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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 3379-23/03/2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", όπως αυτή ισχύει,

9. Τη με αρ. πρωτ. 78520/25-07-2013 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την 

τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", καθώς και το με αρ. πρωτ. 

92993/24-09-2013 έγγραφο του Δικαιούχου για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών – Α.Π. 1" με κωδικό MIS 

300606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς:

Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 
Πανεπιστημιούπολη
T.K : 54636

Αθήνα, 28/11/2013
Α.Π. : 24412
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών – Α.Π. 1" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

10. Το με αρ. 1667/28-08-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Β2,

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. 2550/28-11-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

300606 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Δικαιούχος:

501101 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε8458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ84580512

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η Πράξη υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη 
με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως: 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3.379.449,54 €
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 375.151,33 €
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 757.676,78 €
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 378.949,03 €

Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 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.
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 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:
- Διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών στις Τ.Υ.
- Διαμόρφωση υποστηρικτικού γλωσσοδιδακτικού υλικού
- Ενίσχυση των εκπαιδευτικών στις Τ.Υ.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1.2: Διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών στις Τ.Υ.
Στόχος αυτής της υποδράσης είναι η διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των 
μαθητών που φοιτούν στις ΤΥ και η δημιουργία σταθμισμένων τεστ γλωσσομάθειας 
για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Ειδικότερα, η υποδράση 1.2 περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες-κλειδιά:
- Διερεύνηση της γλωσσικής επάρκειας των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε Τ.Υ.
ηλικίας 6-14 ετών
- Συγκρότηση και στάθμιση κατατακτήριων δοκιμασιών για μαθητές ηλικίας 6-14 ετών
- Πιλοτική εφαρμογή κατατακτήριων δοκιμασιών
- Αναθεώρηση προκαταρκτικών δοκιμασιών

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1.3: Υποστήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με 
άξονα τις Τ.Υ.
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς στις Τ.Υ. 
και εκπαιδευτικούς κανονικών τάξεων. Ειδικότερα, η Υποδράση 1.3 περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες-κλειδιά:
- Διερεύνηση των πιθανών προβλημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο
- Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας βάσει 
περιεχομένου (του αναλυτικού προγράμματος)
- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας βάσει 
περιεχομένου
- Ανάπτυξη τρόπων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών στις κανονικές τάξεις και 
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στις Τ.Υ.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1.4: Αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ. 
Στόχος της Υποδράσης 1.4 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 1.4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες-κλειδιά:
- Αξιολόγηση των Τ.Υ. με βάση τις επιδόσεις των μαθητών
- Αξιολόγηση των Τ.Υ. με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών
- Αξιολόγηση των Τ.Υ. με βάση τις απόψεις των μαθητών
- Περιγραφή της λειτουργίας των Τ.Υ.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1.5: Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών 
(learner corpora) 
Η Υποδράση 1.5 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 1.5 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες-κλειδιά:
- Ψηφιοποίηση δείγματος γραπτών και προφορικών παραγωγών των μαθητών
- Γλωσσική κωδικοποίηση των λαθών
- Διαδικασία επισημείωσης (tagging)
- Στατιστική ανάλυση των λαθών και γλωσσολογική ερμηνεία τους

Δράση 2 [συνεχίζει να υλοποιείται και στη νέα σχολική χρονιά 2013-14]
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.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.1: Ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
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 τις δραστηριότητες-κλειδιά:
- Επιλογή επιμορφωτών
- Σεμινάρια παρουσίασης μεθοδολογικών εργαλείων/ διδακτικού υλικού
- Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 
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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. (εκτός των περιπτώσεων που ιδρύθηκε ΤΥ ΖΕΠ 
ύστερα από την έναρξη της εφαρμογής της δράσης 2)
• αλλόγλωσσους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο χωρίς προηγούμενη εμπειρία
σε ελληνικό σχολείο
Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν σε περίπου 109 σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και σε 45 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η Υποδράση 2.2. περιλαμβάνει τις δραστηριότητες-κλειδιά:
- Επιλογή των εκπαιδευτικών
- Επιλογή των σχολείων
- Υλοποίηση των τμημάτων 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:
- Τμήματα προ-γυμνασιακής εκπαίδευσης
- Τμήματα προ-λυκειακής εκπαίδευσης
- Ενημέρωση γονέων

