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Προς:   ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Υπόψη: 1. ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 

2. Υπεύθυνης Πράξης,  

κας Άννας Φραγκουδάκη 

  

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-

2013»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
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2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 

636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»,  

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 

Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 

ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. 

του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής 

Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων», 

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

9. Τη µε αρ. πρωτ. 3380/23-03-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης»,  

10. Τη µε αρ. πρωτ. 02038/29-04-2010 (ΕΥ∆ 6118/30-04-2010) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών) προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη 

της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

11. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα 

έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα 

στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο 

Αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν 

αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 11340/29-7-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση 

των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 του ΕΠΕ∆ΒΜ, 

13. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 5176/28-12-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 
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Αποφασίζει  

την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των 
παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση». 
 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
295403 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε0458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                   
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580071 

3.∆ικαιούχος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501104 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Αντικείµενο της πράξης είναι η αρµονική ένταξη των παιδιών 
του συνόλου της Μειονότητας, µε τις πολιτισµικές και 
γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η 
διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, η 
παροχή γνώσεων διαπολιτισµικής αγωγής στους 
εκπαιδευτικούς, η παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, 
η συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών προκειµένου 
να στηρίξουν ενεργά την εκπαίδευση των παιδιών τους και 
τέλος η ευαισθητοποίηση του διοικητικού µηχανισµού της 
εκπαίδευσης. 

Η πράξη υλοποιείται σε σύµπραξη µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Η Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 

Α. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & 
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
∆ΙΑΡΡΟΗΣ/ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

1. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ενισχυτικές παρεµβάσεις µε στόχο τη στήριξη των µαθητών 
δηµοτικού και την ενίσχυση της ελληνοµάθειας θα 
οργανωθούν µε βάση τις ανά περιοχή ανάγκες. Οι 
παρεµβάσεις θα γίνουν, σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 5 (Κέντρα 
Στήριξης), σε µειονοτικά ή δηµόσια σχολεία και σε τµήµατα 
των έως 15 µαθητών είτε σε συνέργεια µε το ολοήµερο 
πρόγραµµα, όπου λειτουργεί, είτε σε ώρες πρόσθετες του 
κανονικού σχολικού προγράµµατος, από επιµορφωνόµενους 
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εκπαιδευτικούς. Οι παρεµβάσεις θα οργανωθούν ώστε να 
ξεκινήσουν το πρώτο σχολικό έτος υλοποίησης µε 
τουλάχιστον 30 σχολεία, τα οποία την επόµενη χρονιά θα 
διπλασιαστούν µε στόχο ο συνολικός αριθµός την τρίτη 
χρονιά να φτάσει περίπου τα 100 σχολεία πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  

2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 

2.1. ∆ράσεις ενισχυτικές µαθητών/τριών Γυµνασίου 

Ενισχυτικές παρεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση της 
ελληνοµάθειας και τη στήριξη των µαθητών γυµνασίου για 
την ταχύτερη δυνατή µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης και 
τον πολλαπλασιασµό των µαθητών που θα συνεχίσουν στο 
λύκειο θα οργανωθούν µε βάση τις ανά περιοχή ανάγκες. Οι 
παρεµβάσεις θα γίνουν σε γυµνάσια µε συγκεντρωµένο 
αριθµό µειονοτικών µαθητών (περίπου 20 σχολικές µονάδες) 
και σε τµήµατα των έως 12 µαθητών, σε ώρες πρόσθετες του 
κανονικού σχολικού προγράµµατος, από επιµορφωνόµενους 
εκπαιδευτικούς και µε τα εκπαιδευτικά υλικά και βιβλία και τα 
εργαλεία εκµάθησης της ελληνικής (Γραµµατική και Λεξικά) 
που έχει εκπονήσει το έργο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
Μουσουλµανοπαίδων κατά τις προηγούµενες φάσεις.  

2.2. ∆ράσεις ενισχυτικές µαθητών/τριών Λυκείου 

Ενισχυτικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση µαθητών λυκείου 
µε στόχο την προετοιµασία για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
θα οργανωθούν µετά από εντοπισµό των ανά περιοχή 
αναγκών σε 10 λύκεια. Στην παρέµβαση θα χρησιµοποιούνται 
τα εγχειρίδια του λυκείου καθώς και τα εργαλεία εκµάθησης 
της ελληνικής (Γραµµατική και Λεξικά) του Προγράµµατος. 

3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ/ ΑΣΤΑΘΗ ΦΟΙΤΗΣΗ  

Παρεµβάσεις σε οικισµούς (όπως Ήφαιστος, Αλάν Κουγιού, 
∆ροσερό, Άβαντος, Σάπες και Νεύρα) που κατοικούνται από 
µέλη της µειονότητας µε σηµαντικά ποσοστά παιδιών σε 
σχολική ηλικία εκτός σχολείου και µαθητές µε ιδιαίτερα 
χαµηλή επίδοση, ασταθή ή ελλιπή φοίτηση.  

Οι παρεµβάσεις θα στοχεύουν την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων ένταξης/αποδοχής, τακτικής φοίτησης και 
επίδοσης των εν λόγω µαθητών εγγεγραµµένων στο 
νηπιαγωγείο, το δηµοτικό και το γυµνάσιο, σε συνεργασία µε 
τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων και µε 
στόχους την άµβλυνση των αρνητικών στερεοτύπων που 
εµποδίζουν τη σχολική ένταξη των παιδιών αυτής της οµάδας, 
την παρακολούθηση της φοίτησης και επίδοσης των εν λόγω 
µαθητών, τη στήριξη των µαθητών για την αποτροπή των 
τάσεων ελλιπούς φοίτησης και πρόωρης εγκατάλειψης, τη 
βελτίωση της ελληνοµάθειας και της επίδοσης. Οι παρεµβάσεις 
θα δώσουν έµφαση (α) στις µικρότερες ηλικίες µε στόχο την 
έγκαιρη βελτίωση της επίδοσης που θα επιτρέψει τη 
µαθησιακή πορεία µε προοπτική την ολοκλήρωση του 
γυµνασίου, (β) στα παιδιά που φοιτούν στις 2 τελευταίες 
τάξεις του δηµοτικού µε στόχο την αναστροφή της τάσης 
πρόωρης εγκατάλειψης του υποχρεωτικού σχολείου, (γ) στα 
παιδιά µε τις περισσότερες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
γυµνασίου µε στόχο να αποτελέσουν παραδείγµατα που θα 
πολλαπλασιάζονται.  

