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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/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).

4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

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

6. Την  υπ' 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 συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-

1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>
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Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ""ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή""  ως εξής: 

8. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 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» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

9. 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.

Β΄/29.12.2009).

10. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/98260/29.08.2012 Απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 417/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2012)  

Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που 

αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

12. Τη με αρ. πρωτ.4416/13-4-2010 Πρόσκληση 64 και τις τροποποιήσεις αυτής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 

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

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου» και «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου».

13.  Το με αρ. πρωτ. 503/26-03-2013 (ΕΥΔ 6607/27-03-2013) αίτημα 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης πράξης με 

MIS_295379, του Δικαιούχου, Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και την με αρ. πρωτ. 5528/10-09-2013 (ΕΥΔ 18869/13-09-2013) ανακοινοποίηση στο 

ορθό του αιτήματος,

14. Τα με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1156/12-06-2013 και 1883/23-09-2013  από τη Μονάδα Β1,

15.    Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1397/11-07-2013 της Μονάδας Α1 με θέμα "Εισαγωγή δείκτη 6151 "Μέσος Ετήσιος αριθμός 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ",

15. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της Τροποποίησης της Πράξης και    αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

16. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ   /         εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 2η Τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Επιχειρησιακό       

Πρόγραμμα      

Άξονας    Προτεραιότητας   Ποσοστό  

(%)

MIS επι μέρους 

Πράξης

01 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης

 44.10 295379001

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 1,328,545.77
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

295379 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Δικαιούχος:

5060465 4. Κωδικός Δικαιούχου:

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

02 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
03 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 52.31

 3.59

295379002

295379003

 1,575,878.21

 108,151.46

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580613

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Σε συνέχεια της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα 
σπουδών» που στοχεύει στην εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών (ΠΣ) 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές
του Νέου Σχολείου και του εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να 
ανταποκρίνονται αυτά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης, κρίνεται 
σκόπιμο, πριν γενικευτεί η εφαρμογή τους, να γίνει προηγούμενα μια ευρείας έκτασης
πιλοτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, θα γίνει εκτενής 
χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής), ώστε να 
παρακολουθηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του συνόλου των
νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική 
Εφαρμογή» και για την επίτευξη των στόχων της προβλέπεται:
(α) να γίνει στοχευμένη επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με την πιλοτική 
εφαρμογή (εκπαιδευτικών, διευθυντών των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτών 
εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων),
(β) να γίνει ευρείας έκτασης πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε 
επιλεγμένες σχολικές μονάδες «πιλοτικά» σχολεία» νηπιαγωγείου, δημοτικού και 
γυμνασίου. 
(γ) να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών,
ώστε άμεσα να καλύπτεται οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιάζεται και να επιλύονται 
τυχόν προβλήματα. Τα πιλοτικά σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα ανατροφοδοτικής 
επικοινωνίας σχετικά με την εμπειρία εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και του
Νέου Σχολείου.
(δ) να γίνει  εκτενής χρήση της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης καθώς και της
εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε να παρακολουθηθεί η πορεια και η 
αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του νέου Προγράμματος Σπουδών.
Η καταγραφή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων που θα προκύψουν 
από τις διαδικασίες της πιλοτικής εφαρμογής θα επιτρέψουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για την τελική διαμόρφωση και των Προγραμμάτων Σπουδών και του 
απαραίτητου διδακτικού υλικού, με στόχο την αποτελεσματικότερη γενίκευση της 
εφαρμογής τους.  
Η υλοποίηση της πράξης αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1 : Πιλοτική εφαρμογή διδακτικού σχεδιασμού σε 
                 ηλεκτρονική πλατφόρμα.    

Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται η πιλοτική εφαρμογή διαδικτυακού λογισμικού 
διδακτικού σχεδιασμού,  με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες, πραγματοποιώντας  δοκιμαστική εφαρμογή του σε δίκτυο σχολείων, με 
σκοπό την ανατροφοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής και της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών.  Την επιστημονική εποπτεία του παραπάνω έργου θα έχουν 
εμπειρογνώμονες   με γνώμονα  όσα προβλέπονται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου 
σχετικά με την παιδαγωγική προσέγγιση, την ενδοσχολική επιμόρφωση και τα 
προγράμματα σπουδών. Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής θα 
επιτρέψουν την αξιοποίησή της για τις ανάγκες τόσο της πιλοτικής όσο και της 
γενικευμένης εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτής της 
δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:
1. Προσαρμογή Διαδικτυακού Λογισμικού διδακτικού σχεδιασμού, σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για  Πιλοτική  Εφαρμογή 
2. Δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής εφαρμογής σε δίκτυο σχολείων.
3. Συντονισμός, Επιστημονική Εποπτεία, Υποστήριξη  και  Έκθεση Καταγραφής των 
αποτελεσμάτων από τη δοκιμαστική εφαρμογή.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 5 από 11

Δράση 2: Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για 
την πιλοτική εφαρμογή.

