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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Υπόψη: 1. Αντιπρύτανη – Προέδρου 
Επιτροπής Ερευνών 

2. Υπεύθυνης Πράξης,  
                  κας Άννας Αναστασιάδη-   
                  Συµεωνίδη 

  

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών – Α.Π. 1» 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. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 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», όπως τροποποιήθηκε 

µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις,  

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. 3379/23-03-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

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

προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3,  

10. Τη µε αρ. πρωτ. 01/23/19124/19-04-2010 (ΕΥ∆ 6127/30-04-2010) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης) προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της 

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

11. 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 Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 16389/08-10-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης µε τίτλο 

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών – Α.Π. 1» στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013, 

13. Τη µε αρ. πρωτ. 3007/15-03-2011 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της 

πράξης, 

14. Το µε αρ. πρωτ. 20463/06-04-2011 (ΕΥ∆ 5163/18-04-2011) έγγραφο του 

∆ικαιούχου 

15. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 1312/09-06-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 
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Αποφασίζει  

την 2η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών – Α.Π. 1» 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). 

 
Η 1η τροποποίηση αφορούσε στον επιµερισµό του Π/Υ στους ακόλουθους φορείς οι 
οποίοι συγκροτούν σύµπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης: 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
• Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
• Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 
Η 2η τροποποίηση αφορά τον προσδιορισµό των έµµεσων δαπανών της πράξης. 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
300606 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε8458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ84580512 

3.∆ικαιούχος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501101 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

 
Η πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
 
∆ράση 1 
Οι δραστηριότητες της δράσης 1 αποβλέπουν στην 
υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του θεσµού των Τάξεων 
Υποδοχής µέσα από α) την ανάπτυξη της συνεργασίας 
ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Τάξεις 
Υποδοχής (Τ.Υ.) και τους εκπαιδευτικούς στις κανονικές 
τάξεις, µε στόχο να συνδεθεί η διδασκαλία στις Τ.Υ. µε το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα και β) το σχεδιασµό, την εφαρµογή και 
την αξιολόγηση ειδικών πρακτικών για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά διγλωσσίας (τύποι διγλωσσίας) 
και µε διαφορετικές ηλικίες. 
 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1.1: Υποστήριξη του σχολείου και των 
εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις Τ.Υ σε θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Υ. 
 

Η Υποδράση 1.1 περιλαµβάνει την υποστήριξη της σωστής 
λειτουργίας των Τ.Υ., χρησιµοποιώντας και βελτιώνοντας το 
υπάρχον γλωσσοδιδακτικό υλικό και επιµορφώνοντας τους 
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εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Τ.Υ. σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, η Υποδράση 1.1 
περιλαµβάνει τις δραστηριότητες-κλειδιά:  

� Υποδράση 1.1α - ∆ιερεύνηση των γλωσσικών 
αναγκών των µαθητών στις Τ.Υ. 

� Υποδράση 1.1β – ∆ιαµόρφωση υποστηρικτικού 
γλωσσοδιδακτικού υλικού  

� Υποδράση 1.1γ Ενίσχυση των εκπαιδευτικών στις 
Τ.Υ.  

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1.2: Υποστήριξη της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών του σχολείου µε άξονα τις Τ.Υ. 
 

Η Υποδράση 1.2 περιλαµβάνει την ανάπτυξη της συνεργασίας 

ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς στις Τ.Υ. και εκπαιδευτικούς 

κανονικών τάξεων. Ειδικότερα, η Υποδράση 1.2 περιλαµβάνει 

τις ακόλουθες δραστηριότητες-κλειδιά:  

� Υποδράση 1.2α - ∆ιερεύνηση των πιθανών 

προβληµάτων ανά γνωστικό αντικείµενο 

� Υποδράση 1.2β - ∆ηµιουργία υποστηρικτικού υλικού 

στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας βάσει 

περιεχοµένου (του αναλυτικού προγράµµατος) 

� Υποδράση 1.2γ - Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας βάσει 

περιεχοµένου  

� Υποδράση 1.2δ - Ανάπτυξη τρόπων συνεργασίας 

µεταξύ των εκπαιδευτικών στις κανονικές τάξεις και 

στις Τ.Υ. 

 

 ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1.3: Αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ. 
Στόχος της Υποδράσης 1.3 είναι να περιγραφεί και να 

αξιολογηθεί η λειτουργία των Τ.Υ. µε κύριους άξονες τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών που στελέχωσαν τις Τ.Υ. και τις 

απόψεις και επιδόσεις των µαθητών που φοίτησαν στις Τ.Υ. 

Ειδικότερα, η Υποδράση 1.3 περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

δραστηριότητες-κλειδιά:  

� Υποδράση 1.3α –Αξιολόγηση των Τ.Υ. µε βάση τις 

επιδόσεις των µαθητών 

� Υποδράση 1.3β – Αξιολόγηση των Τ.Υ. µε βάση τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών 

� Υποδράση 1.3γ – Αξιολόγηση των Τ.Υ. µε βάση τις 

απόψεις των µαθητών 

� Υποδράση 1.3δ - Περιγραφή της λειτουργίας των 

Τ.Υ.  

 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1.4: Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών 
κειµένων των µαθητών (learner corpora) (σύνδεση µε 
∆ράση 8) 
Η Υποδράση 1.4 αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση δείγµατος των 

γραπτών και προφορικών παραγωγών των µαθητών για 

διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, που συνιστά 

καινοτόµο δράση για την ελληνική. Οι παραγωγές των 

µαθητών θα κατηγοριοποιηθούν γλωσσολογικά, ενώ θα 

ληφθούν υπόψη και άλλες µεταβλητές όπως η µητρική 

γλώσσα, η ηλικία, η ηλικία πρώτης έκθεσης στην ελληνική, ο 

τύπος διγλωσσίας κ.ά. Τα δεδοµένα αυτά θα αποτελέσουν µία 

βάση σωµάτων από το λόγο των µαθητών (learner corpora) 

και θα είναι διαθέσιµα για ερευνητική και διδακτική χρήση.    

Ειδικότερα, η Υποδράση 1.4 περιλαµβάνει τις δραστηριότητες-
κλειδιά:  

� Υποδράση 1.4α – Ψηφιοποίηση δείγµατος γραπτών 
και προφορικών παραγωγών των µαθητών,  

� Υποδράση 1.4β – Γλωσσική κωδικοποίηση των 
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λαθών,  

� Υποδράση 1.4γ - ∆ιαδικασία επισηµείωσης (tagging),  

� Υποδράση 1.4δ – Στατιστική ανάλυση των λαθών και 
γλωσσολογική ερµηνεία τους.  

 
∆ράση 2 
Οι δραστηριότητες της δράσης 2 στοχεύουν στη γλωσσική 
ενίσχυση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη γλώσσα. Παράλληλα, 
αποσκοπούν στην υποστήριξη αλλόγλωσσων µαθητών µε 
αναπηρίες οι οποίες επηρεάζουν την κατάκτηση της 
νεοελληνικής γλώσσας στην προφορική ή γραπτή της 
πραγµάτωση. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της δράσης 
διαδραµατίζει η επιµόρφωση και κατάρτιση νέων 
εκπαιδευτικών σε ζητήµατα διαχείρισης της µικτής γλωσσικά 
και πολιτισµικά τάξης. 
 

Υποδράση 2.1: Ενηµέρωση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών (σύνδεση µε ∆ράση 4)  

Στο πλαίσιο της υποδράσης θα οργανωθούν και θα 
υλοποιηθούν προγράµµατα ενηµέρωσης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών µε στόχο δύο κύριους άξονες:  

α) την εξοικείωση µε τα µεθοδολογικά εργαλεία και το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθούν στα 
προγράµµατα ενίσχυσης της ελληνοµάθειας και 

β) την εξειδικευµένη και στοχευµένη επιµόρφωση σε 
ζητήµατα µεθοδολογίας της διδασκαλίας της νεοελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας. 

