντίστοιχος αριθμός
ανήλθε στους 10.125.

Κύριος λόγος της μείωσης του αριθμού των υποψηφίων (2.552 άτομα λιγότερα) αποτέλεσε
σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών του
υπουργείου Παιδείας, εκτός από την οικονομική κρίση, η εξέταση των επιπέδων Β1 και Β2
σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ (επίπεδο Β).

H συμμετοχή
Οι υποψήφιοι του φετινού Νοεμβρίου ήταν λιγότεροι σε όλες τις γλώσσες συγκριτικά με
αυτούς του περσινού Νοεμβρίου, με μόνη εξαίρεση τα Ισπανικά, όπου δήλωσαν συμμετοχή
200 άτομα παραπάνω (482 φέτος έναντι 275 πέρσι).
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Σχετικά με τις υπόλοιπες τέσσερις γλώσσες, στην εξεταστική του Νοεμβρίου του 2010 στα
Αγγλικά δήλωσαν συμμετοχή συνολικά (ανεξαρτήτως επιπέδου) 5.411 άτομα, ενώ φέτος ο
αριθμός αυτός περιορίστηκε στους 3.696. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τα Γαλλικά είναι: 1.234
πέρσι έναντι 771 φέτος. Για τα Γερμανικά: 2.199 έναντι 1.920, και για τα Ιταλικά: 1.006
έναντι 704.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του νέου έτους
και οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΚΠΓ ( http://www.k
pg.ypepth.gr
), συμπληρώνοντας τον προσωπικό τους κωδικό στο σχετικό πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων
Γλωσσών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, και στα τηλέφωνα: 210-3442108,
210-3443145, 210-3443147.
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