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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «∆ηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας 

εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία 

εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην 

Α’/βάθµια και Β’/βάθµια εκπαίδευση» 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. 3840/2010 (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 αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
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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/Β’/10.4.2008), µε την 
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση»,  

5. Την αριθµ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19-
11-09) Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

6. 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/Β’/3.10.2007)», 

7. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των 
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 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», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ), 

9. Τη µε αρ. 779/08-06-2010 (ΕΥ∆ 8636/09-06-2010) αίτηση χρηµατοδότησης πράξης 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη 
της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

10. Το αποτέλεσµα της 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 
εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

11. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ 1843/30-08-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

 

Αποφασίζει 

 
την ένταξη της Πράξης «∆ηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων 

βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της 

Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθµια  και Β’/βάθµια εκπαίδευση» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 - «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - 

«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης 
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στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στον  Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

3. ∆ικαιούχος: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:  

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 

Το Φυσικό Αντικείµενο της Πράξης εµπεριέχει τη διατύπωση 

συγκεκριµένων προδιαγραφών για τη δηµιουργία Εκπαιδευτικών 

σεναρίων. Ένα Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η 

περιγραφή ενός µαθησιακού πλαισίου µε εστιασµένο γνωστικό(ά) 

αντικείµενο(α), συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές 

αρχές και σχολικές πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο υλοποιείται µέσα από 

µια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities). Η δοµή 

και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του διδάσκοντα-

µαθητών και η αλληλεπίδρασή τους µε τα όποια χρησιµοποιούµενα µέσα 

και υλικό περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Τα 

εκπαιδευτικά αυτά σενάρια µετά την ανάπτυξή τους θα αξιολογούνται µε 

σκοπό να ενταχθούν άµεσα στη σχολική πρακτική. Η µεθοδολογία, 

λοιπόν, που θα αναπτυχθεί θα αφορά τόσο τη σχεδίαση όσο και την 

ανάπτυξη αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που 

είναι βασισµένα σε ΤΠΕ. Μέσω αυτών των σεναρίων γίνεται ανάλυση της 

µεθόδου και της στρατηγικής, σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζεται το 

σύνολο των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων στην τάξη και οι 

προτεινόµενοι ρόλοι που καλούνται να παίξουν οι συµµετέχοντες 

(µαθητές, καθηγητές, επιµορφωτές και διοίκηση του σχολείου). Η 

συστηµατοποίηση της διαδικασίας µέσα από τον προσδιορισµό 

κατάλληλων παραµέτρων σχεδιασµού, ανάπτυξης, εφαρµογής και 

αξιολόγησης (αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικές µέθοδοι), καθώς και η 

πλαισίωσή της από στοιχεία ψηφιακού περιεχόµενου και εργαλείων 

λογισµικού, κρίνονται απαραίτητες για τη συγκεκριµένη πράξη. 

Με τη δηµιουργία της µεθοδολογίας σχεδίασης, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ τίθενται οι 

βάσεις για την ανάπτυξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών σεναρίων και 

µαθησιακών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο. Θα καταστεί 

λοιπόν δυνατή και άµεσα υλοποιήσιµη η δηµιουργία µεθοδολογίας στην 
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ακόλουθη ενότητα: 

• ∆ιδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας (21 µαθήµατα για το σύνολο της 

Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης) 

Σε σύνολο 21 µαθηµάτων τόσο της Α’/βάθµιας όσο και της Β’/βάθµιας 

Εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν µεθοδολογίες για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών σεναρίων.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο της πράξης, θα πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη 

συγκεκριµένων παραδειγµάτων εκπαιδευτικών σεναρίων για κάθε µία από 

τις παραπάνω ενότητες.  

Σε κάθε µάθηµα θα αντιστοιχούν 30 διδακτικές ώρες, για τις οποίες θα 

δηµιουργηθούν εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, 

σύµφωνα πάντα µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές. Τα σενάρια αυτά 

κατατάσσονται σε τύπους ανάλογα µε τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά, ενώ θα πρέπει να τονιστεί πόσο εξαιρετικά σηµαντική σε 

αυτό το σηµείο κρίνεται και η πιλοτική εφαρµογή των σεναρίων, έτσι 

ώστε να διαπιστωθούν οι όποιες παραλείψεις.  

Οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρµογή των 

σεναρίων καθώς και τα συµπεράσµατα από την αξιολόγησή τους θα 

αποτελέσουν µια πηγή ανατροφοδότησης της µεθοδολογίας ανάπτυξής 

τους. Η ανατροφοδότηση αυτή θα οδηγήσει πιθανότατα στην 

αναµόρφωση των αρχών µεθοδολογίας σχεδίασης, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων, µεγιστοποιώντας µε αυτόν τον 

τρόπο την αποδοτικότητά τους καθώς και τη συµβατότητά τους µε το 

πραγµατικό σχολικό περιβάλλον.  

Οι κεντρικές δράσεις αναλύονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

 
1) ∆ηµιουργία Μεθοδολογίας Σχεδίασης, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικών Σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ για τα µαθηµατα της 

ελληνικης  γλωσσας στην α΄/βαθµια και β΄/βαθµια εκπαίδευση 

Βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας 

σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων είναι να τεθούν οι διδακτικοί και 

παιδαγωγικοί στόχοι του όλου εγχειρήµατος: να καθοριστούν τα 

διδακτικά αντικείµενα και οι προτεινόµενες θεµατικές ενότητες καθώς 

και να γίνει αναλυτική περιγραφή του επιλεχθέντος γνωστικού 

αντικειµένου και των συναφών εννοιών που θα διδαχθούν µέσα από 

το συγκεκριµένο σενάριο και των συσχετισµών τους.  

 
2) Ανάπτυξη Συγκεκριµένων Παραδειγµάτων Εκπαιδευτικών Σεναρίων για 

τα µαθήµατα της ελληνικής γλωσσάς στην α’/βάθµια και β’/βάθµια 

εκπαίδευση 

Στην παρούσα δράση σχεδιάζεται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη 

σηµαντικού αριθµού σεναρίων, που θα καλύπτουν το 30% 

τουλάχιστον του σχολικού χρόνου, µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 

λαµβάνεται υπόψη η ισχύουσα διδακτική πραγµατικότητα και να 

διευκολύνεται η σταδιακή µεταβολή της. Για τον σκοπό αυτόν θα 

αναπτυχθεί κατάλληλο ψηφιακό υλικό (ειδικά στα γνωστικά 

αντικείµενα όπου δεν υπάρχουν έτοιµοι ψηφιακοί πόροι), το οποίο 
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είναι απαραίτητο κατά τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή 

στην τάξη των σεναρίων. Επίσης, τα σενάρια θα δοκιµαστούν σε 

επιλεγµένο αριθµό τάξεων µε διαφοροποιηµένες παιδαγωγικές 

συνθήκες, ώστε να διερευνηθούν επαρκώς οι ιδιαιτερότητες της 

καθηµερινής πρακτικής που επηρεάζουν τον τρόπο αξιοποίησής τους. 

 
3) ∆ράσεις Αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

 

4) Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

6. Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι: 

∆ΡΑΣΗ 1. : 

Π1.1. Σύνταξη µεθοδολογικού πλαισίου για την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και τη γλωσσική διδασκαλία µε παιδαγωγική 

τεκµηρίωση   

Π1.2.  Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιµέρους 

γνωστικών αντικειµένων στο µάθηµα της Ελληνικής γλώσσας µε 

τη δηµιουργική αξιοποίηση της επιστήµης και των εργαλείων ΤΠΕ  

Π1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων 

στα Γλωσσικά µαθήµατα  

Π1.4. Ολοκληρωµένα παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά 

γνωστικό αντικείµενο µε εφαρµογή των αρχών σχεδίασης  

Π1.5. Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων  

∆ΡΑΣΗ 2. : 

Π2.1. Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα 

µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 

διδακτικές ώρες ανά τάξη 

Π2.2. ∆ηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών για την κατασκευή 

σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στο 

µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών  

Π2.3. ∆ηµιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση   

Π2.4. Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα µε τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά για την ανάρτησή τους στη βάση  

Π2.5. Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγµατικής τάξης  

∆ΡΑΣΗ 3. : 

Π3.3.1. Αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος στην πράξη 

∆ΡΑΣΗ 4. : 

Π3.4.1. Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 
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7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6134 Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρµογές αριθµός 3 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 39 µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 1.614.634,14 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 371.365,86 

1.986.000,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 1.986.000,00 1.986.000,00 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

  

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

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 1.986.000,00 1.986.000,00 
 

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

σε 1.986.000,00 ευρώ. 
 

 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

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

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.986.000,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):  1.986.000,00 ευρώ. 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε 100.000,00  ευρώ (ποσό) 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ……… 2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):     …………………….. ποσό σε 

ευρώ.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε …………   (ποσό) 

 



Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5 

Έκδοση: 3η 

Ηµ/νια Έκδοσης: 18.06.2010 
- 7 - 

 

 

 

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  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1.  Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
2.  Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 