Ειδικότερα, η Υποδράση 2.1 περιλαµβάνει: 

� Υποδράση 2.1.α: Επιλογή επιµορφωτών 

� Υποδράση 2.1.β: Σεµινάρια παρουσίασης 
µεθοδολογικών εργαλείων/ διδακτικού υλικού 

� Υποδράση 2.1.γ: Σεµινάρια εισαγωγικής 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 

Υποδράση 2.2: Υποστήριξη του σχολείου στην 
οργάνωση και τη λειτουργία των τµηµάτων ενίσχυσης 
της ελληνοµάθειας 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της δράσης 
αυτής θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν τµήµατα 
ενίσχυσης της ελληνοµάθειας για τους µαθητές της οµάδας 
στόχου και ειδικότερα για 

• αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές που έχουν 
φοιτήσει σε Τ.Υ., αλλά εξακολουθούν να 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη γλώσσα  

• νεοαφιχθέντες στη χώρα αλλόγλωσσους µαθητές, οι 
οποίοι φοιτούν σε σχολικές µονάδες όπου δεν 
λειτουργούν Τ.Υ. 

• αλλόγλωσσους µαθητές που εγγράφονται στο 
σχολείο χωρίς προηγούµενη εµπειρία σε ελληνικό 
σχολείο 

Οι παρεµβάσεις προβλέπεται να εφαρµοστούν σε περίπου 500 

σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 200 Γυµνάσια και 150 

Λύκεια-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.   

 

Ειδικότερα, η Υποδράση 2.2. περιλαµβάνει: 

� Υποδράση 2.2.α: Επιλογή των εκπαιδευτικών 

� Υποδράση 2.2.β.: Επιλογή των σχολείων 

� Υποδράση 2.2.γ: Υλοποίηση των τµηµάτων 
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ενίσχυσης 

Υποδράση 2.3: Λειτουργία θερινών τµηµάτων 

Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών µαθητών στο στάδιο της µετάβασής τους από τη 
µία σχολική βαθµίδα σε άλλη. Κύρια στόχευση του 
σχεδιασµού και της υλοποίησης των τµηµάτων προ-
γυµνασιακής, προ-λυκειακής και λυκειακής εκπαίδευσης είναι 
η αποφυγή της σχολικής διαρροής. 

Ειδικότερα, η Υποδράση 2.3 περιλαµβάνει: 

� Υποδράση 2.3.α: Τµήµατα προ-γυµνασιακής 
εκπαίδευσης 

� Υποδράση 2.3.β: Τµήµατα προ-λυκειακής 
εκπαίδευσης 

� Υποδράση 2.3.γ: Ενηµέρωση γονέων 

Υποδράση 2.4: Αξιολόγηση της εφαρµογής των 
προγραµµάτων ενίσχυσης της ελληνοµάθειας (σύνδεση 
µε ∆ράση 10) 

Στόχος της υποδράσης είναι να αξιολογήσει πριν και µετά την 
υλοποίηση της προτεινόµενης διδακτικής παρέµβασης την 
ελληνοµάθεια παιδιών που, αν και φοιτούν σε σχολεία 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Ελληνική. Στη σχετική 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η ηλικιακή οµάδα των αλλόφωνων 
αυτών παιδιών συνιστά τους λεγόµενους ‘νεαρούς µαθητές’ 
(young learners) της Γ2, οι οποίοι προχωρούν στην 
κατάκτηση ενός νέου γλωσσικού συστήµατος τη στιγµή που 
εξελίσσουν ακόµα το σύστηµα της µητρικής τους γλώσσας.  

Ειδικότερα, η Υποδράση 2.4 περιλαµβάνει 

� Υποδράση 2.4.α: Αξιολόγηση πριν την εφαρµογή 

� Υποδράση 2.4.β: Αξιολόγηση µετά την εφαρµογή 

� Υποδράση 2.4.γ: Αξιολόγηση µέσω των απόψεων 
των εκπαιδευτικών 

 
∆ράση 3 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής βασικός στόχος είναι η 
διαµόρφωση κλίµατος διαπολιτισµικού διαλόγου, σεβασµού 
και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής µονάδας, µέσα από την 
ανάδειξη της διαφορετικότητας, ως σηµαντικής συνιστώσας 
για τη µάθηση του συνόλου των µαθητών (γηγενών – 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων), καθώς και την καλλιέργεια 
των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Για το 
λόγο αυτό  θα αναπτυχθούν δραστηριότητες εντός ή και εκτός 
σχολικής µονάδας, µε δραστηριότητες «παρασχολικού» 
χαρακτήρα (επισκέψεις, εκδροµές, θεατρικές–καλλιτεχνικές 
οµάδες, κ.ά.).  
 

Υποδράση 1: Ανάπτυξη και εφαρµογή διαπολιτισµικών 
δραστηριοτήτων   

Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
διαπολιτισµικών δεξιοτήτων και του διαπολιτισµικού διαλόγου 
µπορούν να διακριθούν: α. Σε αυτές που µπορούν να 
εφαρµοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και β. Σε 
αυτές που απευθύνονται σε καθεµία βαθµίδα ξεχωριστά, 
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηµατικές και 
µαθησιακές ικανότητες των µαθητών σύµφωνα µε την ηλικία 
τους. Στην περίπτωση αυτή θα διευκρινίζεται η βαθµίδα της 
εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη ηλικιακή οµάδα στην οποία 
απευθύνεται η κάθε δραστηριότητα. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1. Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διευθυντών των 
σχολικών µονάδων σε θέµατα διοίκησης 
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πολυπολιτισµικού σχολείου. Ενδείκνυται σε όλες τις 
βαθµίδες (σύνδεση µε ∆ράση 4).  

2. Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου µε δηµιουργία 
forum για την έκφραση των µαθητών του σχολείου όσο 
και άλλων σχολείων εντός και εκτός Ελλάδας (Τρεις 
µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού –Γυµνάσιο –Λύκειο) 
(σύνδεση µε ∆ράση 8).  

3. ∆ηµιουργία θεατρικής οµάδας (εντός της Ευέλικτης 
Ζώνης ή και εκτός σχολικού ωραρίου σε συνεργασία µε 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση). Τα θεατρικά δρώµενα 
µπορεί να είναι δηµιουργία των ίδιων των µαθητών και 
σε αυτά θα αναδεικνύεται και η χρήση των µητρικών 
γλωσσών των µαθητών (∆΄, Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού, 
Γυµνάσιο, Λύκειο) 

4. Αδελφοποιήσεις µε σχολεία του εξωτερικού και 
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που θα 
εστιάζουν στη συµµετοχή των µαθητών σε αυτά 
(Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των µαθητών - 
∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) 

5. Ενίσχυση της λειτουργίας αθλητικών οµάδων µε 
συµµετοχή σε τοπικά παιδικά και σχολικά 
πρωταθλήµατα (τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού, 
Γυµνάσιο, Λύκειο) 

6. Ανάπτυξη οµάδων εθελοντικής προσφοράς σε 
κοινωνικές αποστολές και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(Γυµνάσια, Λύκεια) 

7. Κάνω το µάθηµα στη γλώσσα µου. Ένας από τους 
αλλόγλωσσους µαθητές σε συνεργασία µε τη δασκάλα 
της τάξης και την καθηγήτρια της ξένης γλώσσας 
οργανώνουν µια διδασκαλία στη µητρική γλώσσα του 
µαθητή. (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό) 