 Στη δράση αυτή επιδιώκεται η στοχευμένη επιμόρφωση όλων των στελεχών της 
εκπαίδευσης που θα εμπλακούν  στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου αυτοί 
1) να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν για θέματα που θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν, 2)  να διευκολύνουν την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η επιμόρφωση:
(α)  των διευθυντών των 188 πιλοτικών σχολικών μονάδων 
(β) των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών (επιμορφωτών), οι οποίοι θα κληθούν να 
επιμορφώσουν, σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών 
σχολικών μονάδων σε τοπικό επίπεδο,
(γ) των σχολικών συμβούλων (συμπεριλαμβανομένων και των προϊσταμένων 
επιστημονικής και  παιδαγωγικής καθοδήγησης) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που θα κληθούν να επιμορφώσουν και, στη συνέχεια, να 
παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους με συνεχή 
επικοινωνία μαζί τους, αξιοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις και τις δυνατότητες που 
παρέχουν οι ΤΠΕ.

Η επιμόρφωση των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διευθυντών των 
σχολικών μονάδων, εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων), θα 
πραγματοποιηθεί από το Π.Ι. /ΙΕΠ αξιοποιώντας τις υποδομές των ΠΕΚ Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και τις υποδομές των σχολικών μονάδων. Θα αφορά το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών, δηλαδή τα καινοτόμα στοιχεία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του 
Νέου Σχολείου καθώς και την ένταξή τους στη διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή. 
Σε σχέση με το πλαίσιο αυτό ειδικότερα θέματα θα αφορούν τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές μεθόδους, την αξιοποίησή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και 
στη μάθηση, την καθοδήγηση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης για την προώθηση της
συγκεκριμένης καινοτομίας (με έμφαση στη διοίκηση της σχολικής μονάδας) στην 
ανάδειξη του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή δραστηριοτήτων για την επίτευξη των 
διδακτικών και μαθησιακών στόχων. Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεθοδολογία 
της επιμόρφωσης για κάθε επιμέρους ομάδα στόχο και κάθε αντικείμενο θα 
προσδιοριστούν από επιστημονικές ομάδες εργασίας που θα λειτουργήσουν στο 
πλαίσιο του Π.Ι./ΙΕΠ. 
Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αφού επιμορφωθούν, στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν για
τη στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εφαρμόσουν πιλοτικά τα 
νέα Προγράμματα Σπουδών.
Το οργανωτικό πλαίσιο για την Επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στην πιλοτική 
εφαρμογή θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού. 

Δράση 3:  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων στα 
Π.Ε.Κ.  

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
των πιλοτικών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν με τη 
διδασκαλία τους ό,τι θα προβλέπεται από τα νέα Προγράμματα Σπουδών των 
αντικειμένων που διδάσκουν.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει, κατά κύριο λόγο, από τους εκπαιδευτές 
εκπαιδευτικών της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας καθώς και τους Σχολικούς 
Συμβούλους των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί ειδικά για 
τον λόγο αυτόν. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε κάθε Περιφέρεια, θα 
αξιοποιηθούν οι διοικητικές δομές, οι χώροι και οι υποδομές των Περιφερειακών 
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Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των εξακτινωμένων κέντρων τους και των πιλοτικών 
σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης των ΠΕΚ. Η επιμόρφωση θα 
πραγματοποιηθεί στα κατά τόπους Π.Ε.Κ., σε τρεις φάσεις.

