ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται
ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης στις ξένες
γλώσσες των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε
Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2011-2012, έχει ως
εξής:
Α) Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 15:00
Αγγλικά, Ρουμανικά, Πορτογαλλικά
Β) Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 και ώρα 10:00
Γαλλικά, Αραβικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Σερβικά
Γ) Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 και ώρα 13:30
Ισπανικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Ουγγρικά
Δ) Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 και ώρα 10:00
Γερμανικά, Ολλανδικά, Αλβανικά, Ρωσικά, Σουηδικά
Η διάρκεια εξέτασης για όλες τις γλώσσες είναι δυόμισυ (2.30) ώρες.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Οι εξετάσεις θα γίνουν:
1) Στην Αθήνα, στις αίθουσες του 2ου Πειραματικού Ενιαίου Γυμνασίου Αθήνας
(Τσόχα και Φιλήμονος, Τ.Κ. 11521 Αθήνα, τηλ.: 210-6465673)
2) Στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης,
( Ιθάκης-όρια Ευόσμου, Τ.Κ. 56431, τηλ.: 2310-659540).
Στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστούν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή
περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική και ανήκουν οργανικά στις
περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.
Στην Αθήνα θα εξεταστούν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή
περισσότερες από τις παραπάνω γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική) και ανήκουν
οργανικά στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς επίσης
και όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως της περιοχής που ανήκουν οργανικά, οι οποίοι έχουν
δηλώσει εξέταση στις λοιπές ξένες γλώσσες (Αραβική, Ιταλική, Ισπανική, κ.λ.π.).
Επίσης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιοχές Θεσσαλίας,
Μακεδονίας και Θράκης και έχουν δηλώσει εξέταση σε μια ή περισσότερες από τις γλώσσες
γαλλική, αγγλική ή γερμανική, καθώς επίσης και σε μία από τις λοιπές ξένες γλώσσες,
εξετάζονται στην Αθήνα για όλες τις γλώσσες που έχουν δηλώσει.
Σημ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό χρώματος μπλε και την
αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