8. ∆ραστηριότητες µε σκοπό την εξοικείωση µε τις 
ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες σε διάφορα µέρη του 
κόσµου, έτσι ώστε οι µαθητές να συµπεράνουν ότι η 
ποικιλοµορφία στη διατροφή των λαών συνδέεται 
άρρηκτα µε το περιβάλλον (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό) 

 

 Υποδράση ΙΙ: Εµπλουτισµός της σχολικής βιβλιοθήκης, 
κατά κύριο λόγο, των σχολικών µονάδων των οµάδων 
Α΄και Β΄  

∆ραστηριότητες - κλειδιά: 

1. Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που διαθέτει το 
ΥΠ∆ΒΜΘ για τα Προγράµµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» 
µε εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα της χώρας προέλευσης 
των αλλοδαπών µαθητών (σε συνέργεια µε τη ∆ράση 8) 

2. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και επιστηµονική συνεργασία 
µε Πανεπιστήµια των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών 
µαθητών  

3. Εναλλακτική χρήση του χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης 
(πολιτιστικές εκδηλώσεις: θεατρικά δρώµενα, καταγραφή 
λαογραφικού υλικού και δηµιουργία σχολικού λευκώµατος 
από τους αλλοδαπούς και γηγενείς µαθητές)  

4. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού λεξικού (σε συνέργεια µε τις 
∆ράσεις 2 και 8) 

5.  Έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων από τις χώρες προέλευσης 
των µαθητών στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης 

 

∆ράση 4 
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 
δράσης αυτής είναι επιµορφωτικού χαρακτήρα. O ρόλος του 
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εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι να συµβάλλει στην 
προετοιµασία όλων των µαθητών για τη µελλοντική 
συνύπαρξή τους σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, 
αξιοποιώντας δηµιουργικά την πολιτισµική ετερότητα. 
Παράλληλα, οφείλει να συµβάλλει στη διαµόρφωση υψηλών 
σχολικών επιδόσεων από όλους τους µαθητές, είτε ανήκουν 
στην πλειονοτική είτε σε µειονοτικές οµάδες, πράγµα που 
µετουσιώνεται στη µείωση του φαινοµένου της σχολικής 
αποτυχίας και της σχολικής διαρροής. Για να αντεπεξέλθει στο 
ρόλο αυτό, πέρα από επαγγελµατική συνείδηση και κοινωνική 
ευαισθησία, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη παιδαγωγική 
γνώση που οδηγεί σε επιτυχή διδακτική πράξη (διαπολιτισµική 
ικανότητα).  
 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1: ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  
Βασικά στάδια των επιµορφώσεων: 

• α) επιλογή σχολείων εφαρµογής της υποδράσης, β) 
κατασκευή εργαλείων καταγραφής της υπάρχουσας 
κατάστασης στα σχολεία, των επιµορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών, καθώς και εργαλεία 
αξιολόγησης των επιµορφωτικών παρεµβάσεων  

• Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα σχολεία 
όπου θα υλοποιηθεί η ενδοσχολική επιµόρφωση.   

• Υλοποίηση των επιµορφώσεων που αφορούν τον 1ο 
άξονα του Α΄ κύκλου  

• ∆ιερεύνηση των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών 
του σχολείου- επιλογή των σχολείων όπου η 
επιµόρφωση θα λάβει τη µορφή πρότζεκτ µε κριτήριο 
την ετοιµότητα του σχολείου και των εκπαιδευτικών- 
σχεδιασµός των πρότζεκτ µε βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των µαθητών. Τα σχολεία που η 
επιµόρφωση κατά το τρέχον έτος δεν θα έχει τη 
µορφή πρότζεκτ θα έχει εργαστηριακή µορφή. Η 
καταγραφή των αναγκών θα αξιοποιηθεί και για το 
σχεδιασµό του ηλεκτρονικού φόρουµ, το οποίο θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου.  

• Υλοποίηση των επιµορφώσεων αναφορικά µε τη 
διαφοροποιηµένη παιδαγωγική και τη χρήση 
εκπαιδευτικού υλικού (άξονας 2 του Α΄ κύκλου). 
Σχεδιασµός από κοινού µε τους εκπαιδευτικούς του 
πρότζεκτ στις περιπτώσεις που θα γίνει πρότζεκτ.  

• Αξιολόγηση των επιµορφωτικών δράσεων & 
σχεδιασµός των παρεµβάσεων που θα πρέπει να 
γίνουν στα σχολεία, προκειµένου να ενισχυθεί η 
γνώση και να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί 

• Επισκέψεις σε σχολεία µε στόχους α) να αξιολογηθεί 
αν οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν όσα διδάχθηκαν 
στην επιµόρφωση, β) να σταθεροποιηθεί η 
παρεχόµενη γνώση και να ενθαρρυνθεί η 
αυτοµόρφωση των εκπαιδευτικών µε την υλοποίηση 
παιδαγωγικών συνεδριάσεων σε συνεργασία µε τον 
διευθυντή και τον σχολικό σύµβουλο που είναι 
υπεύθυνος για την παιδαγωγική καθοδήγηση  

• Συνέχιση επισκέψεων σε σχολεία και εκκίνηση 
λειτουργίας του ηλεκτρονικού φόρουµ  

• Υλοποίηση του Β΄ κύκλου επιµορφώσεων  
• Αξιολόγηση των επιµορφώσεων  
• α) ∆ράσεις δικτύωσης των εκπαιδευτικών και 

δηµιουργία οµίλων προβληµατισµού. β) 
∆ηµοσιοποίηση καλών πρακτικών που θα προκύψουν 
από τις επιµορφώσεις στο πλαίσιο επιµορφωτικών 
διηµερίδων ανά την επικράτεια. γ) Καταγραφή 
αναγκών για το σχεδιασµό των επόµενων 
επιµορφωτικών δράσεων και καθορισµός των 
σχολείων που θα συµπεριληφθούν στις 
επιµορφωτικές δράσεις των επόµενων ετών.  

 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Βασικά στάδια της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης: 
 



9 

 
 

 

• Καταγραφή επιµορφωτικών αναγκών,  
• Συγκρότηση επιµορφωτικού υλικού κατάλληλου για 

εξ αποστάσεως επιµόρφωση καθώς και για 
αυτοµόρφωση των εκπαιδευτικών µετά τη λήξη του 
προγράµµατος, 

• Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης της υποδράσης.     
• Υλοποίηση 1ης συνάντησης του Α΄ κύκλου των 

διήµερων συναντήσεων  
• Εξ αποστάσεως επιµορφώσεις  
• Υλοποίηση 2ης συνάντησης του Α΄ κύκλου 

επιµορφώσεων  
• Υλοποίηση 1ης συνάντησης του Β΄ κύκλου 

επιµορφώσεων  
• Εξ αποστάσεως επιµορφώσεις  
• Υλοποίηση 2ης συνάντησης του Β΄ κύκλου 

επιµορφώσεων  
• Αξιολόγηση επιµορφωτικών σεµιναρίων 

 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
Βασικά στάδια των γενικών επιµορφώσεων: 

• Υλοποίηση πρώτου δεκάωρου: Ενηµέρωση για τις 
δράσεις και το υλικό του προγράµµατος. Οργανωτικά 
θέµατα. Συστηµατοποίηση του ρόλου των στελεχών 
στην Πράξη  

• Υλοποίηση δεύτερου δεκάωρου:  Αµοιβαία 
ανατροφοδότηση. Συστηµατοποίηση του ρόλου του 
σχολικού συµβούλου ως «κριτικού φίλου» στο 
πολυπολιτισµικό σχολείο και του ρόλου του 
διευθυντή ως υπεύθυνου για την κατάρτιση σχεδίου 
βελτίωσης της σχολικής µονάδας.  