Δράση 4: Σχεδιασμός, παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αξιολόγηση της 
πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και των διαδικασιών της επιμόρφωσης 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπονται ενέργειες οι οποίες αφορούν στο 
σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην υποστήριξη, στην παρακολούθηση, στην 
εσωτερική/διαμορφωτική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής των νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και στη συγκριτική αξιολόγηση του νέου 
Προγράμματος Σπουδών κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Εφαρμογής σε σχέση με το 
Πρόγραμμα Σπουδών που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
• Η  επιλογή των σχολικών μονάδων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως «πιλοτικά» 
σχολεία για την πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών για την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Η κατανομή των «Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων» ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης θα είναι:
     • 21 Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία),
     • 99 Σχολικές Μονάδες (Δημοτικά),
     • 68 Σχολικές Μονάδες (Γυμνάσια).
Εκπόνηση μελέτης προτεινόμενων σχολικών μονάδων, με κριτήρια σχετικά με τη 
γεωγραφική κατανομή στο σύνολο της χώρας, την ύπαρξη σε αυτά βασικών 
υποδομών, απαραίτητων για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών, καθώς 
και την συμμετοχή τους σε καινοτομα προγράμματα.   
     Επιστημονικός συντονισμός των διαδικασιών της Επιμόρφωσης και της Πιλοτικής 
εφαρμογής του νέου Π.Σ.
• Υποστήριξη Επιμορφωτικών Διαδικασιών: Σύνταξη «Οδηγού Επιμόρφωσης ανά 
ομάδα επιμορφούμενων»
-         Παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αξιολόγηση. Παρακολούθηση 
των επιμορφωτικών διαδικασιών με ερωτηματολόγια για επιμορφωτές και 
επιμορφούμενους, τα οποία θα διανεμηθούν στα αντίστοιχα Κέντρα Επιμόρφωσης.
-          Υποστήριξη, Παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αξιολόγηση της 
πιλοτικής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
• Ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων παρακολούθησης και εσωτερικής 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για τις ανάγκες της Πράξης
• Υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και υποστήριξης του εκπαιδευτικού και 
γενικότερα των εμπλεκόμενων στην Πράξη (Help Desk).  
• Συγκριτική Αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών κατά διάρκεια της 
Πιλοτικής Εφαρμογής σε σχέση σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών που ισχύει στα
υπόλοιπα σχολεία.

Δράση 5: Διοικητική και Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πράξης.

Προβλέπονται δράσεις  που αφορούν κυρίως στη διοικητική, διαχειριστική και τεχνική 
υποστήριξη της Πράξης. Παράλληλα περιλαμβάνονται και οι έμμεσες δαπάνες του 
ειδικού λογαριασμού.

Δράση 6: Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα των 
στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες από την 
εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και να διευκολύνουν την υλοποίηση της 
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πιλοτικής εφαρμογής.

 Δράση 7: Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης.

Για την εξασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της αξιοπιστίας των  συμπερασμάτων 
που θα προκύψουν από τις διαδικασίες υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης σε 
σχέση με την εφαρμογή καταλληλότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών, της 
αξιοποίησης του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού και των προβλεπόμενων 
διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και των απαραίτητων επιμορφωτικών 
διαδικασιών,  προβλέπεται η πραγματοποίηση συνεχούς και τελικής αξιολόγησης της
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η Εξωτερική αξιολόγηση θα αφορά το σύνολο 
των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την επιμόρφωση και την πιλοτική 
εφαρμογή των νέων Π.Σ.

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της Πράξης προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
των παραπάνω δράσεων και είναι τα ακόλουθα:
•Στο πλαίσιο της Δράσης 1 τα παραδοτέα είναι:
1. α. Εξελληνισμός- Προσαρμογή του δικτυακού Λογισμικού «Διδακτικού 
Σχεδιασμού»
β. Η εκπόνηση στην Ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου οδηγού κατάρτισης: Θεωρία 
και Πράξη (Θεωρία, μεθοδολογία, εργαλεία αξιολόγησης και εκπόνηση ερευνητικού 
πρωτοκόλλου).
2. Φάκελος καλών πρακτικών από κάθε εκπαιδευτικό (Εκπόνηση ατομικών 
διδακτικών σχεδίων-Αναρτήσεις ιστολογίων/αναστοχαστικά ημερολόγια)
3. Έκθεση παρακολούθησης και επιστημονικής εποπτείας ανά σχολείο που αφορά 
την υποστήριξη, επιμόρφωση, ανατροφοδότηση και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα
από τη δοκιμαστική εφαρμογή του λογισμικού.
4. Τελική έκθεση αποτίμησης των αποτελεσμάτων από την πιλοτική  εφαρμογή του 
διδακτικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σε δίκτυο των σχολικών μονάδων. 
 
•Στο πλαίσιο της Δράσης 2 τα παραδοτέα είναι:
1. Φάκελοι με όλα τα συμπληρωμένα παραστατικά σχετικά με την υλοποίηση της 
επιμόρφωσης από κάθε μία ομάδα (των διευθυντών πιλοτικών σχολικών μονάδων, των 
εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και  των  Σχολικών Συμβούλων), οποίοι περιέχουν: 
πρόγραμμα επιμόρφωσης,  Πρωτότυπα παρουσιολόγια επιμορφωτών και 
επιμορφούμενων  υπογεγραμμένα από τους ίδιους, για κάθε τμήμα και για κάθε 
επιμορφωτική ώρα, ατομικά στοιχεία επιμορφωτή – επιμορφούμενου, έντυπο δαπανών
μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και όλα τα προβλεπόμενα στον 
οδηγό διαχείρισης για την υλοποίηση του εν λόγω Υποέργου παραστατικά για την 
καταβολή δαπανών και αμοιβών). Την ευθύνη για την τήρηση των φακέλων έχουν οι 
υπεύθυνοι για την γραμματειακή στήριξη.
2. Έκθεση του Δ/ντή του ΠΕΚ ή του συντονιστή εάν πρόκειται για εξακτινωμένο ΠΕΚ 
σχετικά με τον συντονισμό του επιμορφωτικού προγράμματος και Βεβαίωση 
αναφορικά με την καλή εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν.