Οι παρεµβάσεις θα περιλαµβάνουν:  

Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των 
σχολείων, οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
υποστήριξη (σε συνεργασία µε τη ∆ράση 1 και 2) της 
διδασκαλίας στα σχολεία, µειονοτικά ή δηµόσια, όπου φοιτούν 
οι µαθητές των εν λόγω οικισµών είτε σε συνέργεια µε το 
ολοήµερο πρόγραµµα, όπου λειτουργεί, είτε σε ώρες 
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πρόσθετες του κανονικού σχολικού προγράµµατος, είτε/και 
κατά τις θερινές διακοπές από επιµορφωνόµενους 
εκπαιδευτικούς και µε το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος κατά τις προηγούµενες φάσεις και µε 
έµφαση στη χρήση της τεχνολογίας. 

4. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ 
ΕΛΛΙΠΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Παρεµβάσεις σε οικισµούς (όπως στις περιοχές Ήφαιστος, 
Αλάν Κουγιού, ∆ροσερό, Άβαντος, Σάπες και Νεύρα) που 
κατοικούνται από µέλη της µειονότητας µε σηµαντικά 
ποσοστά παιδιών σε σχολική ηλικία εκτός σχολείου και 
µαθητές µε ιδιαίτερα χαµηλή επίδοση, ασταθή ή ελλιπή 
φοίτηση.  

Οι παρεµβάσεις θα στοχεύουν (α) τα νήπια, (β) τις 
περιπτώσεις που θεωρούνται στα σχολεία «δύσκολοι µαθητές» 
σε συνεργασία µε τη ∆ράση 3, (γ) τα παιδιά 6-14 ετών εκτός 
σχολείου, (δ) την κοινότητα. Οι παρεµβάσεις θα γίνονται από 
συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς, µέλη της πλειονότητας 
και της µειονότητας καθώς και µεσολαβητές µέλη της 
µειονότητας και θα αναπτυχθούν ως ακολούθως.  

4.1. Νήπια: Συστηµατικές επισκέψεις συνεργατών στις 
κατοικίες οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
ατοµικές συναντήσεις µε τις µητέρες και µέλη της οικογένειας, 
µε στόχο την παροχή πληροφόρησης για την αξία της 
προσχολικής αγωγής, την άρση των πρακτικών και 
συµβολικών εµποδίων και την παρακίνηση µε στόχο την 
εγγραφή των νηπίων σε νηπιαγωγεία. 

4.2. «∆ύσκολοι» µαθητές: Σε συνεργασία µε τη ∆ράση 3 
εντοπισµός των περιπτώσεων που θεωρούνται στα σχολεία 
«δύσκολοι µαθητές». Ατοµικές συναντήσεις µε τις µητέρες και 
µέλη της οικογένειας µε στόχο τη διαχείριση τάσεων 
εγκατάλειψης του σχολείου ιδίως από τα κορίτσια και την 
πληροφόρηση για τη δυνατότητα παρακολούθησης 
ενισχυτικών µαθηµάτων καθώς και την παροχή βοήθειας και 
στήριξης στους γονείς για την εγγραφή και την τακτική 
παρακολούθηση των παιδιών τους σε αυτά. 

4.3. Μαθητές: Εργαστήριο «Ήχος και Εικόνα»: Οργάνωση 
οµάδων παιδιών και εφήβων για την αξιοποίηση µέσων 
έκφρασης µε τις τέχνες, σε χώρους σχολείων (εξοικείωση µε 
το χώρο) εκτός σχολικού ωραρίου και οργάνωση εκδηλώσεων 
µε τη δηµόσια παρουσίαση των δηµιουργιών τους.  

4.4. Παιδιά και έφηβοι εκτός σχολείου: Οργάνωση οµάδων 
«σταδιοδροµίας νέων», µε συστηµατικές επισκέψεις στις 
κατοικίες οικογενειών µε παιδιά σε ηλικία υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης που είτε δε φοιτούν είτε έχουν εγκαταλείψει το 
σχολείο σε προηγούµενα έτη µε στόχο την παροχή 
πληροφοριών σχετικών µε τη δυνατότητα επανένταξης σε 
σχολεία ή/και νυκτερινά γυµνάσια ή/και Σχολεία ∆εύτερης 
Ευκαιρίας ή/και τη σύνδεσή τους µε τις υπηρεσίες των ΚΕΕ 
(π.χ. προγράµµατα Ελληνοµάθειας) και ΟΑΕ∆ (κατάρτισης, 
απασχόλησης). 

4.5. Κοινότητα: Οργάνωση Εργαστηρίων Γυναικών ανά 
οικισµό, µε αντικείµενο την ενίσχυσή τους στο γονεϊκό ρόλο 
και την υποστήριξη της τακτικής προσχολικής και σχολικής 
φοίτησης των παιδιών τους, την παρακίνηση να συνδεθούν µε 
προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης ή κατάρτισης και την 
προετοιµασία τους να αναλάβουν ρόλους διαµεσολαβητριών 
υπέρ της µόρφωσης στις κοινότητες τους. 

Β. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΠΕΜ) 

Συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας των Κέντρων 
Στήριξης, µε βάση τις κατά περιοχές ανάγκες των µειονοτικών 
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µαθητών, µε κεντρικό στόχο την ελληνοµάθεια µε τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίησή τους 
ως αυριανών υπεύθυνων πολιτών. 