• Υλοποίηση τρίτου δεκάωρου: Συζήτηση των 
αποτελεσµάτων και εξεύρεση τρόπων ενσωµάτωσής 
τους στις δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
∆ηµοσιοποίηση καλών διδακτικών, παιδαγωγικών και 
διοικητικών  πρακτικών. ∆ηµιουργία δικτύων α. 
διευθυντών, σχολικών συµβούλων και στελεχών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και β. διευθυντών, 
σχολικών συµβούλων και στελεχών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 
 

 
∆ράση 5 
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί, θα εφαρµοστεί 
και θα αξιολογηθεί ένα πρόγραµµα-πρόταση για την ενίσχυση 
της µητρικής γλώσσας των µαθητών της οµάδας-στόχου. Το 
πρόγραµµα αυτό θα λαµβάνει χώρα τα απογεύµατα και θα 
εφαρµοστεί πιλοτικά σε οκτώ (8) σχολεία, τα οποία θα 
αποτελέσουν τα σχολεία εφαρµογής της συγκεκριµένης 
δράσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης 
θα αξιοποιηθούν δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των 
γλωσσών-στόχου και θα συναφθούν συνεργασίες ανάµεσα 
στις κοινότητες των µεταναστών και τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους φορείς (π.χ. κοινοτικά 
σχολεία Αλβανικής, συλλόγους-τµήµατα διδασκαλίας της 
Ρωσικής κ.ά.). Η δράση θα εστιάσει στην Αλβανική και 
Ρωσική, γλώσσες που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό 
οµιλητών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Τέλος, θα προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής 
των διδασκόντων και θα γίνει επεξεργασία προτάσεων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τις µητρικές γλώσσες των 
µαθητών της οµάδας-στόχου. 
 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 5.1.: ∆ιερεύνηση αναγκών και 
προϋποθέσεων 

Η Υποδράση 5.1. οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες: 

� Εργασία 5.1.1: ∆ιερεύνηση αναγκών  

� Εργασία 5.1.2.: Επαφές και σύναψη σχέσεων µε Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους 
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φορείς 

� Εργασία 5.1.3.: Ορισµός προϋποθέσεων για την 
επιλογή των διδασκόντων και το περιεχόµενο της 
επιµόρφωσής τους  

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 5.2.: Σχεδιασµός και κατασκευή του 
γλωσσικού υλικού για διδασκαλία  

Η Υποδράση 5.2. οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες: 

� Εργασία 5.2.1.: Ορισµός των βασικών γραµµατικών 
φαινοµένων και εντοπισµός των δοµών σύγκλισης 
και απόκλισης  

� Εργασία 5.2.2.: Σχεδιασµός και κατασκευή του 
κατάλληλου γλωσσικού υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία των επιλεγµένων 
γραµµατικών φαινοµένων  

� Εργασία 5.2.3.: Σχεδιασµός του πλάνου εποπτείας 
και παρακολούθησης που απαιτείται για την 
εφαρµογή των προτεινόµενων πλάνων διδασκαλίας
  

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 5.3.: Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση  

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής: 

- Θα γίνει η αναγκαία επιµόρφωση των 
διδασκόντων και θα εφαρµοστούν πιλοτικά τα 
προγράµµατα διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν 
στην προηγούµενη φάση εργασιών.  

- Θα αξιολογηθεί η εφαρµογή των προγραµµάτων 
επιµόρφωσης των διδασκόντων και των 
προγραµµάτων διδασκαλίας των µαθητών.  

Η Υποδράση 5.3. οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες: 

� Εργασία 5.3.1.: Επιµόρφωση των διδασκόντων  

� Εργασία 5.3.2.: Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής 
των προγραµµάτων επιµόρφωσης των διδασκόντων 
και διεξαγωγή µικρής κλίµακας επιτόπιων 
παρατηρήσεων σε συνεργαζόµενες σχολικές µονάδες 

� Εργασία 5.3.3.: Πιλοτική εφαρµογή (α’ φάση) των 
προγραµµάτων διδασκαλίας των µαθητών που 
αναπτύχθηκαν στην προηγούµενη φάση εργασιών 
(βλ. Υποδράση 5.2.)  

� Εργασία 5.3.4: Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής 

(α΄ φάσης) των προγραµµάτων διδασκαλίας των 

µαθητών (σύνδεση µε ∆ράση 10) 

� Εργασία 5.3.5.: Πιλοτική εφαρµογή (β’ φάση) των 
προγραµµάτων διδασκαλίας 

� Εργασία 5.3.6: Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής 

(β’ φάσης)  των προγραµµάτων διδασκαλίας των 

µαθητών (σύνδεση µε ∆ράση 10) 

 
 
∆ράση 6 
Η δράση αυτή στοχεύει 1) στη διερεύνηση των παραγόντων 
που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική προσαρµογή και 
ένταξη των παλιννοστούντων και µεταναστών µαθητών στο 
ελληνικό σχολικό πλαίσιο, 2) στην πρόληψη 
ψυχοσυναισθηµατικών και κοινωνικών δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές µετανάστες στο σχολικό πλαίσιο 
καθώς και στον περιορισµό φαινοµένων σχολικής διαρροής 
και αποτυχίας, 3) στη βελτίωση της δυναµικής της τάξης και 
του σχολείου συνολικά µέσα από την άρση στερεοτύπων, 4) 
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στην επίλυση των συγκρούσεων που πιθανόν να 
δηµιουργηθούν µε την κινητοποίηση όλων των παραγόντων –
ατοµικών, οικογενειακών και κοινωνικών που προωθούν τη 
θετική συνύπαρξη και αλληλοαποδοχή, 5) στην αντιµετώπιση 
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (εκφοβισµό, επιθετικότητα και 
προβλήµατα προσαρµογής), 6) στο άνοιγµα του σχολείου 
στην κοινότητα µε τη δυνατότητα διεπαγγελµατικής 
συνεργασίας µε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, στο βαθµό που τα 
προβλήµατα υπερβαίνουν το πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, 
7) στην καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ µαθητών, 
σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, 8) στον εντοπισµό και 
την παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ένταξη µαθητών που 
αντιµετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, 
9) στη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη σταθερή συνεργασία 
ψυχολόγων και σχολείου, µέσα από την ενεργητική 
αξιοποίηση φορέων, όπως οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων 
και 10) στην ενδυνάµωση και την ενεργοποίηση των ίδιων 
των µαθητών και των οικογενειών τους για την αντιµετώπιση 
της διαδικασίας προσαρµογής τους.  
 
