
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561 

 
 Αθήνα 20/10/2008
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ΠΡΟΣ : Όλους τους βαθμοφόρους της Ε.Π. Αττικής 

Εφόρους Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Π.Ε.   
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  
   
ΘΕΜΑ : Μαθήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες μέλη του ΣΕΠ 

 
Αγαπητοί µου, 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος της Ε.Π. Αττικής για το ενήλικο δυναμικό της, 
υπάρχει η πρόθεση να οργανώσουμε μαθήματα ξένων γλωσσών για ενήλικα μέλη της 
κίνηση μας. 
 
Συγκεκριμένα αναλύοντας τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας τα 
προτεινόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα : 
 
Μαθήματα αγγλικής γλώσσας για απόκτηση ικανότητας προφορικής συνεννόησης.  

• Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε ενήλικα μέλη που γνωρίζουν ελάχιστες 
βασικές γνώσεις αγγλικής και επιθυμούν να αποκτήσουν ικανότητα 
κατανόησης προφορικού λόγου και συζήτησης σε ικανοποιητικό επίπεδο 

• Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν να είναι ολιγομελή (5-6) άτομα  
• Τα μαθήματα θα γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. 
• Η διάρκεια των μαθημάτων προϋπολογίζεται σε 6 μήνες 

 
Μαθήματα προφοράς αγγλικής γλώσσας.  

• Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε ενήλικα μέλη που γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα από μέσο μέχρι πολύ καλό βαθμό και επιθυμούν να 
τελειοποιήσουν την προφορά τους. 

• Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν να είναι ολιγομελή (5-6) άτομα  
• Τα μαθήματα θα γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. 
• Η διάρκεια των μαθημάτων προϋπολογίζεται σε 6 μήνες 

 
Μαθήματα ρωσικής γλώσσας για απόκτηση ικανότητας προφορικής συνεννόησης.  

• Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε ενήλικα μέλη που επιθυμούν να 
αποκτήσουν ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου και συζήτησης σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. 

• Δεν προαπαιτείται οποιαδήποτε γνώση της γλώσσας. 
• Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν να είναι ολιγομελή (5-6) άτομα  



• Τα μαθήματα θα γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. 
• Η διάρκεια των μαθημάτων προϋπολογίζεται σε 6 μήνες 

 
Το σύνολο των μαθημάτων θα γίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες. 
 
Η εκπαιδεύσεις θα γίνονται από κατάλληλους εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχα 
πτυχία. 
 
Η ΕΠ Αττικής θα αναλάβει το κόστος διεξαγωγής των μαθημάτων και θα υπάρξει μικρή 
συμβολική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.  
 
Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί βεβαιωτικό παρακολούθησης. 
 
Τα μαθήματα θα γίνονται σε ώρες και ημέρες που θα βολεύουν όλους τους 
εργαζόμενους, απευθύνονται δε αποκλειστικά σε ενήλικα μέλη του ΣΕΠ, βαθμοφόρους, 
μέλη του Προσκοπικού Δικτύου, μέλη Ε.Κ.Σ. 
 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων υπάρχει η πρόθεση να διοργανωθεί και αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό ταξίδι. 
 
Με σκοπό τη διοργάνωση των παραπάνω, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσα μέλη 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Για αυτό το σκοπό σας παρακαλούμε να 
μας αποστείλετε email στη διεύθυνση aafent@gmail.com δηλώνοντας το όνομα σας, το 
τηλέφωνο σας, το μάθημα και τις ημέρες και ώρες που θα επιθυμούσατε να συμμετέχετε. 
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αποστείλετε τις αιτήσεις άμεσα ώστε στα μέσα του 
ερχόμενου μήνα να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τις ώρες και ημέρες των μαθημάτων. 
 
Ελπίζουμε, με τη δική σας συμμετοχή, αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει την αρχή ενός 
νέου θεσμού που στόχο του έχει την ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη των ενηλίκων 
μας. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την εφορεία Περιοχής Αττικής. 
 
 

 
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 
  

 
 
 
 

ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Ανδρέας 
Έφορος Περιοχής Αττικής. 
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