5.1. Επαναλειτουργία των δύο Κέντρων Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ) 
του Προγράµµατος στην Κοµοτηνή και την Ξάνθη. 

5.2. Επανοργάνωση και λειτουργία από έξι έως οχτώ 
περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ σε µη αστικές περιοχές. 

5.3. Οργάνωση και επαναλειτουργία των Κινητών Μονάδων 
Στήριξης της προηγούµενης φάσης και αύξησή τους σε έξι (6) 
κινητά ΚΕΣΠΕΜ.  

5.1. Κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ 

Τα 2 κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ θα έχουν τη µορφή Κέντρων 
δραστηριοτήτων ελληνοµάθειας και κοινωνικοποίησης που 
είχαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στην Κοµοτηνή και την 
Ξάνθη. Θα έχουν την ευθύνη του συντονισµού και της 
εποπτείας των ανά νοµό Περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ και θα 
οργανώνουν και εποπτεύουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

� Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνοµάθειας και 
ενίσχυσης της επίδοσης, µε µαθήµατα εκτός σχολείου 
ή/και µαθήµατα εντός σχολείου (εκτός του κανονικού 
προγράµµατος ή/και αξιοποιώντας το ολοήµερο 
ωράριο) σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 1 (ενισχυτικές 
παρεµβάσεις) 

� Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνοµάθειας κατά 
τους µήνες των θερινών διακοπών  

� Παιδαγωγικές δραστηριότητες δηµιουργικής 
απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας µε στόχο 
την εξοικείωση µε την ελληνική γλώσσα και την 
προετοιµασία για τη σχολική ένταξη 

� Οργάνωση ηµερίδων ή άλλων δράσεων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού που θα 

απευθύνονται σε εφήβους της µειονότητας και 

παροχή συµβουλών επαγγελµατικού 

προσανατολισµού σε σταθερή βάση στα κεντρικά και 

περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ.  

5.2. Περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ 

Τα περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ θα έχουν αντίστοιχη µε τα κεντρικά 
δοµή, ανάλογα µε τις ανά οικισµό δυνατότητες και τις ανάγκες 
και θα οργανώνουν δραστηριότητες απευθυνόµενες σε παιδιά 
και εφήβους αντίστοιχες των κεντρικών, µε προτεραιότητα 
στις δραστηριότητες ελληνοµάθειας και ενίσχυσης της 
επίδοσης, σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 1, κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους και κατά τους θερινούς µήνες. Η συχνότητα 
λειτουργίας τους θα εξαρτηθεί από τις επί τόπου ανάγκες και 
δυνατότητες. Η επιλογή των οικισµών για τη λειτουργία των 6 
– 8 περιφερειακών Κέντρων θα γίνει µε κριτήρια την 
πρόσβαση από γειτονικά χωριά και τις δυνατότητες ανά 
οικισµό, µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής 
Γραµµατείας.  

5.3. Κινητά ΚΕΣΠΕΜ 

Οι κινητές µονάδες, τα έξι (6) Κινητά ΚΕΣΠΕΜ, µε την 
υποστήριξη δύο (2) βοηθητικών τζιπ, θα συνεχίσουν το έργο 
που παρείχαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µε δραστηριότητες 
που θα έχουν κεντρικό στόχο την ελληνοµάθεια µε τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίηση των 
µειονοτικών µαθητών µε δραστηριότητες εµψύχωσης στην 
ελληνική γλώσσα. Θα επισκέπτονται αποµονωµένους 
µειονοτικούς οικισµούς, µε βάση τις κατά περιοχές ανάγκες 
τους. Σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 1, οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των κινητών µονάδων θα οργανώνονται 
εντός σχολικού προγράµµατος (συνεργασία µε το ολοήµερο 
σχολείο) ή εκτός σχολικού χρόνου (απογεύµατα ή Σάββατα 
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και Κυριακές) ανάλογα µε τους οικισµούς και τις 
συγκεκριµένες ανάγκες.  

6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ 

∆ηµιουργικά Εργαστήρια Νέων µε µικτές πολιτισµικά οµάδες 
παιδιών και νέων και στόχο τη γνωριµία των µειονοτικών 
µαθητών µε οµηλίκους της πλειονότητας και την από κοινού 
κοινωνικοποίηση µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες 
καθώς και Θερινά ∆ηµιουργικά Εργαστήρια Νέων µε τη µορφή 
ηµερήσιων κατασκηνώσεων, σε συνεργασία µε τη ∆ράση 5. 

7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

Με στόχο την αρµονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της 
µειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσµό, την έγκαιρη έναρξη 
εξοικείωσης µε την ελληνική γλώσσα και την προετοιµασία για 
επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, θα γίνει 
σχεδιασµός και υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος 
προσχολικής εκπαίδευσης, µε τη σύγχρονη παρουσία στην 
τάξη της/ου νηπιαγωγού και συνεργάτριας/η µέλους της 
µειονότητας και άρα δίγλωσσου ατόµου, µε αντικείµενο την 
ισορροπηµένη γλωσσική ανάπτυξη και την επιδίωξη να 
κατακτήσουν σταδιακά τα νήπια την «προσθετική διγλωσσία» 
(γνωστική επάρκεια στην άνετη χρήση δύο γλωσσών 
προφορικά και γραπτά), σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου η 
µητρική γλώσσα χρησιµοποιείται ως γλώσσα στήριξης για την 
εκµάθηση της ελληνικής.  