Υποδράση 1 ∆ιερεύνηση αναγκών και σχεδιασµός 
παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης (τα στοιχεία 
θα αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των ∆ράσεων 1, 3, 4, 
7)  
  
Η Υποδράση 1, που περιλαµβάνει τη διερεύνηση αναγκών και 
το σχεδιασµό παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης, 
δοµείται και υπηρετεί τους στόχους της ∆ράσης 6, όπως αυτοί 
περιγράφονται παραπάνω. Ειδικότερα, η Υποδράση 1 
περιλαµβάνει τις δραστηριότητες -κλειδιά:  
 
Υποδράση 1α ∆ιερεύνηση αναγκών 
 
Υποδράση 1β Σχεδιασµός παρεµβάσεων ψυχολογικής 
υποστήριξης 
 
Ο σχεδιασµός των απαραίτητων παρεµβάσεων θα αξιοποιήσει 
τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα της διερεύνησης αναγκών 
και αναλύεται στις παρακάτω εργασίες: 
 

� Εργασία 1 Επιλογή και εκπαίδευση των 
συνεργατών ψυχολόγων 

� Εργασία 2 Επιλογή σχολείων εφαρµογής 
� Εργασία 3 Σχεδιασµός παρεµβάσεων  
� Εργασία 4 Παραγωγή υλικού υποστήριξης των 

παρεµβάσεων 

Υποδράση 2  Εφαρµογή και αξιολόγηση 

παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης  

Ειδικότερα, η Υποδράση 2 περιλαµβάνει:   
� Υποδράση 2α Παρεµβάσεις πρόληψης στο άτοµο 

και στο σύστηµα 
 

� Υποδράση 2β Υποστήριξη ατοµικής 
συµβουλευτικής  

 
 
∆ράση 7 
Στο πλαίσιο της δράσης 7 αναπτύσσονται δραστηριότητες που 
προτείνουν µια παρέµβαση ενδυνάµωσης του ρόλου των 
γονέων, εµπλοκής και συµµετοχής της οικογένειας στο 
σχολείο και συνεργασίας µε την κοινότητα που θα καλύπτεται 
σε σηµαντικό βαθµό από τις  παραπάνω κατηγορίες και 
οριοθετεί -στο µέτρο των δυνατοτήτων της- το σχολείο ως 
έναν οργανισµό µάθησης διευθετώντας βασικά οργανωτικά 
ζητήµατα και ζητήµατα συµµετοχικότητας και πρόσβασης. Η 
δράση επικεντρώνεται στους γονείς (οµάδα στόχος) τις 
ανάγκες τους, αλλά και στην προώθηση ευρύτερα 
διαπολιτισµικών ικανοτήτων.  
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Ι.  Η Υποδράση 7α «Ενδυνάµωση οικογένειας» 
περιλαµβάνει τις παρακάτω Ενέργειες: 

� Ενέργεια 1: Σχεδιασµός «Πλαισίου Ολοκληρωµένης 
Παρέµβασης» (Π.Ο.Π) 

� Ενέργεια 2: Ίδρυση «Συµπράξεων Μονάδων 
Παρέµβασης» (Σ.Μ.Π.) 

� Ενέργεια 3: Επιµόρφωσης και Ευαισθητοποίησης 
εκπαιδευτικών Σ.Μ.Π.  

� Ενέργεια 4: Ελληνοµάθεια Γονέων  
� Ενέργεια 5: Συµβουλευτική Γονέων.  
� Ενέργεια 6: Συγκρότηση Κινητής Μονάδας 

Ενδυνάµωσης των γονέων (Κ.Μ.Ε.Γ.)   
� Ενέργεια 7: Ενηµέρωση/Ευαισθητοποίηση 

Εκπαιδευτικών                                                                                                  

ΙΙ. Η Υποδράση 2 «Ανάπτυξη Πλαισίου Συνεργασίας 
Σχολείου µε Κοινότητες Μεταναστών, ΜΚΟ και 
Κοινωνικούς Λειτουργούς» περιλαµβάνει τις παρακάτω 
Ενέργειες: 

� Ενέργεια 1.: «∆ιαπολιτισµικός διαµεσολαβητής».  
� Ενέργεια 2.: «Θετός Γονέας».                                                                           
� Ενέργεια 3.: Εκπαιδευτικό υλικό για Γονείς.  
� Ενέργεια 4.: ∆ράσεις Πολιτισµικών Ανταλλαγών.  
� Ενέργεια 5.: Ανάπτυξη Κοινωνικής ∆ικτύωσης.  
� Ενέργεια 6.: Ευαισθητοποίηση Τοπικών Κοινωνιών 

 
 
∆ράση 8 
Η ∆ράση 8 περιλαµβάνει την εσωτερική και εξωτερική 
δικτύωση των συνεργαζόµενων σχολικών µονάδων, µε στόχο 
αφενός την προώθηση της συνεργασίας (συντονισµός οµάδων 
έργου, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ανταλλαγή επαγγελµατικών 
εµπειριών) και αφετέρου την παροχή ολοκληρωµένων 
ψηφιακών υπηρεσιών επικοινωνίας, κατάρτισης, επιµόρφωσης 
(εκσυγχρονισµός της παρεχόµενης εκπαίδευσης). 
 

Υποδράση 1 

Η υποδράση 1 θα αναπτύξει: 

(α) Τοπικό, περιφερειακό και εθνικό δίκτυο συνεργατών για 
τα σχολεία εφαρµογής και τους µαθητές της οµάδας-στόχου. 

(β) ∆ίκτυο επικοινωνίας των ∆ιευθυντών των σχολείων 
εφαρµογής. 

(γ) ∆ίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων εφαρµογής. 

(δ) Συντονισµό και εποπτεία των επιµέρους δράσεων του 
προγράµµατος σε επίπεδο περιφέρειας και των δικτύων που 
δηµιουργούνται  

Η υποδράση 1 θα προωθήσει τη συλλογική εργασία, την 
ανάπτυξη συνεργατικού πνεύµατος και θα ενεργοποιήσει τη 
διαδικασία ανατροφοδότησης σε ατοµικό (π.χ. συνεργάτες 
προγράµµατος, διευθυντές σχολικών µονάδων) και συλλογικό 
επίπεδο (σχολική µονάδα, δίκτυο διευθυντών, δίκτυο 
συνεργατών κ.ο.κ.) 

Υποδράση 2 

Η Υποδράση 2 θα αναπτύξει:  

(Α) Υπηρεσίες Επικοινωνίας / Συνεργασίας και  

(Β) Υπηρεσίες Επιµόρφωσης, και  

(Γ) Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό.  

Τα παραπάνω θα είναι διαθέσιµα στους εµπλεκόµενους στην 
Πράξη (Πρόγραµµα), στο Σχολείο (δηλαδή τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη, 
συνεργάτες προγράµµατος) και στην ευρύτερη Κοινότητα 
(γονείς).  
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∆ράση 9 
Σκοπός της δράσης 9 είναι α) να υποστηρίξει µε 
συµπληρωµατικές ενέργειες την υλοποίηση των στόχων του 
προγράµµατος, δηλαδή τόσο να προωθήσει τη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση σε οµάδες πληθυσµού µε γλωσσικές και 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες όσο και να ενισχύσει την 
πρόσβαση και τη συµµετοχή όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
µε έµφαση στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) και τις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ) και β) να διευκολύνει τη διαδικασία 
διαµόρφωσης και διείσδυσης των παρεµβάσεων του έργου στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα (π.χ. στο πρόγραµµα διδασκαλίας, στην 
παροχή ισότητας ευκαιριών, στη σχολική ζωή, στην 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στη σχέση σχολείου και 
οικογένειας/κοινότητας), µε στόχο το δηµόσιο σχολείο να 
µετασχηµατιστεί σε ένα «σχολείο για όλους», στο πλαίσιο του 
οποίου η ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε µαθητή όχι µόνο 
γίνεται αποδεκτή, αλλά αξιοποιείται ως πηγή µάθησης.  
 
