
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FOCAL PROJECT  

Η πλατφόρμα FOCAL είναι δωρεάν και στοχεύει στην αναβάθμιση των 

επαγγελματικών Ελληνικών των μεταναστών που εργάζονται στους τομείς 

της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου και των αγροτικών. 

Μέσω της πλατφόρμας, οι εκπαιδευτές Ελληνικών μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να 

ενσωματωθεί στο διδακτικό τους πρόγραμμα. Η πλατφόρμα ενδείκνυται 

επίσης για ατομική μάθηση. 

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τα άτομα μεταναστευτικού 

υποβάθρου τα οποία θέλουν να αναβαθμίσουν τόσο τις γλωσσικές, όσο 

και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, καθώς και στους εκπαιδευτές των 

ατόμων αυτών. 

Το υλικό της απευθύνεται σε σπουδαστές που κατέχουν την Ελληνική 

γλώσσα σε επίπεδο Α2 και άνω, και μετά το πέρας της ολοκλήρωσής του, 

οι σπουδαστές αναμένεται να φτάσουν τα επίπεδα Β1 και Β2 με βάση το 

ΚΕΠΑ. 

Πέρα από τα Ελληνικά, η πλατφόρμα προσφέρει και μαθήματα Γαλλικών, 

Γερμανικών, Πολωνικών και Ισπανικών, με κάθε γλώσσα να περιλαμβάνει 

τους παρακάτω τομείς: 

Γαλλικά – Λιανεμπόριο και Βιομηχανία 

Γερμανικά – Λιανεμπόριο και Βιομηχανία 

Ελληνικά – Λιανεμπόριο και Αγροτικά 

Πολωνικά – Λιανεμπόριο και Βιομηχανία 

Ισπανικά – Λιανεμπόριο και Αγροτικά 

 

Η πλατφόρμα 

βρίσκεται σε στάδιο 

εσωτερικής δοκιμής 

και θα είναι 

διαθέσιμη στο κοινό 

κατά το δεύτερο μισό 

του 2021. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ—ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ  

Ο τομέας του λιανεμπορίου χωρίζεται σε 3 τομείς δραστηριοτήτων: Δραστηριότητες σχετικές με τα 
προϊόντα, εξυπηρέτηση πελατών και ενδοεταιρική επικοινωνία με συναδέλφους και προϊσταμένους. 
Εφόσον η επικοινωνία με πελάτες αποτελεί τη συχνότερη για έναν εργαζόμενο του τομέα, το αντίστοιχο 
κεφάλαιο περιλαμβάνει και συμβουλές-στρατηγικές πωλήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από 
τον εργαζόμενο. 

Οι σπουδαστές μαθαίνουν τη δομή ενός διαλόγου πώλησης και το πώς να τον φέρουν εις πέρας με τρόπο πλήρη 
και επαγγελματικό.  

Επιπλέον, μαθαίνουν το πώς να κάνουν ανοιχτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις στους πελάτες και να εντοπίζουν 
τα κίνητρά τους για την εκάστοτε αγορά. 

Τέλος, μαθαίνουν το πώς να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα της επιχείρησης, και να τους 
περιγράφουν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά τους.In the lessons, the learners learn how to conduct counselling 
and sales talks correctly.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ—ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

Η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει όλη τη γραμμή παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος, όπως αυτή βιώνεται 
από τη σκοπιά ενός εργαζομένου σε χωράφι. 

Ξεκινάει από δραστηριότητες όπως προετοιμασία του χώματος, φύτευση και φροντίδα των σπαρτών, συνεχίζει 
με τη σοδειά και καταλήγει στη συσκευασία και διανομή του προϊόντος. 

Για όλα αυτά τα στάδια, το υλικό της πλατφόρμας παρέχει εξειδικευμένο λεξιλόγιο αγροτικών όρων όπως 
ονομασίες φυτών, μέθοδοι εργασίας, εργαλεία και εξοπλισμός. 

Περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικούς διαλόγους επί του θέματος με συναδέλφους και προϊσταμένους και 
επικεντρώνεται σε δράσεις όπως η παροχή οδηγιών σε συναδέλφους, μεταβιβάσεις εντολών, λύσεις κοινών 
προβλημάτων του χώρου μέσω διαλόγου, υποβολή παραπόνων κλπ 

Τέλος, το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους τομείς των καλλιεργειών ελιάς και αμπελιού, των 2 δηλαδή πιο 
δυναμικών αγροτικών προΪόντων της χώρας.  

FOCAL—ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

Εκτός από το υλικό για τους σπουδαστές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν οδηγό εκπαιδευτών Ελληνικών 
αναφορικά με την ενσωμάτωση του υλικού του προγράμματος σε ένα διδακτικό πρόγραμμα. 
Η οδηγός αυτός παρέχει εξοικείωση με τη δομή και την κεντρική ιδέα του υλικού της πλατφόρμας, κατανόηση 
σχετικά με τις ανάγκες των σπουδαστών καθώς και μια διεισδυτική ματιά στο ΚΑΠΕ και την εφαρμογή του στα 
επαγγελματικά Ελληνικά. 

Πριν την επίσημη έκδοση του οδηγού, θα προηγηθεί πιλοτικό εργαστήριο με τη συμμετοχή εκπαιδευτών 
Ελληνικών, οι οποίοι θα παρέχουν τα σχόλιά τους σχετικά με τον οδηγό, ώστε να οδηγηθεί στην τελειοποίησή 
του.  

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας της  COVID-19, το εργαστήριο σχεδιάζεται ώστε να πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά, διατηρώντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο να γίνει διά ζώσης ανάλογα με τις τότε συνθήκες.  
Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας, τον οδηγό καθώς και το πιλοτικό 
εργαστήριό του, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος FOCAL. 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας στο: orestis@idec.gr  

 


