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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων 

εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθησιακών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό 

αντικείμενο διαφορετικών κατηγοριών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραμματέας,  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

3. Τη με αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
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σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), με την 
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση»,  

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

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 
1950/Β’/3.10.2007)», 

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

8. Τη με αρ. πρωτ. 3997/41-04-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες 
Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ), 

9. Τη με αρ. πρωτ. 2221/08-06-2010 (ΕΥΔ 8720/10-06-2010) αίτηση χρηματοδότησης 
πράξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την 
ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης 
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της 
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης και στον 
εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

11. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 3325/19-10-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

 

Αποφασίζει  

 
την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων και μαθησιακών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο διαφορετικών 

κατηγοριών» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 - «Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στον  

Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
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της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΠΡΑΞΗ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσοστ
ό (%) 

Επιλέξιμη 
δημόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί μέρους 
Πράξης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

1 44,10% 3.288.978,00 30057201 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2 52,31% 3.901.279,80 30057202 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

3 3,59% 267.742,20 30057203 

 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

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

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

ΠΔΕ πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
Θα αποδοθεί μετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

3. Δικαιούχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

4. Κωδικός Δικαιούχου:  

5. Φυσικό αντικείμενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείμενο 

Η παρούσα Πράξη έχει ως στόχο να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός 

πλαισίου για «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και Μαθησιακές Διαδικασίες στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται από 

το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο το οποίο προσδιορίζεται ως «Η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθησιακών 

δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο διαφορετικών κατηγοριών». 

Η παρούσα Πράξη συναρθρώνεται από τις παρακάτω Δράσεις: 

Δ.1. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων 

για τα μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 

Δ.1.1. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων 

για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Δ.1.1.1. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων για τα μαθήματα της Αγγλικής στην 

Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . 

Δ.1.1.2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων για τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα στο Δημοτικό και 
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στο Γυμνάσιο (Γαλλικά, Γερμανικά κ.λπ.), καθώς για την 

Α΄ Ξένη Γλώσσα στο Λύκειο. 

Δ.1.2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων. για τα μαθήματα των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια 

και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Δ.1.3. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων 

για τα μαθήματα της Ιστορίας και των Κοινωνικών, Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

Δ.1.4. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων 

για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών  στην Πρωτοβάθμια και 

τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Δ.1.5.  Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων. για τα μαθήματα της Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος 

στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. 

Δ.1.6. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων  

για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα στο Δημοτικό, η οποία περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες ενέργειες: 

Δ.1.6.1. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα στο Δημοτικό. 

Δ.1.6.2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα στο Γυμνάσιο. 

Δ.1.7.  Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών 

σεναρίων. για τα  μαθήματα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Δ.2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων διαθεματικών 

εκπαιδευτικών σεναρίων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

Τα σενάρια που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα 

ενταχθούν σε μία διαρκώς εμπλουτιζόμενη βάση εκπαιδευτικών σεναρίων, η 

οποία θα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξεων «Ανάπτυξη 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα 

Ψηφιακό Σχολείο». 

Δ. 3. Υποστηρικτικές Ενέργειες  

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης (Δημοσιότητα).  

6. Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι: 

Δ.1.1.1. 

Π.1.1.1.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου "Αγγλικά " 

Π.1.1.1.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 
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Π.1.1.1.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης σε 5 σχολεία ανά εκπαιδευτικό 

σενάριο. 

Π.1.1.1.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του 

Π.1.1.1.1. Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της 

Πιλοτικής εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας 

σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών 

σεναρίων μετά την ολοκλήρωση του Π.1.1.1.3. 

Δ.1.1.2. 

Π.1.1.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε 20  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου . 

Π.1.1.2.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.1.2.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης σε 5 σχολεία ανά εκπαιδευτικό 

σενάριο. 

Π.1.1.2.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του 

Π.1.1.2.1 Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της 

Πιλοτικής εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας 

σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών 

σεναρίων μετά την ολοκλήρωση του Π.1.1.2.3. 

Δ.1.2. 