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.4: Αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης της 
ελληνομάθειας (σύνδεση με Δράση 10).
Στόχος της υποδράσης 2.4 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 τις δραστηριότητες-κλειδιά:
- Αξιολόγηση πριν την εφαρμογή
- Αξιολόγηση ενδιάμεση της εφαρμογής 
- Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή
- Αξιολόγηση μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών 

Δράση 3 [συνεχίζει να υλοποιείται και στη νέα σχολική χρονιά 2013-14]
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.). 
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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 πολυπολιτισμικού σχολείου. Ενδείκνυται σε όλες τις βαθμίδες (σύνδεση με 
Δράση 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 Δημοτικού –Γυμνάσιο –Λύκειο) (σύνδεση με Δράση 8). 
3. Δημιουργία 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 (Δ’, Ε’ και Στ΄ Δημοτικού, 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 - Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
5. Ενίσχυση της λειτουργίας αθλητικών ομάδων με συμμετοχή σε τοπικά παιδικά και 
σχολικά πρωταθλήματα (τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 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, 
Δημοτικό)
8. Δραστηριότητες 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, 
Δημοτικό)

Υποδράση ΙΙ: Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο, των 
σχολικών μονάδων των ομάδων Α΄και Β΄ 
Ενδεικτικές δραστηριότητες - κλειδιά:
1. Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΥΠΑΙΘ για τα 
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα της
χώρας προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών (σε συνέργεια με τη Δράση 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. Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού (σε συνέργεια με τις Δράσεις 2 και 8)
5.  Έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων από τις χώρες προέλευσης των μαθητών στο χώρο 
της σχολικής βιβλιοθήκης

Υποδράση III: Διαχείριση και συντονισμός των δράσεων του έργου
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
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1. Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
2. Υλοποίηση συναντήσεων σχετικά με το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης.
3. Τεχνική υποστήριξη. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις πεπραγμένων, το ηλεκτρονικό λεξικό και γενικότερα ό,τι έχει παραχθεί στο 
πλαίσιο της δράσης. 
Δράση 4 [συνεχίζει να υλοποιείται και στη νέα σχολική χρονιά 2013-14]
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι 
επιμορφωτικού χαρακτήρα. O ρόλος του 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).

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.1: Εξειδικευμένες επιμορφώσεις
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.
• Διερεύνηση 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 ομάδα της υποδράσης 8.2.
• 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.
• Παρακολούθηση των επιμορφώσεων 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) Δράσεις δικτύωσης των εκπαιδευτικών και δημιουργία ομίλων προβληματισμού. 
β) Δημοσιοποίηση καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τις επιμορφώσεις στο 
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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.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.2: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Βασικά στάδια της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης:
• 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

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3: Γενικές επιμορφώσεις 
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. Δημοσιοποίηση καλών 
διδακτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών πρακτικών. Δημιουργία δικτύων α. 
διευθυντών, σχολικών συμβούλων και στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β. 
διευθυντών, σχολικών συμβούλων και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δράση 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.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 5.1.: Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων
Η Υποδράση 5.1. οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:
- Διερεύνηση αναγκών
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- Επαφές και σύναψη σχέσεων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους 
ανεξάρτητους φορείς
- Ορισμός προϋποθέσεων για την επιλογή των διδασκόντων και το περιεχόμενο της 
επιμόρφωσής τους

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 5.2.: Σχεδιασμός και κατασκευή του γλωσσικού υλικού για διδασκαλία
Η Υποδράση 5.2. οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:
- Ορισμός των βασικών γραμματικών φαινομένων και εντοπισμός των δομών σύγκλισης
και απόκλισης
- Σχεδιασμός και κατασκευή του κατάλληλου γλωσσικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των επιλεγμένων γραμματικών φαινομένων
- Σχεδιασμός του πλάνου εποπτείας και παρακολούθησης που απαιτείται για την 
εφαρμογή των προτεινόμενων πλάνων διδασκαλίας

