
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

2011 

 

Προτεραιότητα 

 

 

 

1. «Υλοποίηση  ∆ράσεων  για  την  πρακτική  εφαρμογή  

των  Κοινών  Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 

Δράση 

 

 

 1.3/11 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως 

διαμενόντων υ.τ.χ.             

                   

1.3.A/11 Προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού σε ενηλίκους μετανάστες.  

 

Φορέας Υλοποίησης της 

Δράσης 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και Ενημέρωσης  ΑΕ 

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ) 

 

Συνεργαζόμενοι  

εταίροι  

 

- ΕΡΓΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

- Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου 

- PRAKSIS Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης 

και Ιατρικής Συνεργασίας 

 

Εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός 

 

 

Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ετήσιου προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δράση 1.3.α/11: 

Προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες, 

συνολικού προϋπολογισμού 269.796,02€ και 

συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους 

και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

 

 

 

16/10/2012 -30/06/2013 

 

Στόχοι της Δράσης 

 

 

 

 

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μαθημάτων 

ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 

πολιτισμού σε ενήλικους μετανάστες, για την 

επιμόρφωση 414 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμως 

διαβιούντων στην Ελλάδα ώστε να εμπλουτισθούν οι 

επικοινωνιακές τους γνώσεις και δεξιότητες στην 

ελληνική γλώσσα και να επιτευχθεί η ενίσχυση της 

ενταξιακής διαδικασίας της ομάδας. 

 

 

Περιγραφή της Δράσης 

 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης πραγματοποιήθηκαν 18 

σεμινάρια επιμόρφωσης, διάρκειας 140 ωρών το καθένα, 

με στόχο την κάλυψη των τριών επιπέδων 

γλωσσομάθειας. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν για 

την για την επιμόρφωση 414 νομίμως διαμενόντων 



 Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε όλες τις Ενιαίες 

Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις και 

συγκεκριμένα στις παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Λάρισα, 

Κοζάνη, Πάτρα, Ρόδος, Πειραιάς, Χανιά, Θεσσαλονίκη. 

Αποτελέσματα της 

Δράσης 

 

• Εγχειρίδιο με το Εκπαιδευτικό Υλικό των σεμιναρίων 

και Οδηγός Χρήσης για Εκπαιδευτές και 

Καταρτιζόμενους σε Έντυπη μορφή και Ηλεκτρονική 

μορφή – cd-rom.  

• 2 προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών των 

σεμιναρίων. 

• Διεξαγωγή δεκατεσσάρων (18) σεμιναρίων διάρκειας 

εκατόν σαράντα (140) ωρών για την εκπαίδευση 

τετρακοσίων δεκατεσσάρων (414) συμμετεχόντων, 

μεταναστών – υπηκόων τρίτων χωρών στις επτά 

Ενιαίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.  

• Ενημερωτικό υλικό   για τη Δημοσιότητα της δράσης 

(Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Δράσης,  Αφίσα, 

Ενημερωτική επιστολή, ιστοσελίδα, κλπ) 

Links σχετικά με τη  

Δράση 

 

                             

http://www.dimitra.gr/alphaomega/       

 