Η πιλοτική παρέµβαση θα γίνει σε µικρό αριθµό 
νηπιαγωγείων, θα έχει τη συνδυαστική µορφή «έρευνας 
δράσης», µε ενδοσχολική επιµόρφωση και τη συνεργασία των 
νηπιαγωγών και των δίγλωσσων συνεργατριών/ών στον 
σχεδιασµό του πιλοτικού προγράµµατος καθώς και την 
οργάνωση δραστηριοτήτων µε στόχο την εµπλοκή των 
γονέων. Παράλληλα µε την εφαρµογή του πιλοτικού 
προγράµµατος, σε συνεργασία και µε εποπτεία, θα γίνει 
προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µειονοτικών νηπίων καθώς 
και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα, 
παιδαγωγικά σύγχρονου και παιγνιώδους, πρωτότυπου ή/και 
υπάρχοντος µε την κατάλληλη προσαρµογή για τις ανάγκες 
των εν λόγω νηπίων. Το υλικό θα διαµορφώνεται σταδιακά, 
ώστε να χρησιµοποιείται πειραµατικά κατά την εφαρµογή του 
πιλοτικού προγράµµατος, να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητά 
του και να διορθώνεται έως να πάρει την παραδοτέα τελική 
του µορφή. 

Γ. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

8. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ 
ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ] 

8.1. Ελληνικά σε γονείς 

∆ραστηριότητες ελληνοµάθειας προς ενήλικα µέλη της 
µειονότητας (ιδίως γονείς µαθητών), σε συνεργασία µε τη 
∆ράση 5. 

8.2. Τουρκικά σε εκπαιδευτικούς 

Σεµινάρια εξοικείωσης µε την τουρκική γλώσσα ή/και 
µαθήµατα τουρκικής σε εκπαιδευτικούς µειονοτικών και 
δηµόσιων σχολείων που έχουν µαθητές της µειονότητας, σε 
συνεργασία µε τη ∆ράση 5. 

9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

H επιµόρφωση απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας (δασκάλων και νηπιαγωγών) τόσο δηµόσιων 
όσο και µειονοτικών σχολείων καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας που θα υλοποιήσουν δράσεις 
του προγράµµατος σε γυµνάσια και λύκεια καθώς και 
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στελεχών της εκπαίδευσης, µε στόχο την παροχή 
παιδαγωγικής στήριξης, την εξοικείωση µε τα εκπαιδευτικά 
υλικά που έχουν παραχθεί σε προηγούµενες φάσεις του 
προγράµµατος και τις µεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας, την επιτυχή διαχείριση της 
πολιτισµικής ετερότητας των µαθητών µε το σεβασµό της 
ταυτότητας και µητρικής τους γλώσσας, την εξοικείωση µε 
ζητήµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

9.1. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας  

Η επιµόρφωση θα είναι δύο ειδών: 

α) υποχρεωτική, που απευθύνεται στο σύνολο των 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(νηπιαγωγούς και δασκάλους µειονοτικών και δηµοσίων 
σχολείων), οργανώνεται σε συνεργασία µε τους σχολικούς 
συµβούλους και γίνεται εντός ωρών εργασίας τους, µία φορά 
κάθε χρόνο, κατά προτίµηση στην αρχή του σχολικού έτους. 

β) εθελοντική, περίπου 60 ωρών ανά σχολικό έτος, 
απευθυνόµενη σε νηπιαγωγούς και δασκάλους µειονοτικών 
και δηµόσιων δηµοτικών σχολείων, εκτός ωρών εργασίας 
τους, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα περιεχόµενα 
θα εξειδικευθούν ανάλογα µε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
στους οποίους απευθύνονται (π.χ. σεµινάρια προς 
νηπιαγωγούς ή προς δασκάλους τουρκόφωνου 
προγράµµατος).  

Η επιµορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών θα βασίζεται ως 
προς τη µεθοδολογία (α) στις µεθόδους διδασκαλίας της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, (β) στην κατανόηση του 
φαινοµένου της διγλωσσίας και των παιδαγωγικών 
παραµέτρων που οδηγούν στην «προσθετική διγλωσσία», (γ) 
στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε την κοινωνική 
πολυγλωσσία (το γεγονός ότι οι µαθητές µε ελληνική γλώσσα 
και εθνική ταυτότητα, που είναι παιδιά γονέων λαϊκών 
κατηγοριών, µε χειρωνακτικά επαγγέλµατα και στοιχειώδη 
εκπαίδευση, είναι φυσικοί οµιλητές διαφορετικών από την 
πρότυπη σχολική γλώσσα τοπικών και κοινωνικών διαλέκτων 
της ελληνικής), άρα αγνοούν την επίσηµη ελληνική που 
διδάσκει το σχολείο. Θα βασίζεται επίσης (δ) στην ανάδειξη 
και κατανόηση των κοινωνικών αιτίων που προκαλούν 
σχολική αποτυχία, (ε) την απόχτηση γνώσεων για τις 
σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους που στηρίζουν τα 
παραχθέντα σε προηγούµενες φάσεις εκπαιδευτικά υλικά του 
έργου και µεταδίδουν κίνητρα για µάθηση και καλλιεργούν τη 
συνεργασία µεταξύ µαθητών/ριών και την ενεργητική 
συµµετοχή, (στ) τις αρχές της διαπολιτισµικής αγωγής, και (ζ) 
τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

Η επιµόρφωση θα είναι οργανωµένη σε κύκλους µε βάση 
θεµατικές ενότητες και θα έχει τη µορφή κεντρικών 
εισηγήσεων συνοδευόµενων από εργαστήρια σε µικρές 
οµάδες, µε βασικό στόχο την εστίαση και εµβάθυνση σε ειδικά 
ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής εκπαιδευτικής 
πράξης σε περιβάλλοντα δίγλωσσα και πολυπολιτισµικά.  