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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:
- Επιμόρφωση των διδασκόντων
- Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης των 
διδασκόντων και διεξαγωγή μικρής κλίμακας επιτόπιων παρατηρήσεων σε 
συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες
- Πιλοτική εφαρμογή (α’ φάση) των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών που 
αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών (βλ. Υποδράση 5.2.)
- Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής (α΄ φάσης) των προγραμμάτων διδασκαλίας 
των μαθητών (σύνδεση με Δράση 10)
- Πιλοτική εφαρμογή (β’ φάση) των προγραμμάτων διδασκαλίας
- Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής (β’ φάσης) των προγραμμάτων διδασκαλίας 
των μαθητών (σύνδεση με Δράση 10)

Δράση 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) 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 

ΑΔΑ: ΒΛ0Ν9-ΙΝ2



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 10 από 18

ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους για
την αντιμετώπιση της διαδικασίας προσαρμογής τους. 

Υποδράση 1 Διερεύνηση αναγκών και σχεδιασμός παρεμβάσεων ψυχολογικής 
υποστήριξης (τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 3, 4, 7) 
 
Η Υποδράση 1, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση αναγκών και το σχεδιασμό 
παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης, δομείται και υπηρετεί τους στόχους της 
Δράσης 6, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. Ειδικότερα, η Υποδράση 1 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες Εργασίες: 

Εργασία 1 Διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εμπλεκομένων 
(εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών) αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα
Εργασία 2 Διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εμπλεκομένων 
(εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών) για την ετερότητα και τις διομαδικές σχέσεις 
Εργασία 3 Διερεύνηση αναγκών σχετικά με την ύπαρξη ψυχοκοινωνικών δυσκολιών 
(π.χ. συναισθηματικές δυσκολίες, εκφοβισμός) στα συνεργαζόμενα σχολεία. 
Εργασία 4 Διερεύνηση αναγκών των συνεργατών ψυχολόγων που θα αναλάβουν το 
έργο της ψυχολογικής υποστήριξης
Εργασία 5 Επιλογή σχολείων εφαρμογής
Εργασία 6 Σχεδιασμός παρεμβάσεων 
Εργασία 7 Σχεδιασμός  υλικού υποστήριξης των παρεμβάσεων
Εργασία 8 Επιλογή και Επιμόρφωση Συνεργατών Ψυχολόγων

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 

Υποδράση 3 Διαχείριση και συντονισμός Αυτεπιστασίας

Δράση 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. 

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 
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ΙΙ. Η Υποδράση 2 «Ανάπτυξη Πλαισίου Συνεργασίας Σχολείου με Κοινότητες 
Μεταναστών και ΜΚΟ» περιλαμβάνει τις παρακάτω Ενέργειες:
Ενέργεια 1.: «Διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής». 
Ενέργεια 2.: «Θετός Γονέας».
Ενέργεια 3.: Εκπαιδευτικό υλικό για Γονείς. 
Ενέργεια 4.: Δράσεις Πολιτισμικών Ανταλλαγών. 
Ενέργεια 5.: Ανάπτυξη Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Ενέργεια 6.: Ευαισθητοποίηση Τοπικών Κοινωνιών

Δράση 8 [συνεχίζει να υλοποιείται και στη νέα σχολική χρονιά 2013-14]
Η Δράση 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).

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 8.1: Δημιουργία δικτύων συνεργατών
Η υποδράση 1 θα αναπτύξει:
(α) Τοπικό, περιφερειακό και εθνικό δίκτυο συνεργατών για τα σχολεία εφαρμογής 
και τους μαθητές της ομάδας-στόχου.
(β) Δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ σχολείων εφαρμογής και Διευθυντών 

Η υποδράση 8.1 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 8.2.: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της επικοινωνίας των 
εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα και την παροχή επιστημονικής καθοδήγησης σε 
μεγάλη κλίμακα (η υποδράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης 300607- ΑΠ 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). 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 8.3.: Διαχείριση αυτεπιστασίας
Η Υποδράση 8.3 αφορά στο συντονισμό και την εποπτεία της πράξης. 
Ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων του προγράμματος θα γίνεται από την 
Επιστημονικά Υπεύθυνη και από Κεντρική Επιτροπή σε συνεργασία με τους 
Υπευθύνους των επιμέρους δράσεων. 