Π.1.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.2.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.2.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.2.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.2.1 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής 

εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την 

ολοκλήρωση του Π.1.2.3. 

Δ.1.3. 

Π.1.3.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες για 16 μαθήματα που έχουν στο Ω.Π. 2 τουλάχιστον διδακτικές 

ώρες εβδομαδιαίως και 3 μαθήματα (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ 

και Στ΄ Δημοτικού και ΣΕΠ Γ΄ Γυμνασίου) με 20 διδακτικές ώρες σε 

κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού αντικειμένου. 

Π.1.3.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 
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Π.1.3.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.3.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.3.1 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής 

εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την 

ολοκλήρωση του Π.1.3.3. 

Δ.1.4. 

Π.1.4.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες για Ε' και Στ'  Δημοτικού, Φυσική Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ 

Λυκείου, Βιολογία Α΄, Γ΄ Γυμνασίου, Χημεία Α΄, Β΄ Λυκείου και 20 

διδακτικές ώρες για Φυσική Γ΄ Λυκείου, Βιολογία Β΄, Γ΄ Λυκείου και 

Χημεία Β΄, Γ΄ Γυμνασίου σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.4.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.4.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.4.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.4.1 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής 

εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την 

ολοκλήρωση του Π.1.4.3. 

Δ.1.5. 

Π.1.5.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.5.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.5.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.5.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.5.1 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής 

εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την 

ολοκλήρωση του Π.1.5.3. 

Δ.1.6.1. 

Π.1.6.1.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  30  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.6.1.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 
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Π.1.6.1.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.6.1.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του 

Π.1.6.1.1 Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της 

Πιλοτικής εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας 

σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών 

σεναρίων μετά την ολοκλήρωση του Π.1.6.1.3. 

Δ.1.6.2. 

Π.1.6.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  20  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.6.2.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.6.2.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης σε 5 σχολεία ανά εκπαιδευτικό 

σενάριο. 

Π.1.6.2.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του 

Π.1.6.2.1. Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της 

Πιλοτικής εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας 

σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών 

σεναρίων μετά την ολοκλήρωση του Π.1.6.2.3. 

Δ.1.7. 

Π.1.7.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  20  διδακτικές 

ώρες ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Π.1.7.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.1.7.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού 

σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

συνθήκες πραγματικής τάξης. 

Π.1.7.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.7.1 . 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής 

εφαρμογής.  Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την 

ολοκλήρωση του Π.1.7.3. 

Δ.2. 

Π.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε  15  διδακτικές ώρες 

ανά τάξη σε κρίσιμες έννοιες κλειδιά του γνωστικού αντικειμένου. 

Π.2.2: Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Π.2.3: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων 

από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες 

πραγματικής τάξης. 
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Π.2.4: Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών σεναρίων του Π.1.8.1 . 

Οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμός της Πιλοτικής εφαρμογής.  

Αναμόρφωση των αρχών μεθοδολογίας σχεδίασης, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών σεναρίων μετά την ολοκλήρωση του 

Π.1.8.3. 

 
7. Δείκτες Εκροών 

Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος 

6134 Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρμογές αριθμός 117 

 
 
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 21 μήνες. 

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 
 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες Δαπανών  
Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

(€) 
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από 

Ε.Π. (€) 

1. Αμεσες Δαπάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 6.358.000,00 1α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 1.100.000,00 

7.458.000,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους   
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 7.458.000,00 7.458.000,00 
2. Έμμεσες Δαπάνες   

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

  

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

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 7.458.000,00 7.458.000,00 
 
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής 
ανέρχεται σε 7.458.000,00 ευρώ. 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 
Η δημόσια δαπάνη  της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 7.458.000,00 € και επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ……… 

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  7.458.000,00 ευρώ. 

Η προτεινόμενη πίστωση έτους (2011) στο Π.Δ.Ε. 

ανέρχεται σε 4.900.000,00 ευρώ (ποσό) 
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2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):     …………………….. ποσό σε 

ευρώ.  

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

σε …………   (ποσό) 

 

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  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

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


