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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα παροχής διερμηνείας στα σχολεία

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οργάνωση ΜΕΤΑδραση (Δράση για την Μετανάστευση & 

την Ανάπτυξη) θα υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2021-2022 μέσω του προγράμματος 

All Children in Education (ACE), το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη στήριξη της 

UNICEF, το πρόγραμμα «Διερμηνεία για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων και 

Μεταναστών στην Ελλάδα» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά 

προσφύγων και μεταναστών τα οποία δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και 

στις οποίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία διερμηνέων για την ένταξη των 

παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι υπηρεσίες διερμηνείας θα πραγματοποιηθούν σε στοχευμένα σχολεία σε 

περιοχές της Αττικής, Βορείου Ελλάδας και Ηπείρου, όπου κατοικεί η πλειοψηφία του 

προσφυγικού πληθυσμού, από διερμηνείς με φυσική παρουσία κατόπιν σχετικού 

προγραμματισμού. Μη προγραμματισμένα (ad hoc) αιτήματα θα ικανοποιούνται είτε 
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με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, skype κλπ.). Το πρόγραμμα 

προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας αποστολών για την κάλυψη αναγκών που θα 

εντοπιστούν σε άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες ανά την ελληνική επικράτεια. 

Οι γλώσσες που καλύπτονται θα είναι κατά κύριο λόγο Αραβικά και Φαρσί/Νταρί, 

ενώ η διερμηνεία στα Ουρντού/Παντζαμπί, τις κουρδικές διαλέκτους και οποιαδήποτε 

άλλη γλώσσα/διάλεκτο θα προσφέρεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των 

διερμηνέων και τις πραγματικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους σε διερμηνεία θα συνεργάζονται με 

τους Τοπικούς Συντονιστές της ΜΕΤΑδράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.metadrasi.org ή να καλούν στα τηλέφωνα: για την Αθήνα 

214 1008700 και για τη Θεσσαλονίκη 2310 501151.

Επισυνάπτεται αρχείο με τα στοιχεία των τοπικών συντονιστών και των διερμηνέων 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συν.:1 αρχείο pdf (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ)

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α΄
 Δ/νση Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης Τμ. Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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