Η δράση αναλύεται στις ακόλουθες υποδράσεις:   

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1: Ενέργειες αποτύπωσης και 

αποτίµησης της υπάρχουσας κατάστασης  

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου και 

αξιολόγησης των παρεµβάσεων  

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 3: Ενέργειες προσαρµογής του 

εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού που 

έχει παραχθεί στο πλαίσιο έργων του ΕΠΕΑΕΚ Ι 

και ΙΙ (1.1.1α)  

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 4: Ενηµέρωση των συµµετεχόντων 

σε µελέτες και έρευνες επί των αποτελεσµάτων 

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 5: ∆ηµιουργία σύντοµου οδηγού 

ενηµέρωσης σχετικά µε το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα για γονείς και µαθητές 

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 6: Εκπαιδευτικές επισκέψεις των 

µαθητών 

� ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 7: Ενέργειες προβολής του 

Προγράµµατος  

 
 
∆ράση 10 
Η δράση 10 αφορά την αξιολόγηση όλων των συντελεστών 
και του τρόπου υλοποίησης της πράξης ως προς τα ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα 
αποτελέσµατα. Βασικοί στόχοι είναι α) η συστηµατική 
διάγνωση και καταγραφή των αναγκών, των διαθέσιµων 
µέσων και δυνατοτήτων και του γενικού πλαισίου των 
συνθηκών µέσα στις οποίες θα υλοποιηθεί η πράξη, µε στόχο 
τη βελτίωση του αρχικού σχεδιασµού της, β) η συνεχής 
παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησής της, µε 
χωριστές αναφορές σε κάθε µία από τις δράσεις της, στόχος 
της οποίας θα είναι η ανατροφοδότηση και η βελτίωση ή 
διόρθωσή τους, προκειµένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσµατα, γ) η τελική αποτίµηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσµάτων, όπως αυτά εκτιµώνται µε τη 
βοήθεια των διαδικασιών της εσωτερικής αξιολόγησης και  τη 
σχετική προοπτική και αξιολογική οπτική γωνία των ίδιων των 
συντελεστών της πράξης και δ) η αξιολόγηση από εξωτερικό 
ανάδοχο και η υποβοήθηση του έργου των εξωτερικών 
αξιολογητών µέσω της υποβολής σε αυτούς της έκθεσης 
εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης και της ενηµέρωσής τους 
για τα αποτελέσµατά της, όπως αυτά εκτιµώνται από τους 
εσωτερικούς αξιολογητές. Η διαδικασία εσωτερικής 
αξιολόγησης θα περιλαµβάνει δύο φάσεις, τις ετήσιες 
ενδιάµεσες αξιολογήσεις (διαµορφωτικές) και την τελική ή 
αθροιστική αξιολόγηση.  
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6.Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα 
αποτελέσµατα των αναφεροµένων στην ανωτέρω περιγραφή 
του φυσικού αντικειµένου, όπως εξειδικεύονται ανά δράση και 
υποδράση στο έντυπο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και στο 
συνοδευτικό Παράρτηµα αυτού και θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαµβάνουν τα παραδοτέα που αναφέρονται στην υπ΄αρ. 
πρωτ. 3379/23-3-2010 πρόσκληση του ΕΠΕ∆ΒΜ. 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.  

Βασικά παραδοτέα για τις δράσεις που αφορούν στις 
ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις: φάκελος φυσικού 
αντικειµένου των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (αναλυτικό 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ωρολόγιο πρόγραµµα, συνοδευτικά 
εκπαιδευτικά υλικά, κατάλογος εκπαιδευτών, δελτία 
παρουσιών εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, έντυπα και 
εκθέσεις υλοποίησης και παρακολούθησης, πρακτικά επιλογής 
εκπαιδευτών, πρακτικά παραλαβής παραδοτέων κλπ) 

 

Βασικά παραδοτέα ανά δράση:  
∆ράση 1 
Εκθέσεις: 
1. µε τα αποτελέσµατα από τα κατακτήρια τεστ σε σχέση µε 
τις γλωσσικές ανάγκες των µαθητών στις Τ.Υ. (στην αρχή 
κάθε σχολικού έτους)   
2. µε αναλυτική περιγραφή της διδακτικής µεθοδολογίας που 
εφαρµόστηκε (στο τέλος κάθε σχολικού έτους) 
3. µε αναλυτική περιγραφή του γλωσσοδιδκακτικού υλικού 
που υιοθετήθηκε (στο τέλος κάθε σχολικού έτους) 
4. µε σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος για τις Τ.Υ.  
5. µε προτάσεις για την καλύτερη συνεργασία εκπαιδευτικών 
σε κανονικές τάξεις και εκπαιδευτικών σε Τ.Υ. ώστε να 
συνδεθεί η διδασκαλία στις Τ.Υ µε το αναλυτικό πρόγραµµα 
(στο τέλος κάθε σχολικού έτους) 
6. µε τις δοκιµασίες που θα κατασκευαστούν για την 
αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών (στο 
τέλος κάθε σχολικού έτους) 
7. µε τα ερωτηµατολόγια και τις ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις 
που θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να εκµαιευθούν οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την αξιολόγηση των 
Τ.Υ. καθώς και µε τα αποτελέσµατα από αυτά 
8. µε τα ερωτηµατολόγια και τις ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις 
που θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να εκµαιευθούν οι 
απόψεις των µαθητών σε σχέση µε την αξιολόγηση των Τ.Υ. 
καθώς και µε τα αποτελέσµατα από αυτά  
9. µε προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Υ., η 
οποία θα περιλαµβάνει α) ανάλυση των αναγκών και του 
κόστους για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και 
β) σχολιασµό του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για την ίδρυση 
και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής  
Μελέτες: 
1. ∆ύο µελέτες οι οποίες θα πραγµατεύονται θέµατα που θα 
προκύψουν µέσα από την παρατήρηση (fieldwork) των 
διδασκαλιών στις Τ.Υ.  
2. Μία µελέτη που θα πραγµατεύεται τα αποτελέσµατα της 
έρευνας σε σχέση µε τα προβλήµατα των µαθητών σε 
συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα 
3. Μία µελέτη για τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της 
προσέγγισης «διδασκαλίας γλώσσας µέσω περιεχοµένου» στις 
Τ.Υ. στην Ελλάδα 
4. Τρεις µελέτες που θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν τα 
αποτελέσµατα των αρχικών και των τελικών δοκιµασιών (pre-
test, post-test)  
5. ∆ύο επιστηµονικές εργασίες για την ποιότητα και την 
ποσότητα των λαθών από µαθητές της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας  
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Γλωσσοδιδακτικό υλικό: Ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες 
για τους µαθητές των Τ.Υ.  
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία γλώσσας µέσω 
περιεχοµένου  
Πρόταση για τη συνολική αξιολόγηση των µαθητών που 
φοιτούν στις Τ.Υ. και τη διαδικασία αξιολόγησής τους 
προκειµένου να αποφασιστεί εάν θα ενταχθούν πλήρως στην 
κανονική τάξη 
Ψηφιοποιηµένα και επισηµειωµένα σώµατα κειµένων από τις 
προφορικές και γραπτές παραγωγές των µαθητών σε 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων & cd-rom 
 
∆ράση 2 
Εκθέσεις 
1. Έκθεση µε αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος και της 
µεθοδολογίας επιµόρφωσης 
2. Έκθεση για το κάθε σχολείο εφαρµογής (στην έναρξη κάθε 
σχολικού έτους) 
3. Έκθεση µε την περιγραφή της διδακτικής µεθοδολογίας 
που θα εφαρµοστεί στα τµήµατα ενίσχυσης της ελληνοµάθειας 
4. Έκθεση µε την περιγραφή  του εκπαιδευτικού υλικού  
5. Έκθεση µε καλές πρακτικές στο πλαίσιο της εφαρµογής των 
προγραµµάτων ενίσχυσης της ελληνοµάθειας 
Κατάλογος επιµορφωτών 
6. Έκθεση για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του κάθε 
θερινού τµήµατος (µε την έναρξη κάθε σχολικού έτους) 
7. Έκθεση µε την περιγραφή της µεθοδολογίας αξιολόγησης 
της προόδου των µαθητών   
8. Έκθεση µε την περιγραφή των αποτελεσµάτων εφαρµογής 
των προγραµµάτων ενίσχυσης της ελληνοµάθειας (µε την 
έναρξη κάθε σχολικού έτους) 
9. Έκθεση σύγκρισης αποτελεσµάτων γλωσσικής επίδοσης 
πριν και µετά την εφαρµογή της πράξης 
      α) σε σχέση µε τη συνολική εικόνα των µαθητών 
      β) σε επιµέρους γλωσσικά φαινόµενα  
Κατάλογος επιµορφωµένων εκπαιδευτικών 
Εργαλείο ελέγχου προόδου στην κατάκτηση της 
ελληνοµάθειας 
Μεθοδολογικός οδηγός (ζητήµατα διδασκαλίας της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας) 
Ανακοινώσεις σε γλωσσολογικά συνέδρια 
Γραπτά µαθητών (σε συνεργασία µε τη δράση 1.4) 
 