Δράση 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 
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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 9 αναλύεται στις ακόλουθες υποδράσεις:
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.1. Ενέργειες αποτύπωσης και αποτίμησης της υπάρχουσας 
κατάστασης (καταργείται)
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.2: Ενέργειες προσαρμογής του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού 
υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο έργων του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (1.1.1α)
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.3: Ενημέρωση των συμμετεχόντων σε μελέτες και έρευνες επί των 
αποτελεσμάτων 
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.4: Δημιουργία σύντομου οδηγού ενημέρωσης σχετικά με το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα για γονείς και μαθητές [συνεχίζει να υλοποιείται και στη νέα 
σχολική χρονιά 2013-14]
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.5: Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών [συνεχίζει να υλοποιείται 
και στη νέα σχολική χρονιά 2013-14]
- ΥΠΟΔΡΑΣΗ 9.6: Ενέργειες προβολής της Πράξης [συνεχίζει να υλοποιείται και στη 
νέα σχολική χρονιά 2013-14]

Δράση 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 (κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ) 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.

 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 Τεχνικό Δελτίο 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 ΕΠΕΔΒΜ, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 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 
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(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 κ.λπ.)

Βασικά παραδοτέα ανά δράση: 
Δράση 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. Δύο 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. Δύο επιστημονικές εργασίες για την ποιότητα και την ποσότητα των λαθών από 
μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
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

Δράση 2
Εκθέσεις

ΑΔΑ: ΒΛ0Ν9-ΙΝ2



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 14 από 18

1. Έκθεση με αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και της μεθοδολογίας 
επιμόρφωσης
2. Έκθεση για την υλοποίηση και παρακολούθηση τμημάτων ενίσχυσης 
ελληνομάθειας
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)

Δράση 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
Δ) Αγορά και διανομή τους στις σχολικές βιβλιοθήκες (παραστατικά, πρωτόκολλα 
παραλαβής κλπ)

2.  Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού
Α) πολιτική επιλογής των λημμάτων και δομής του λεξικού
Β) κατάρτιση λημματολογίου 
Γ) αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών και συλλογή ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένου 
(corpora)
Δ) ο χειρισμός των λεξικών μονάδων, με έμφαση στις πολυλεκτικές μονάδες και στο 
δίγλωσσο λήμμα
ε) σύνταξη λεξικού 
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3. Δημιουργία 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.

Δράση 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 Διευθυντή Περιφερείας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή Σχολείου σε 
θέματα διαχείρισης της ετερότητας.

Δράση 5
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Προσδιορισμός αναγκών και προϋποθέσεων
Απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα όλων των εργασιών της Υποδράσης 5.1.
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.

Δράση 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

Δράση 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  
Mεθοδολογία δικτύωσης κοινωνικών φορέων
Πλαίσιο συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών και ΜΚΟ  
Καλές πρακτικές για την ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες 
μεταναστών και ΜΚΟ
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 
Συλλογή πολιτισμικού ελληνικού υλικού

Δράση 8
Συγκρότηση δικτύου συνεργατών σε τοπικό δίκτυο για τα σχολεία εφαρμογής και 
τους μαθητές της ομάδας-στόχου. 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6141

6144
6158
6160

Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 
Δομές εκπαίδευσης που επωφελούνται 
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός

 4,484.00

 1,060.00
 3,492.00
 2,747.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 4,449,679.17

 441,547.51

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 49.94 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 4,891,226.68  4,891,226.68

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 3,972,927.82

 394,238.85

 476,751.35

 47,308.66

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 4,449,679.17

 441,547.51

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 4,449,679.17

 441,547.51

Συγκρότηση δικτύου συνεργατών σε περιφερειακό επίπεδο για τα σχολεία 
εφαρμογής και τους μαθητές της ομάδας-στόχου.
Δίκτυο επικοινωνίας των Διευθυντών των σχολείων εφαρμογής.
Συντονισμός και εποπτεία των επιμέρους δράσεων του προγράμματος σε επίπεδο 
περιφέρειας 

Δράση 9
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.  
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 
Έντυπος οδηγός επίσκεψης σχολικών μονάδων 

Δράση 10
1. Ετήσιοι «Απολογισμοί Δράσεων και Πεπραγμένων»
2. Τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της Πράξης
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,891,226.68 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  4,891,226.68 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  4,891,226.68 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  4,891,226.68 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 1,795,575.68 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ84580512
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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