
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής 
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Πληροφορίες για σχολικές μονάδες 

Μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες γλωσσικές δεξιότητες:

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων 
Χωρών (ΥΤΧ), συνεχίζει τη λειτουργία του για τέταρτη χρονιά και θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε 
μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των 
σχολικών χρονιών 2021 - 2022. 

Το Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των 
μαθητών/μαθητριών ΥΤΧ και υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την  καθοδήγηση της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διαμορφωθεί και θα εκπαιδευτεί μια ομάδα γονέων Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στις σχολικές μονάδες, υποστηρίζοντας την επικοινωνία 
και αλληλοκατανόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης των σχολείων με γονείς και παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία.  

Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των παιδιών ΥΤΧ στο σχολικό περιβάλλον και 
στην κυπριακή κοινωνία γενικότερα, καθώς μέσω της ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων διευκολύνονται οι 
καθημερινές δραστηριότητες των μαθητών/μαθητριών και βελτιώνονται οι ικανότητες ενσωμάτωσης τους στο 
κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Οι μαθητές/μαθήτριες θα 
εξοικειωθούν με τις συνήθειες, την καθημερινότητα και τον πολιτισμό της κυπριακής κοινωνίας. Επιπλέον, 
αναμένεται να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο σχολείο.

• Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

• Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου

*Οι συγκεκριμένες δεξιότητες θα διδαχθούν σε ευθυγράμμιση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα 
ύλη του σχολείου και ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα επίπεδα των γλωσσών.

Εφαρμογή Προγράμματος:
Θα προσφερθούν μαθήματα , σε συγκεκριμένο αριθμό σχολείων σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, 
σε τέσσερα (4) επίπεδα διδασκαλίας (Α1/Α2 και Β1/Β2) με συνολική διάρκεια 60 ωρες. 

Θα πραγματοποιηθούν 4 κύκλοι μαθημάτων

Τα μαθήματα θα προσφέρονται εντός των σχολείων που φοιτούν οι μαθητές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της σχολικής ημέρας, 2 φορές την εβδομάδα, για 2 ώρες κάθε φορά. 

Στους συμμετέχοντες θα προσφέρεται σνακ πριν από την έναρξη κάθε μαθήματος.

Κάθε παιδί που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα δικαιούται να παρακαθίσει στην τελική εξέταση, αφού 
συμπληρώσει το 60% των παρουσιών στα μαθήματα. 

Τα παιδιά που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα θα επιβραβευθούν.

Τα οφέλη για τα παιδιά-συμμετέχοντες στο πρόγραμμα :



ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Έχω ενημερωθεί ότι:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ........................................... Ημερομηνία...........................................

Στους συμμετέχοντες θα προσφέρεται σνακ πριν την έναρξη κάθε μαθήματος.

Το κάθε παιδί θα δικαιούται να παρακαθίσει στην τελική εξέταση, αφού συμπληρώσει το 60% των 
παρουσιών. Τα παιδιά που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την εξέταση θα επιβραβεύονται.

Ο Τελικός Δικαιούχος και οι εταίροι δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός/ατύχημα συμβεί 
πριν, κατά και μετά τη διάρκεια των μαθημάτων, πέραν της διδασκαλίας της γλώσσας.

Συμφωνώ στη συμμετοχή του παιδιού μου στο πιο πάνω πρόγραμμα, με βάση την πιο πάνω ενημέρωση.

 Ηλικία:Ονοματεπώνυμο:

Εθνικότητα: Μητρική Γλώσσα: Girl BoyΦύλο:
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•

•



 Έντυπο Συγκατάθεσης

Αγαπητοί γονείς,

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε Ανήλικους Υπηκόους 
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), αφορά μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 και 2021 - 2022. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο 
CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την 
καθοδήγηση του ΥΠΠΑΝ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το σχολείο του παιδιού σας συμμετέχει στο έργο «Μαθαίνω ελληνικά!»  και το παιδί σας έχει εγγραφεί για 
να συμμετάσχει στα προσφερόμενα μαθήματα. Για σκοπούς διάχυσης της δράσης του έργου, κάποιες 
φωτογραφίες από τις δραστηριότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του έργου και του CARDET. Με την παρούσα φόρμα συγκατάθεσης, δίνετε εξουσιοδότηση στους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας του παιδιού σας και στον ερευνητικό οργανισμό CARDET να βγάλουν 
και να αναρτήσουν στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες που πιθανόν να απεικονίζουν το παιδί σας και 
σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τις δραστηριότητες του έργου για σκοπούς διάχυσης στο ευρύ κοινό 
όπως και παραδοτέων και για αποστολή αποκλειστικά στην Υπεύθυνη Αρχή.

Εγώ, ο/η υπογεγραμμένος/η _______________________________________είμαι ο/η νόμιμος κηδεμόνας του/της 
_________________________________________________, που συμμετέχει στις δραστηριότητες του προγράμματος και 
εξουσιοδοτώ το CARDET για χρήση των φωτογραφιών που παρουσιάζουν τον προαναφερθέντα ανήλικα 
στο παρόν ή στο μέλλον χωρίς περιορισμό, αποκλειστικά για σκοπούς του έργου μέσω της χρήσης τους στο 
διαδίκτυο, σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και άλλα παρόμοια μέσα, με σεβασμό και προστασία στην 
προσωπική υπόσταση των παιδιών. Τα πιο πάνω δικαιώματα παραχωρούνται χωρίς κάποια χρέωση και το 
CARDET απαλλάσσεται από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη κακής χρήσης των 
προσωπικών δεδομένων και των φωτογραφιών από τρίτους.

Υπογραφή...........................................

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY
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