9.2. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας  

Η επιµόρφωση απευθύνεται:  

α) Στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν µουσουλµάνους 
µαθητές κατά τη λειτουργία του κανονικού ωραρίου του 
σχολείου, µε αντικείµενο την εξοικείωση µε τα νέα 
εγκεκριµένα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά για το 
γυµνάσιο (ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, 
µαθηµατικών, φυσικής και γεωγραφίας) που παρήγαγε το 
Πρόγραµµα κατά τις προηγούµενες φάσεις. Η επιµόρφωση θα 
είναι εθελοντική, περίπου 20 ωρών εκτός ωρών εργασίας των 
εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια θα 
έχουν συγκεκριµένο αντικείµενο την εξοικείωση των 
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εκπαιδευτικών µε τις παιδαγωγικές µεθόδους των νέων 
εκπαιδευτικών υλικών και τη στήριξή τους για την αξιοποίηση 
µε στόχο τη βελτίωση της επίδοσης.  

β) Στους εκπαιδευτικούς που θα συµµετάσχουν στις 
ενισχυτικές παρεµβάσεις για µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. 
Η επιµόρφωση, διάρκειας περίπου 40 ωρών ανά σχολικό έτος, 
περιλαµβάνει εξοικείωση µε τα νέα εκπαιδευτικά υλικά και 
εργαλεία ελληνοµάθειας που έχουν παραχθεί από το 
Πρόγραµµα σε προηγούµενες φάσεις, µε τις παιδαγωγικές 
µεθόδους που τα υποστηρίζουν καθώς και µε τα προβλήµατα 
που συναντούν οι µειονοτικοί µαθητές. Η επιµόρφωση θα έχει 
τη µορφή σεµιναρίων ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών αλλά και 
εποπτείας µε επιτόπιες επισκέψεις των επιµορφωτών στα 
σχολεία µε βασικό στόχο να υποστηρίξουν τους 
εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο. Η συµµετοχή στην 
επιµόρφωση είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για να διδάξει 
κάποιος εκπαιδευτικός στο πρόγραµµα ενισχυτικής 
παρέµβασης στο γυµνάσιο. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια θα 
είναι οργανωµένα σε θεµατικές ενότητες µε βασικό στόχο να 
εξοικειώσουν τους εκπαιδευτικούς µε τις µεθοδολογικές αρχές 
της διδασκαλίας σε σχολικές τάξεις µε ανοµοιογενή µαθητικό 
πληθυσµό και να τους υποστηρίξουν στο καθηµερινό 
διδακτικό τους έργο, εστιάζοντας και εµβαθύνοντας σε ειδικά 
ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής εκπαιδευτικής 
πράξης σε περιβάλλοντα δίγλωσσα και πολυπολιτισµικά. 
Επίσης θα είναι οργανωµένα µε στόχο να τους εξοικειώσουν 
εκπαιδευτικούς και λοιπούς συνεργάτες µε τα προβλήµατα 
που συναντούν οι µειονοτικοί µαθητές και τις µεθόδους 
αντιµετώπισής τους, τη διγλωσσία και τις παραµέτρους που 
οδηγούν στην «προσθετική διγλωσσία», την αναγνώριση της 
ανάγκης ενδυνάµωσης των µειονοτικών µαθητών µε το 
σεβασµό στη διαφορετική ταυτότητα και µητρική τους 
γλώσσα. 

9.3. Επιµόρφωση Σχολικών Συµβούλων και 
Στελεχών της Εκπαίδευσης 

Θα οργανωθούν σεµινάρια επιµόρφωσης απευθυνόµενα προς 
τους προϊσταµένους α/θµιας (µειονοτικής και δηµόσιας), τους 
διευθυντές β/θµιας εκπαίδευσης καθώς και τους αντίστοιχους 
σχολικούς συµβούλους των τριών νοµών της Θράκης. Θα 
έχουν διάρκεια κατά µέσο όρο 20 ώρες ανά σχολικό έτος. Για 
τη διαµόρφωση των περιεχοµένων, µε βάση τις ανάγκες των 
ίδιων των στελεχών και τις ανάγκες που κρίνουν ότι έχουν 
εκπαιδευτικοί και µαθητές, προβλέπεται εκ των προτέρων 
συνεργασία µε τα ως άνω στελέχη. 

Τα σεµινάρια θα αποσκοπούν: (α) Στην παροχή επιστηµονικής 
ενηµέρωσης µε στόχο να βοηθήσουν τις παρεµβάσεις των 
προϊσταµένων/διευθυντών και των σχολικών συµβούλων για 
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του έργου. 

(β) Στη συστηµατική ενηµέρωση για τις ενδεχόµενες 
δυσκολίες του έργου, µε στόχο τη συµµετοχή των στελεχών 
σε διορθωτικές παρεµβάσεις για την επίτευξη των µέγιστων 
δυνατών αποτελεσµάτων. 

(γ) Στην προετοιµασία των υποχρεωτικών επιµορφώσεων των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών γυµνασίου µε τα νέα 
εκπαιδευτικά υλικά. 

Τα σεµινάρια θα απευθύνονται στο σύνολο των διευθυντικών 
στελεχών και σχολικών συµβούλων των δύο βαθµίδων των 
τριών νοµών της Θράκης, θα γίνονται εναλλάξ σε µία από τις 
τρεις πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη) και εντός 
ωραρίου εργασίας των στελεχών της εκπαίδευσης, σε 
συνεννόηση µαζί τους για την επιλογή των ηµεροµηνιών και 
ωρών που δεν θα παρακωλύουν τις διοικητικές τους 
υποχρεώσεις. 

10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

10.1. Σε συνδυασµό µε τη ∆ράση «Στήριξη και ενίσχυση 
νηπιαγωγείων», δηµιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού 
κατάλληλου για τα νήπια της µειονότητας που φοιτούν στα 
νηπιαγωγεία  

10.2. Εφόσον κριθεί απαραίτητη, επικαιροποίηση και 
διορθώσεις των σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών 
για το µειονοτικό δηµοτικό.  

10.3. Αναβάθµιση (προσαρµογή στις νέες τεχνολογικές 
απαιτήσεις) της λογισµικής µεθόδου εκµάθησης της ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας για παιδιά 8-12 ετών, που έχει παραχθεί σε 
προηγούµενες φάσεις και του ελληνοτουρκικού λεξικού για 
παιδιά.  