∆ράση 3 
1. Οδηγός υλοποίησης δραστηριοτήτων. 
2. Οπτικοακουστικό υλικό από τις επιµέρους δραστηριότητες. 
3. Ηµερολόγια υλοποίησης δραστηριοτήτων. 
4. Ιστοσελίδες – εκδόσεις – έντυπα τα οποία έχουν προκύψει 
από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 
5. Ψηφιακοί δίσκοι µε τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. 
6. Αντίτυπα εφηµερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών – 
τηλεοπτικών εκποµπών στα οποία έχουν προβληθεί οι 
δραστηριότητες. 
7. Έκθεση αξιολόγησης της κάθε δραστηριότητας µε τη 
µεθοδολογία του pre- και post- test.  
Α) βιβλιογραφική έρευνα και αναζήτηση ξενόγλωσσων 
εγχειριδίων 
Β) Προτάσεις για αγορά των εγχειριδίων αυτών 
Γ) Προκήρυξη διαγωνισµού για την αγορά του υλικού 
∆) Αγορά και διανοµή τους στις σχολικές βιβλιοθήκες 
(παραστατικά, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ) 
 
2.  ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού λεξικού 
Α) πολιτική επιλογής των ληµµάτων και δοµής του λεξικού 
Β) κατάρτιση ληµµατολογίου  
Γ) αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών και συλλογή 
ηλεκτρονικών σωµάτων κειµένου (corpora) 
∆) ο χειρισµός των λεξικών µονάδων, µε έµφαση στις 
πολυλεκτικές µονάδες και στο δίγλωσσο λήµµα 
ε) σύνταξη λεξικού  



16 

 
 

 

 
3. ∆ηµιουργία καινοτόµων δράσεων 
Α) Αποδεικτικά υλικά για τη διοργάνωση συναντήσεων µε 
επισκέπτες – οµιλητές από διάφορες αλλόγλωσσες κοινότητες. 
Παράθεση εµπειριών και παρατηρήσεων στον τρόπο ζωής και 
αποδοχής τους στην ελληνική κοινωνία.  
Β) Σχολικό – διαπολιτισµικό λεύκωµα από κάθε σχολική 
µονάδα στο οποίο θα καταγράφονται τα ήθη, τα έθιµα και οι 
παραδόσεις κάθε εθνικής – γλωσσικής – θρησκευτικής 
µαθητικής οµάδας.  
Γ) Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρµα µε εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και λογοτεχνικό υλικό στην οποία θα έχουν 
πρόσβαση οι µαθητές όλων των σχολείων δράσης. 
Μελλοντική της αξιοποίηση στη δηµιουργία ενός δικτύου 
Πανελλαδικής χρηστικότητας µε υλικό άµεσα προσβάσιµο για 
κάθε µαθητή.  
 
Ετήσια έκθεση αποτελεσµάτων πιλοτικής εφαρµογής του υπό 
διαµόρφωση υλικού. 
Τελική έκθεση αποτελεσµάτων της δράσης 3. 
 
∆ράση 4 
1. Μεθοδολογία εξειδικευµένης επιµόρφωσης και παρουσίαση 
αποτελεσµάτων (µε τη λήξη των µαθηµάτων κάθε σχολικού 
έτους)  
2. Μεθοδολογία εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και παρουσίαση 
αποτελεσµάτων (µε τη λήξη των µαθηµάτων κάθε σχολικού 
έτους)  
4. Μεθοδολογία γενικών επιµορφώσεων και παρουσίαση 
αποτελεσµάτων (µε τη λήξη των µαθηµάτων κάθε σχολικού 
έτους) 
5. Καλές πρακτικές επιµόρφωσης  
6. Καλές πρακτικές διδασκαλίας σε τάξεις µικτές ως προς το 
επίπεδο ελληνοµάθειας των µαθητών.  
7. Μητρώο επιµορφωτών, 
8. Κατάλογος επιµορφωµένων στελεχών εκπαίδευσης  
9. Κατάλογος επιµορφωµένων  εκπαιδευτικών 
10. Forum εκπαιδευτικών 
11. Ηλεκτρονική πλατφόρµα επιµορφωτικού υλικού 
12. Επιµορφωτικό υλικό κατάλληλα διαµορφωµένο για να 
µπορεί να αξιοποιηθεί για αυτοµόρφωση. Το υλικό θα 
προκύψει µετά από συστηµατική µελέτη των αναγκών των 
εκπαιδευτικών και δοκιµή του κατά τα τρία έτη υλοποίησης 
του προγράµµατος   
13. Συστηµατοποίηση των «καλών» πρακτικών των 
εκπαιδευτικών, διαθεµατικών εργασιών και πρότζεκτ και 
συγκρότηση corpus σε ηλεκτρονική µορφή για όλες τις 
βαθµίδες της σχολικής εκπαίδευσης (κείµενα, βίντεο, 
διαδραστικά  ‘παιχνίδια’). Για τη συστηµατοποίηση του υλικού 
αυτού θα αξιοποιηθεί ως µέθοδος έρευνας η έρευνα δράσης 
και η µελέτη περίπτωσης   
14. Από τη συστηµατική αξιολόγηση της επιµόρφωσης και τη 
συστηµατική επεξεργασία των δεδοµένων θα προκύψει 
Οδηγός Σχεδιασµού Επιµόρφωσης µε τεχνικές επιµόρφωσης 
και εργαλεία καταγραφής αναγκών και αξιολόγησης της 
επιµόρφωσης  
15. Οδηγός επιµόρφωσης µε επιµορφωτικό υλικό για την 
Α/θµια & Β/βαθµια Εκπαίδευση. Το υλικό θα προκύψει µετά 
από συστηµατική µελέτη των αναγκών των εκπαιδευτικών και 
δοκιµή του κατά τα τρία έτη υλοποίησης του προγράµµατος.   
16. Μελέτη για τις νοµοθετικές προβλέψεις /ρυθµίσεις και τις 
πρακτικές που ακολουθούνται σήµερα στη διοίκηση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος από το επίπεδο του 
∆ιευθυντή Περιφερείας µέχρι το επίπεδο του ∆ιευθυντή 
Σχολείου σε θέµατα διαχείρισης της ετερότητας. 
 
