
                                                                                                     
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

“Το έργο  1.4.β/13 «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

δομημένου έντυπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»

χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

 

 

Ημ/νία:   28/1/2015  

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  ραδιοφώνου και σε παραγωγή 

του Έργου 1.4.β/13 με τίτλο: 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και 

οπτικοακουστικού υλικού».

 

Tο πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που 

αφορά τους μετανάστες, οι 

συνεργασία με την ΜΚΟ 

ραδιοφωνίας, την οποία θα παρέχει το «

ΔΗΜΗΤΡΑ». Συντονιστής φορέας του Έργου

Τα θέματα τα οποία θα επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει η ομάδα εργασίας των εκπομπών 

θα αφορούν την υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις δημόσιες υπηρεσίες, 

τη νομική και διοικητική υποστήριξη, 

ακροατές, ή οι μεταναστευτικές κοινότητες 

πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του Έργου.

Επιπλέον θα γίνει οπτικοποίηση των εκπομπών, αλλά και του ρεπορτάζ που θα γίνεται στο 

δρόμο, με στόχο τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την εμπλοκή των 

Ελλήνων και των Μεταναστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την αρχή το μέχρι και 

τη λήξη του. 

 

 

                                                                                                     

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 289.772,50 Ευρώ και 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  ραδιοφώνου και σε παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών στο πλαίσιο 

με τίτλο: «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και 

. 

ο πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που 

 οποίες θα μεταδίδονται από αθηναϊκό ραδιοφωνικό σταθμό 

ΜΚΟ PRAKSIS, ενώ θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση σε θέματα 

την οποία θα παρέχει το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

φορέας του Έργου είναι η BEE GROUP Α.Ε. 

Τα θέματα τα οποία θα επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει η ομάδα εργασίας των εκπομπών 

υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις δημόσιες υπηρεσίες, 

τη νομική και διοικητική υποστήριξη, αλλά και επιπλέον θέματα τα οποία οι ίδιοι οι 

μεταναστευτικές κοινότητες  θα θέσουν μέσω και της διαδικτυακής 

πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του Έργου. 

Επιπλέον θα γίνει οπτικοποίηση των εκπομπών, αλλά και του ρεπορτάζ που θα γίνεται στο 

δρόμο, με στόχο τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την εμπλοκή των 

εταναστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την αρχή το μέχρι και 

                                                 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

289.772,50 Ευρώ και 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

εκπομπών στο πλαίσιο 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και 

ο πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που 

ραδιοφωνικό σταθμό σε 

παίδευση σε θέματα 

ΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Τα θέματα τα οποία θα επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει η ομάδα εργασίας των εκπομπών 

υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις δημόσιες υπηρεσίες, 

επιπλέον θέματα τα οποία οι ίδιοι οι 

θα θέσουν μέσω και της διαδικτυακής 

Επιπλέον θα γίνει οπτικοποίηση των εκπομπών, αλλά και του ρεπορτάζ που θα γίνεται στο 

δρόμο, με στόχο τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την εμπλοκή των 

εταναστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την αρχή το μέχρι και 



                                                                                                     
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

“Το έργο  1.4.β/13 «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

δομημένου έντυπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»

χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

 

Εκπαίδευση Ελλήνων και Μεταναστών

Κατά την έναρξη των ραδιοφωνικών εκπομπών θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδ

πάνω σε θέματα ραδιοφωνίας

Επεξεργασία ψηφιακού ήχου και εικόνας

Δημοσιογραφίας, Οργάνωση και διοίκηση πολυπολιτισμικών ΜΜΕ

Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Θα επιλεγούν σαράντα τέσσερις εκπαιδευόμενοι στο σύνολο 

μεταναστευτικές κοινότητες και 20 άτομα ελληνικής καταγωγής),

δυνατότητα, με το τέλος της εκπαίδευσης

ραδιοφωνικές εκπομπές. 

εκπαιδευόμενοι θα λάβουν 

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευομένων

α) Ηλικία. Θα προτιμηθούν άτομα νεαρής ηλικίας.

β) Βαθμός ενδιαφέροντος / κινητοποίηση. Μέσα από σύντομες συνεντεύξεις των ατόμων 

που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα κριθεί από την ομάδα εργασίας κατά πόσο το άτομο 

είναι κινητοποιημένο και έχει αληθινό ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή του στην 

ραδιοφωνική παραγωγή και εν συνεχεία

ραδιοφωνικών εκπομπών. 

γ) Χώρα προέλευσης. Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις εθνικότητες  του συνόλου των 

αιτούντων σε σκοπό την επίτευξη μεγάλου εύρους εθνικοτήτων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο 210
                                                                                             

 

                                                                                                     

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 289.772,50 Ευρώ και 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

εταναστών 

Κατά την έναρξη των ραδιοφωνικών εκπομπών θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδ

θέματα ραδιοφωνίας  (Ιστορία των ΜΜΕ, Ραδιοφωνική παρουσίαση

πεξεργασία ψηφιακού ήχου και εικόνας, ΜΜΕ και Ψυχαγωγία, Εφαρμογές 

Οργάνωση και διοίκηση πολυπολιτισμικών ΜΜΕ 

Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης (Community Media) από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ».  

Θα επιλεγούν σαράντα τέσσερις εκπαιδευόμενοι στο σύνολο (24 άτομα από τις 

μεταναστευτικές κοινότητες και 20 άτομα ελληνικής καταγωγής), οι οποίοι θα έχουν τη 

, με το τέλος της εκπαίδευσης να συμμετέχουν ενεργά στις ζωντανές 

ραδιοφωνικές εκπομπές. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

 οικονομική ενίσχυση για τις ώρες εκπαίδευσής τους.

Εκπαιδευομένων  

οτιμηθούν άτομα νεαρής ηλικίας. 

β) Βαθμός ενδιαφέροντος / κινητοποίηση. Μέσα από σύντομες συνεντεύξεις των ατόμων 

ενδιαφέρον, θα κριθεί από την ομάδα εργασίας κατά πόσο το άτομο 

είναι κινητοποιημένο και έχει αληθινό ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή του στην 

ιοφωνική παραγωγή και εν συνεχεία στην σταθερή συμμετοχή του στο πρόγραμμα των 

τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις εθνικότητες  του συνόλου των 

αιτούντων σε σκοπό την επίτευξη μεγάλου εύρους εθνικοτήτων.  

Περισσότερες πληροφορίες στο 210-8213704, Βασιλοπούλου Φανή, fanniv8@yahoo.gr
                                                                                             f.vasilopoulou@praksis.gr

                                                 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

289.772,50 Ευρώ και 

Κατά την έναρξη των ραδιοφωνικών εκπομπών θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδευση 

Ραδιοφωνική παρουσίαση,  

ρμογές Ηλεκτρονικής 

 κ.α.) και σε 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

άτομα από τις 

οι οποίοι θα έχουν τη 

να συμμετέχουν ενεργά στις ζωντανές 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, και οι 

ίσχυση για τις ώρες εκπαίδευσής τους. 

β) Βαθμός ενδιαφέροντος / κινητοποίηση. Μέσα από σύντομες συνεντεύξεις των ατόμων 

ενδιαφέρον, θα κριθεί από την ομάδα εργασίας κατά πόσο το άτομο 

είναι κινητοποιημένο και έχει αληθινό ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή του στην 

στην σταθερή συμμετοχή του στο πρόγραμμα των 

τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις εθνικότητες  του συνόλου των 

gr 
f.vasilopoulou@praksis.gr                                                                        


