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Προτεραιότητα 
 
 

«Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των 

Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 
∆ράση 
 
 

Δράση 1.3/11: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

νομίμως διαμενόντων Υπηκόων Τρίτων Χωρών» 

 

Έργο 1.3.δ/11: «Εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα μέσω 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών (υπολογιστές - 

διαδίκτυο)» 
 
Φορέας Υλοποίησης της 
∆ράσης 
 

E - T U T O R Α . Ε . 

 
Συνεργαζόµενοι  εταίροι  
 
 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Ερευνάς 

• «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης 

Α.Ε. 

• ΕΡΓΟΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
 
Εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός 
 
 

Η  Δράση 1.3.δ/11: «Εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα 

μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών (υπολογιστές-

διαδίκτυο)» υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 

106.764,92€ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από 

Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 
 

 

14/02/13 - 30/06/2013 

 
Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

Η Δράση είχε ως στόχο την εξ αποστάσεως εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας σε 450 άτομα, μετανάστες- υπηκόους 

τρίτων χωρών  που ζουν στην Ελλάδα, η διαμονή των 

οποίων έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα, 

στοχεύοντας περαιτέρω στην ομαλή, απρόσκοπτη και 

μόνιμη ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία του σήμερα.  
 
 
Περιγραφή της ∆ράσης 
 
 
 

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακών 

σεμιναρίων, σε όλες τις Ενιαίες Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις της χώρας. Βασικό στοιχείο του έργου 

αποτελεί η ύπαρξη και παροχή τριών διαφορετικών 

προγραμμάτων σπουδών μέσω της πλατφόρμας τηλε-

κατάρτισης: αρχάριοι, μέσου επιπέδου και 

προχωρημένοι. Κάθε σεμινάριο χρονικής διάρκειας 

εκατόν πενήντα (150) ωρών, περιλαμβάνει δέκα τρεις 

(13) θεματικές ενότητες, η ανάπτυξη των οποίων 



καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες μεταναστών για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και την ανάπτυξη 

των καθημερινών επικοινωνιακών ικανοτήτων και τη 

γνώση της ελληνικής ιστορίας και του παραδοσιακού και 

σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 
Αποτελέσµατα της 
∆ράσης 
 

• Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τρία επίπεδα 

γλωσσικής επάρκειας (αρχάριοι, μέσου επιπέδου, 

προχωρημένοι) 

• Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε πολυμεσική μορφή 

για τρία επίπεδα γλωσσικής επάρκειας (αρχάριοι, 

μέσου επιπέδου, προχωρημένοι) 

• Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης 

(Πλατφόρμα) 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση σε 450 εγγεγραμμένα 

μέλη της Ομάδας Στόχου που απέκτησαν κωδικούς 

πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μαθήματα (ανεξαρτήτως 

επιπέδου) 
Links σχετικά µε τη  
∆ράση 
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