10.4. ∆ιορθώσεις των σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών 
υλικών που παρήγαγε το Πρόγραµµα σε προηγούµενες φάσεις 
για το γυµνάσιο, εφόσον κριθούν απαραίτητες 

11. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Για τις ανάγκες του συνόλου των ενισχυτικών δράσεων προς 
µαθητές/ριες, προβλέπεται η αναπαραγωγή εκπαιδευτικών 
υλικών, έντυπων και ηλεκτρονικών καθώς και επιµορφωτικών 
υλικών. Τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν εγκριθεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από τη σχολική χρονιά 2011-2012 
προβλέπεται να µοιραστούν µέσω του ΟΕ∆Β.  

12. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

12.1. Επιµόρφωση συνεργατών/ριών  

Η επιµόρφωση απευθύνεται στους συνεργάτες του 
προγράµµατος που θα εργαστούν στις περιγραφόµενες 
δράσεις και παρεµβάσεις. Η επιµόρφωση των συνεργατών, 
διάρκειας περίπου 40 ωρών ανά σχολικό έτος, περιλαµβάνει 
θέµατα παιδαγωγικών µεθόδων διδασκαλίας εντός και εκτός 
σχολικού πλαισίου, τεχνικές εµψύχωσης, διαφοροποιηµένη 
παιδαγωγική, ζητήµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 
παιδαγωγικές µεθόδους µε τη χρήση Η/Υ. Στις ώρες αυτές 
συµπεριλαµβάνεται συνεχής επιτόπια και εξ αποστάσεως 
(ηλεκτρονική) επιστηµονική εποπτεία των συνεργατών-
εκπαιδευτικών. 

Τα επιµορφωτικά σεµινάρια θα είναι οργανωµένα σε θεµατικές 
ενότητες µε βασικό στόχο να εξοικειώσουν τους 
εκπαιδευτικούς µε τις µεθοδολογικές αρχές της διδασκαλίας 
σε σχολικές τάξεις µε ανοµοιογενή µαθητικό πληθυσµό και να 
τους υποστηρίξουν στο καθηµερινό διδακτικό τους έργο, 
εστιάζοντας και εµβαθύνοντας σε ειδικά ζητήµατα που 
άπτονται της καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης σε 
περιβάλλοντα δίγλωσσα και πολυπολιτισµικά. Επίσης θα είναι 
οργανωµένα µε στόχο να εξοικειώσουν εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συνεργάτες µε τα προβλήµατα που συναντούν οι 
µειονοτικοί µαθητές και τις µεθόδους αντιµετώπισής τους, τη 
διγλωσσία και τις παραµέτρους που οδηγούν στην 
«προσθετική διγλωσσία», την αναγνώριση της ανάγκης 
ενδυνάµωσης των µειονοτικών µαθητών µε το σεβασµό στη 
διαφορετική ταυτότητα και µητρική τους γλώσσα. 

12.2. Παρεµβάσεις ενηµέρωσης, διαβούλευσης, 
ευαισθητοποίησης 

Οι παρεµβάσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της αποδοχής, 
της διεισδυτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του 
Προγράµµατος, µε τη συµµετοχή φορέων σχετικών µε την 
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εκπαίδευση των µαθητών της µειονότητας. Οι παρεµβάσεις θα 
συνίστανται στην οργάνωση από τους επιστηµονικούς 
υπευθύνους του έργου τακτών συναντήσεων µε περιεχόµενα 
την ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε τους διοικητικούς 
υπευθύνους της εκπαίδευσης, τους εκπροσώπους των 
συλλόγων εκπαιδευτικών πλειονότητας και µειονότητας και 
τους εκπροσώπους της µειονότητας. Στόχος των 
συναντήσεων θα είναι η τακτική ενηµέρωση των ως άνω 
εκπροσώπων, η διαβούλευση και ο διάλογος για τα 
περιεχόµενα και την πορεία του έργου, η καταγραφή της 
γνώµης τους και ενδεχόµενων προτάσεων για το σύνολο είτε 
για επιµέρους θέµατα και η µεταβίβασή τους στην αρµόδια 
Ειδική Γραµµατεία, µε την επιδίωξη της συµβολής τους στη 
µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα των δράσεων και 
παρεµβάσεων του έργου. 

12.3. Εσωτερική αξιολόγηση 

Για όλες τις δράσεις και παρεµβάσεις θα τηρείται αρχείο µε 
όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία σχετικά µε (α) ως προς 
τις ενισχυτικές δράσεις προς µαθητές και τις επιµορφωτικές 
προς εκπαιδευτικούς: εκθέσεις µε την ανά σχολικό έτος 
συµµετοχή των µαθητών (παρουσίες/απουσίες/αξιολόγηση 
της επίδοσης), τους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς, 
καταλόγους (µε υπογραφές παραληπτών) των εκπαιδευτικών 
υλικών που θα διανέµονται σε µαθητές καθώς και των 
επιµορφωτικών υλικών σε εκπαιδευτικούς, (β) επίσης σχετικά 
µε όλες τις λοιπές δράσεις (όπως προβλέπεται στα 
χρονοδιαγράµµατα παραπάνω) οι οποίες θα εποπτεύονται 
συστηµατικά από την επιστηµονική υπεύθυνη του έργου και 
τις ειδικές συµβούλους και τους ανά ∆ράση επιστηµονικούς 
υπευθύνους, θα καταγράφονται συστηµατικά τα δεδοµένα 
που θα αφορούν τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών, 
των διαθέσιµων µέσων και δυνατοτήτων και του γενικού 
πλαισίου των συνθηκών µέσα στις οποίες θα υλοποιείται το 
Πρόγραµµα, τις δυσκολίες που θα συναντά και τις ενέργειες 
µε στόχο την υπέρβασή τους, την ενδεχόµενη βελτίωση του 
αρχικού σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα.  