 
∆ράση 5 
Προσδιορισµός αναγκών και προϋποθέσεων 
Απολογιστική έκθεση µε τα αποτελέσµατα όλων των εργασιών 
της Υποδράσης 5.1. 
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Λίστα µε τα υπό εξέταση γραµµατικά φαινόµενα ανά γλώσσα 
και εκτενής βιβλιογραφία. 
Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη (ντοσιέ, φυλλάδια µε κείµενα 
και ασκήσεις) και ηλεκτρονική µορφή (CDs) σχετικό µε τη 
διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των µαθητών.  
Έκθεση µε αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας-
παρακολούθησης της εφαρµογής των προγραµµάτων 
διδασκαλίας. 
Τρεις µελέτες υπό τη µορφή άρθρων σε δηµοσιεύσιµη µορφή 
και δύο εκθέσεων (reports) για τη σύγκριση Ελληνικής-
Ρωσικής και Ελληνικής-Αλβανικής σε όλα τα επίπεδα 
ανάλυσης (φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη). 
Στοιχεία εφαρµογής των προγραµµάτων διδασκαλίας της 
µητρικής γλώσσας των µαθητών και αξιολόγησής τους.  
Πλαίσιο ενίσχυσης των µητρικών γλωσσών των µαθητών που 
θα περιλαµβάνει: α) Σχέδιο Αναλυτικού Προγράµµατος για τη 
διδασκαλία των µητρικών γλωσσών των µαθητών που 
διδάχθηκαν στο πλαίσιο των υποδράσεων, β) Ανάλυση των 
προϋποθέσεων και του κόστους για την εφαρµογή ανάλογων 
προγραµµάτων, γ) Σχέδιο θεσµικού πλαισίου για την 
εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων, δ) κατάλογο 
διδασκόντων. 
∆ύο µελέτες υπό τη µορφή άρθρων σε δηµοσιεύσιµη µορφή 
που παρουσιάζουν και θα αναλύουν τα αποτελέσµατα των 
αρχικών και των τελικών δοκιµασιών (pre-test, post-test) 
 
∆ράση 6 
Κατάλογος προκαταρκτικών ενεργειών 
Μελέτη διερεύνησης αναγκών και σηµείων προτεραιότητας για 
το σχεδιασµό 
Μελέτη αξιολόγησης πιλοτικής εφαρµογής των παρεµβάσεων  
Μελέτη αξιολόγησης εφαρµογής των παρεµβάσεων 
Καλές πρακτικές εφαρµογής προγραµµάτων ψυχολογικής 
υποστήριξης 
Καλές πρακτικές εφαρµογής προγραµµάτων ατοµικής 
συµβουλευτικής 
Υποστηρικτικό υλικό για τις παρεµβάσεις ψυχολογικής 
υποστήριξης 
Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σχετικά µε τις παρεµβάσεις 
 
∆ράση 7 
Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποδράση 1 
Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποδράση 2 
Αποτελέσµατα Προκαταρτικών Ερευνών  
Στοιχεία εφαρµογής προγραµµάτων ενδυνάµωσης της 
οικογένειας.  
Αποτελέσµατα εφαρµογής προγραµµάτων ενδυνάµωσης της 
οικογένειας και καλές πρακτικές.  
Mεθοδολογία δικτύωσης κοινωνικών φορέων 
Πλαίσιο συνεργασίας σχολείου µε κοινότητες µεταναστών, 
ΜΚΟ και κοινωνικούς λειτουργούς.  
Καλές πρακτικές για την ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας 
σχολείου µε κοινότητες µεταναστών, ΜΚΟ και κοινωνικούς 
λειτουργούς. 
Ειδικό εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαµβάνει, µεταξύ των 
άλλων, Μοντέλο εξειδικευµένης Συµβουλευτικής, Εργαλεία 
διερεύνησης του παράγοντα µετανάστευση-παλιννόστηση-
κοινωνική ένταξη,, µε την αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
εµπειρίας του ΚΕΘΙ και ανάλογες Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης 
Συλλογή πολιτισµικού υλικού χωρών προέλευσης στην 
ελληνική γλώσσα 
Συλλογή πολιτισµικού ελληνικού υλικού: 
α) στη ρωσική γλώσσα  
β) στην αραβική γλώσσα  
γ) στην αλβανική γλώσσα 
 
∆ράση 8 
Συγκρότηση δικτύου συνεργατών σε τοπικό δίκτυο για τα 
σχολεία εφαρµογής και τους µαθητές της οµάδας-στόχου.  
Συγκρότηση δικτύου συνεργατών σε περιφερειακό επίπεδο για 
τα σχολεία εφαρµογής και τους µαθητές της οµάδας-στόχου. 
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Συγκρότηση δικτύου συνεργατών σε πανελλήνιο επίπεδο για 
τα σχολεία εφαρµογής και τους µαθητές της οµάδας-στόχου. 
∆ίκτυο επικοινωνίας των ∆ιευθυντών των σχολείων 
εφαρµογής. 
∆ίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων εφαρµογής. 
Συντονισµός και εποπτεία των επιµέρους δράσεων του 
προγράµµατος σε επίπεδο περιφέρειας  
Συντονισµός και εποπτεία των δικτύων που δηµιουργούνται 
Προδιαγραφές για τις Υπηρεσίες και το Υλικό του Έργου 
(Προγράµµατος) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Ενηµέρωσης & 
Επικοινωνίας (αρχική µορφή) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Ενηµέρωσης & 
Επικοινωνίας (τελική µορφή) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πρόσβασης και ∆ιαχείρισης 
Ψηφιακού Υλικού (αρχική µορφή) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πρόσβασης και ∆ιαχείρισης 
Ψηφιακού Υλικού (τελική µορφή) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Στοιχείων Εφαρµογής 
του Προγράµµατος (αρχική µορφή) 
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Στοιχείων Εφαρµογής 
του Προγράµµατος (τελική µορφή) 
Ανάπτυξη του Ψηφιακού Υλικού για τα Στοιχεία του 
Προγράµµατος  
Συλλογή απαιτήσεων για εκπαιδευτικό και επιµορφωτικό υλικό 
σε ηλεκτρονική µορφή  
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού 
 
∆ράση 9 
Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.  
Εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης των παρεµβάσεων.  
Εκπαιδευτικό υλικό προσαρµοσµένο στις ανάγκες των 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών. Το υλικό στην 
τελική του µορφή θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες οδηγίες 
για την αξιοποίησή του.  
Επιµορφωτικό υλικό προσαρµοσµένο στις ανάγκες των 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών. Στο παραδοτέο 
θα επισυνάπτεται το υλικό στην τελική του µορφή 
συνοδευόµενο από τις αναγκαίες οδηγίες για την αξιοποίησή 
του. 
Ενηµέρωση των συµµετεχόντων σε µελέτες και έρευνες επί 
των αποτελεσµάτων. Στο παραδοτέο θα επισυνάπτεται το 
υλικό ενηµέρωσης. 
Σύντοµος οδηγός ενηµέρωσης σχετικά µε το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα για γονείς και µαθητές.  
Αποδεικτικό υλικό από τις επισκέψεις µαθητών σε ιδρύµατα 
πολιτισµού 
Υλικό από τις ενέργειες προβολής του Προγράµµατος  
Μελέτη για την αποτίµηση της κατάστασης αναφορικά µε την 
εκπαιδευτική ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 
µαθητών για την πενταετία 2013-18 
 Προτυποποίηση εργαλείων αξιολόγησης παρεµβάσεων 
 Σχολικός οδηγός για σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση 
πολιτιστικών επισκέψεων 
 
∆ράση 10 
1. Ετήσιοι «Απολογισµοί ∆ράσεων και Πεπραγµένων» 
2. Τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της Πράξης  
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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 10.500 

6144 ∆οµές εκπαίδευσης που 
ωφελούνται 

Αριθµός δοµών 260 

6158 Επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

2.000 

6160 Επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

2.550 
 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 39,94 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 5,313,008.12 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 600,000.00 

5,913,008.12 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 5,913,008.12 5,913,008.12 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 477,229.88 2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 109,762.00 

 
586,991.88 

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

  

Σύνολο (2) 586,991.88 586,991.88 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 6,500,000.00 6,500,000.00 

 

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

6.500.000,00 €. 

 

 

12. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0,00 €. 
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 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 6.500.000,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 6.500.000,00 ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε ………………… ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε8458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2010ΣΕ84580512 

 

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 

 

 

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, Β2 


