
           

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟ  

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Το Έπγο «Εκπαίδεςζη ηων μεηαναζηών ζηην ελληνική γλώζζα, ηην ελληνική 

ιζηοπία και ηον ελληνικό πολιηιζμό – ΟΔΤΕΑ ΑΠ8» απεςθύνεηαι ζε Πολίηερ 

ηηρ Ε.Ε. και ςπηκόοςρ ηπίηων σωπών ανεξαπηήηωρ καηαγωγήρ, από ηην ηλικία ηων 

16 εηών και άνω, πος διαμένοςν νόμιμα ζηην Δλλάδα. Δνηάζζεηαι ζηο Δπισειπηζιακό 

Ππόγπαμμα «Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη» ηος Υποςπγείος Παιδείαρ και 

Θπηζκεςμάηων και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη και ηο Δλληνικό 

Γημόζιο. 

Ο ζκοπόρ ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ είναι οι εκπαιδεςόμενοι να αποκηήζοςν ηιρ 

γλωζζικέρ δεξιόηηηερ και ηιρ ππακηικέρ κοινωνικέρ και διαπολιηιζμικέρ ικανόηηηερ πος 

απαιηούνηαι για ηην κοινωνική ένηαξη ηων ίδιων και ηων οικογενειών ηοςρ. 

Το Ππόγπαμμα Δκπαίδεςζηρ διαπθπώνεηαι ζηα επίπεδα: Α1 (διάπκειαρ 125 ωπών ), Α2 

(διάπκειαρ 175 ωπών), Β1 (διάπκειαρ 185 ωπών). Τα μαθήμαηα γίνονηαι ζε ζςνεπγαζία 

με ηο Δήμο Αγίαρ Παπαζκεςήρ και παπέσονηαι δωπεάν.  

 

Επικοινωνία: Κσριαζή Βίκσ, Υπεύθσνη Εκπαίδεσζης Βορείοσ Τομέα Αθηνών 

                     Τηλ. 697 194 7920   

                    e-mail: voreios_athinas@yahoo.gr 

 

 

                 



 

          

“Education of immigrants on the Greek language, Greek history and 

 Greek culture – Odysseus» 

 

The program “Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek 

culture - Odysseus” addresses EU citizens and third country nationals who live in Greece and 

are at least 16 years old.  

The program is co - financed by Greece and the European Union in the context of the Operational 

Program “Education and Lifelong learning” of the Ministry of Education, Religious Affairs, 

Culture and Sports.  

The main aim is that learners will acquire the language skills as well as the social and cross-

cultural capabilities which are necessary for the social integration and active participation of 

themselves and their families.  

The educational program offers the following levels:  A1 (125 hours), A2 (175 hours), B1 (185 

hours) and B1 with emphasis on speaking skills (195 hours). Lessons are offered in all Greek 

counties and are free of charge.  

 

             Info: Kyriazi Vicky 

                     Mob. 697 194 7920   

  e-mail:voreios_athinas@yahoo.gr                          

 