Στην εσωτερική αξιολόγηση περιλαµβάνονται και τα 
σχολιασµένα συµπεράσµατα των µελετών / ερευνών. 

Η Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα καταλήγει σε 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη αξιολόγηση του συνόλου του 
έργου καθώς και ερµηνείες των αδυναµιών και αποκλίσεων 
από τα προγραµµατισθέντα κατά την 3ετία που ενδέχεται να 
προκύψουν. Επίσης θα περιέχει συστηµατική διάγνωση και 
καταγραφή των αναγκών των διάφορων κατηγοριών 
Μουσουλµάνων ηλικίας 5-18 ετών της Θράκης, µε προτάσεις 
για το µέλλον µετά το πέρας του έργου, ώστε να γίνει δυνατή 
η σταθεροποίηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος και 
η ανάληψη µέρους των από το πρόγραµµα προνοµιακών 
µέτρων από φορείς της πολιτείας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

13.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Οι ενέργειες συνίστανται σε µελέτες και ερευνητικές δράσεις 
µε στόχο τον εντοπισµό των αναγκών, την εσωτερική 
αξιολόγηση του Προγράµµατος και τη διαµόρφωση 
τεκµηριωµένων προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας µέσω 
της αρµόδιας Ειδικής Γραµµατείας. 

13.1. Μελέτη µε αντικείµενο την εισαγωγή της τουρκικής 

στη ∆Ε 

Μελέτη µε αντικείµενο την εισαγωγή της διδασκαλίας της 
τουρκικής γλώσσας ως γλώσσας επιλογής στα δηµόσια 
σχολεία της Θράκης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας και 
διαµόρφωση τεκµηριωµένων προτάσεων για την υλοποίηση 
του µέτρου σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία καθώς και 
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την επέκτασή του στα δηµοτικά σχολεία. 

13.2. Απογραφή διαρροής µαθητών/ριών  

Απογραφική µελέτη της διαρροής των µαθητών µελών της 
µειονότητας από την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση από το 
2002 έως σήµερα. Επανάληψη της απογραφικής έρευνας που 
έγινε µε στοιχεία έως το 2002 και είχε αντικείµενο τη διαρροή 
των µελών της µειονότητας από την υποχρεωτική 9ετή 
εκπαίδευση, µε στόχο τον εντοπισµό της δραστικής βελτίωσης 
των δεικτών συµµετοχής των εφήβων και νέων της 
µειονότητας στο γυµνάσιο και το λύκειο. 

13.3. Φοίτηση στην Τριτοβάθµια  

∆ειγµατοληπτική µελέτη µε αντικείµενο α) την καταγραφή 
ποσοτικών δεδοµένων για τα χαρακτηριστικά της φοίτησης 
µελών της µειονότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (το 
ποσοστό φοιτητών που καθυστερεί, το µέγεθος της 
καθυστέρησης στην απόκτηση πτυχίου, το ποσοστό που 
ενδεχοµένως εγκαταλείπει καθώς και το ποσοστό πτυχιούχων 
µε επιτυχή κοινωνική ένταξη στον επαγγελµατικό τοµέα), β) 
των παραγόντων εκείνων που εµποδίζουν ή αντίθετα 
ενισχύουν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και γ) της 
µετέπειτα επαγγελµατικής τους πορείας, µε στόχο τον 
εντοπισµό των δυσκολιών για την ολοκλήρωση των σπουδών 
καθώς και τη διαµόρφωση τεκµηριωµένων προτάσεων για την 
υπέρβαση των κυριότερων δυσκολιών που θα επισηµανθούν.  

13.4. Νοµική µελέτη και προτάσεις  

Η µελέτη συνίσταται στα ακόλουθα. (α) Συλλογή της 
νοµοθεσίας από το 2000 έως το 2010 (έχει συντελεστεί µέχρι 
το 2000 σε προηγούµενες φάσεις του Προγράµµατος) που 
διέπει τη µειονοτική εκπαίδευση και είναι διατυπωµένη σε 
σειρά νοµοθετηµάτων, διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της 
Συνθήκης της Λωζάνης, µε παράλληλη την εφαρµογή 
διατάξεων που ρυθµίζουν γενικότερα ζητήµατα της ιδιωτικής 
και δηµόσιας εκπαίδευσης. (β) «Τακτοποίηση» της ως άνω 
νοµοθεσίας ως προς τη διασπορά των σχετικών κανόνων, 
επισκόπησή της και κριτική της ανάλυση που θα αναδείξει 
επικαλύψεις, αντιφάσεις και κενά σε σχέση µε το σχετικό και 
υπερκείµενο δίκαιο που αφορά την µειονοτική εκπαίδευση σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. (γ) Πρόταση κωδικοποίησης του 
σχετικού δικαίου σε ενιαίο σώµα και προτάσεις (µε 
εναλλακτικές εκδοχές) εναρµόνισης και οµογενοποίησής του 
µε αιτιολόγηση. 
       13.5. Πιλοτική εφαρµογή νέου εκπαιδευτικού υλικού σε 
µικτές σχολικές τάξεις δηµόσιων γυµνασίων 

Η πειραµατική αυτή ενέργεια συνίσταται στην πιλοτική σε 
µικρό αριθµό δηµόσιων γυµνασίων µε µικτό µαθητικό 
πληθυσµό Χριστιανών και Μουσουλµάνων εφαρµογή από 
επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς των νέων βιβλίων και 
εκπαιδευτικών υλικών για τη διδασκαλία όλων των 
µαθηµάτων εκτός της ελληνικής γλώσσας για τις τρεις τάξεις 
του γυµνασίου, τα οποία παρήχθησαν την προηγούµενη φάση 
της Πράξης, εγκρίθηκαν από το Π.Ι. και υπεγράφησαν 
αρµοδίως για εκτύπωση από τον ΟΕ∆Β. Καθώς τα βιβλία και 
υλικά είναι εγκεκριµένα για τους µουσουλµάνους µαθητές, 
οπότε σε γυµνάσια µικτά θα διδάσκονται παράλληλα ανά τάξη 
τα κοινά για όλα τα σχολεία εγχειρίδια, η πιλοτική εφαρµογή 
στοχεύει στη διαµόρφωση παιδαγωγικής πρότασης για τη 
διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων που θα εφαρµοστεί 
από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 σε όλα τα 
δηµόσια γυµνάσια µε µικτό πληθυσµό µαθητών.  

