ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2020
Το Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πληροφορεί κάθε
ενδιαφερόμενο ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας θα γίνουν από 1 Φεβρουαρίου
2020 μέχρι και τις 22 Μαρτίου 2020. Μετά τις 22 Μαρτίου, οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι
εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο (30 Thorncliffe Park Dr.). Oι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν μόνο τη μία ημέρα των εξετάσεων.
Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης:
Επίπεδο Ελληνομάθειας
Α1 (Στοιχειώδης γνώση)
Παιδιά 8-12 ετών

Κόστος
$110

Δωρεάν για μαθητές της Δ’ της ΕΚΤ

Α1 (Στοιχειώδης γνώση)
Έφηβοι και ενήλικες

$110

Α2 (Βασική γνώση)

$110

Δωρεάν για μαθητές της ΣΤ’ της ΕΚΤ

Β1 (Μέτρια γνώση)

$120

Β2 (Καλή γνώση)

$120

Γ1 (Πολύ καλή γνώση)

$130

Γ2 (Άριστη γνώση)

$130

Δωρεάν
Μόνο για τους μαθητές
της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο,
οι οποίοι φοιτούν στην
Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού
και θα γράψουν το
επίπεδο Α1 και Α2
αντίστοιχα.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι φοιτούν σε ελληνικό σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, έχουν
δικαίωμα να αιτηθούν μιας εκ των πολλών υποτροφιών που δίνει κάθε χρόνο η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (Τηλέφωνο:
(416) 425-2485 / email: education@togreekcom.org ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
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ELLINOMATHEIA EXAMS 2020
The GCT Ellinomatheia Examination Centre wishes to inform all interested candidates that
registrations for the Ellinomatheia exams will take place from February 1, 2020 to March 22, 2020.
Registrations submitted after March 22 will not be accepted. The examinations will take place on May
18 to May 20, 2020, at the Polymenakion Cultural Centre (30 Thorncliffe Park Dr.). Each candidate
will complete the requirements of the examination in one evening, as the duration of the exams,
depending on the level of proficiency, ranges from 3 to 5 hours.
There are six different levels of certification:
Ellinomatheia Levels
Α1 (Elementary knowledge)
Children ages 8-12

Cost
$110

Free for Gr. 4 Paideia Students

Α1 (Elementary knowledge)
Teenagers and Adults

$110

Α2 (Basic knowledge)

$110

Free for Gr. 6 Paideia Students

Β1 (Average knowledge)

$120

Β2 (Good knowledge)

$120

C1 (Very good knowledge)

$130

C2 (Excellent knowledge)

$130

Free
Only for grade 4
Paideia students,
registered in the
A1 Level

Successful candidates, who are Greek Community students, are able to apply for one of the many
scholarships, which are granted by the Greek Community of Toronto in collaboration with local
organizations and businesses. Τhe Greek Community of Toronto offers preparatory courses for the
Ellinomatheia Exams. For more information, please contact the Greek Community of Toronto Education
Office at 416-425-2485 and education@togreekcom.org or visit the website of the Centre for Greek
Language: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
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