Χρονοδιάγραµµα 

Σεπτέµβριος – Νοέµβριος 2010: Επιλογή των σχολείων, 
συνεννόηση µε τους ∆ιευθυντές 

∆εκέµβριος 2010 – Μάιος 2011: Επιµορφωτικές συναντήσεις 
µε εκπαιδευτικούς των επιλεγµένων σχολείων, πιλοτική 
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εφαρµογή 

Ιούνιος – Ιούλιος 2011: Αξιολόγηση της πιλοτικής 
εφαρµογής, διατύπωση της παιδαγωγικής πρότασης 

Σεπτέµβριος 2011: Ένταξη της παιδαγωγικής πρότασης στην 
επιµόρφωση των καθηγητών γυµνασίου του έτους 2011-2012 
και 2012 – 2013.  

14. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η εξωτερική αξιολόγηση θα γίνει, κατά τη δηµόσια πρόσκληση 
του Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
αρµόδιας Ειδικής Γραµµατείας. Στους ειδικούς στον τοµέα της 
αξιολόγησης επιστήµονες, εξωτερικούς αξιολογητές, που θα 
υποδειχθούν από την αρµόδια Ειδική Γραµµατεία, θα 
παρασχεθεί κάθε είδους διευκόλυνση και βοήθεια σε στοιχεία, 
δεδοµένα και εκθέσεις καθώς και οι εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης που θα έχουν παραχθεί. 

15. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

Θα περιλαµβάνει ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των 
αποτελεσµάτων της παρέµβασης προς την εκπαιδευτική αλλά 
και την ευρύτερη κοινότητα κυρίως σε τοπικό αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες δηµοσιότητας και πληροφόρησης 
θα λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της οµάδας-στόχου µε 
έµφαση στη στοχευµένη αξιοποίηση των εργαλείων 
επικοινωνίας για τη µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στον 
πληθυσµό της οµάδας-στόχου και την τοπική κοινωνία. Οι 
ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής της Πράξης θα 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Μονάδας 
∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ. Για το 
σχεδιασµό τους θα ενηµερώνεται η αρµόδια Ειδική 
Γραµµατεία.  

Οι ενέργειες θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Επικαιροποίηση και ανανέωση του δικτυακού τόπου. 
Συνέχιση του κόµβου του προγράµµατος διαδικτυακής 
παρουσίας των παρεµβάσεων και λοιπών δράσεων 
(www.museduc.gr) και σύνδεσή του µε κόµβο του 
Υπουργείου Παιδείας. Ανάρτηση στον κόµβο των ακολούθων. 

• Επικαιροποίηση και ανανέωση της περιγραφής των δράσεων 
και παρεµβάσεων (µε συνόψεις στην αγγλική και την 
τουρκική γλώσσα), κατάλογος για την τρέχουσα φάση 
συνεργατών/ριών ανά ειδικότητα, κατάλογος σχολείων 
εφαρµογής παρεµβάσεων 

• Επικαιροποίηση και ανανέωση καταλόγων εκπαιδευτικών και 
επιµορφωτικών υλικών, συνοδευόµενων από περιγραφές και 
Οδηγούς πλοήγησης 

• Κατάλογοι ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών, 
συνοδευόµενοι από περιγραφές και την παροχή δυνατότητας 
στους εκπαιδευτικούς να αποχτήσουν αντίγραφο σε CD-Rom  

• Εκπαιδευτικό υλικό αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή 

•Συνέχιση του κόµβου επιµορφωτικής τηλεµάθησης 
www.kleidiakaiantikleidia.net και ηλεκτρονικού διαλόγου 
εκπαιδευτικών. Οργάνωση στον κόµβο ιστοσελίδας 
ηλεκτρονικής υποστήριξης συνεργατών/ριών εκπαιδευτικών 
και επιµορφωνόµενων εκπαιδευτικών. 

(β) Ενέργειες ενηµέρωσης, προβολής και δηµοσιότητας. 

6.Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα 
αποτελέσµατα των αναφεροµένων στην ανωτέρω περιγραφή 
του φυσικού αντικειµένου. Σαφής περιγραφή των 
παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την προέγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης µε ίδια µέσα καθώς και την προέγκριση 
των συµβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται µε 
προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 
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7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6141 Μέσος ετήσιος αριθµός 
µαθητών που 
συµµετέχουν σε 
προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και 
διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης 

Αριθµός µαθητών 5.000 

6144 ∆οµές εκπαίδευσης που 
ωφελούνται 

Αριθµός δοµών 165 

6158 Επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

350 

6160 Επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

150 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 42 µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. 

 

 

 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 10.025.214,24 € 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 229.785,76 € 

10.255.000 € 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1)   

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ  
2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ  

 

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 

  

Σύνολο (2)   

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 10.255.000 € 10.255.000 € 

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε 

10.255.000,00 €. 

 

 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων 
 



 

15 

 
 

 

Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ΄αποκοπή ποσό των επιλέξιµων 

έµµεσων δαπανών ανέρχεται στο ……% των άµεσων δαπανών της πράξης. 

 

Β) Άµεσες/ έµµεσες δαπάνες της πράξης  

 

13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   

   

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   
   

 

 

14. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: ……………… 

 

 

 

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 10.255.000,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 10.255.000,00 ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 307.650,00 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2010ΣΕ04580071 

 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

 Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

  

 

 

          ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β1 