•Στο πλαίσιο της Δράσης 3 τα παραδοτέα είναι:  

1. Φάκελοι με όλα τα συμπληρωμένα παραστατικά σχετικά με την υλοποίηση της 
επιμόρφωσης (Πρωτότυπα παρουσιολόγια επιμορφωτών και επιμορφούμενων  
υπογεγραμμένα από τους ίδιους, για κάθε τμήμα και για κάθε επιμορφωτική ώρα, 
ατομικά στοιχεία επιμορφωτή – επιμορφούμενου, έντυπο δαπανών μετακίνησης, 



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 8 από 11

διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και όλα τα προβλεπόμενα στον οδηγό διαχείρισης
για την υλοποίηση του εν λόγω Υποέργου παραστατικά για την καταβολή δαπανών 
και αμοιβών). Την ευθύνη για την τήρηση των φακέλων έχουν οι υπεύθυνοι για τη 
γραμματειακή στήριξη. 
2. Έκθεση του Δ/ντή του ΠΕΚ ή του συντονιστή εάν πρόκειται για εξακτινωμένο ΠΕΚ 
σχετικά με τον συντονισμό του επιμορφωτικού προγράμματος και Βεβαίωση 
αναφορικά με την καλή εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν.

•Στο πλαίσιο της Δράσης 4 τα παραδοτέα είναι:  
 1. Μελέτη προτεινόμενων σχολικών μονάδων για την πιλοτική εφαρμογή, ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης.
2. 2.α Μελέτη «Δημιουργία Οργανωτικού πλαισίου και προσδιορισμός των αρχών και 
των διαδικασιών» για την υλοποίηση: της Επιμόρφωσης για τις ανάγκες της Πράξης 
και της πιλοτικής εφαρμογής των νέων Π.Σ., από τους Εμπειρογνώμονες 
επιστημονικού συντονισμού της Πράξης. 
    2.β Τελική έκθεση/μελέτη αποτίμησης των αποτελεσμάτων του  συνόλου των 
διαδικασιών της πιλοτικής εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών – Προτάσεις 
για τη γενίκευση της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, με βάση και τα 
πορίσματα της εξωτερικής αξιολόγησης.
3. Σύνταξη «Οδηγού Επιμόρφωσης ανά ομάδα επιμορφούμενων», ο οποίος θα 
περιέχει: 
i. εξειδίκευση του πλαισίου επιμόρφωσης (προσδιορισμός στοχευμένου περιεχομένου,
διάρκειας, μεθοδολογίας επιμόρφωσης, επιμορφωτικού υλικού κτλ.) για κάθε ομάδα 
επιμορφούμενων, επιστημονικό πεδίο και βαθμίδα εκπαίδευσης, 
ii. καταγραφή του υπάρχοντος κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού και 
iii. σύνταξη συμπληρωματικού επιμορφωτικού υλικού, αν και όπου αυτό κριθεί
4. 4.α Εκθέσεις παρακολούθησης-εσωτερικής/διαμορφωτικής αξιολόγησης για κάθε 
επιμέρους αντικείμενο/επίπεδο εκπαίδευσης, για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, 
από τους εμπειρογνώμονες παρακολούθησης. Λύσεις που προτάθηκαν από τους 
εμπειρογνώμονες αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
  4.β Τελικές-συγκεντρωτικές εκθέσεις αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής για 
κάθε επιμέρους αντικείμενο, ανά επίπεδο. Οι εκθέσεις θα αφορούν τα αποτελέσματα 
από το σύνολο των σχολικών μονάδων στις οποίες δοκιμάστηκε πιλοτικά το 
συγκεκριμένο αντικείμενο και συντάσσονται από τον συντονιστή του κάθε γνωστικού 
αντικείμενου και επιπέδου εκπαίδευσης.
   4.γ Τριμηνιαίες εκθέσεις καταγραφής και επίλυσης θεμάτων που απασχόλησαν 
τους εμπλεκόμενους στην πιλοτική εφαρμογή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Help Desk
(διαχείριση email),  μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας/υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών.
5. Εργαλεία παρακολούθησης και εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης τόσο των 
επιμορφωτικών διαδικασιών όσο και των διαδικασιών της Πιλοτικής Εφαρμογής 
(ερωτηματολόγια για επιμορφωτές και επιμορφούμενους, Εκπαιδευτικούς, μαθητές, 
γονείς, 
κτλ., φύλλα παρατήρησης της διδασκαλίας, οδηγοί ημιδομημένων συνεντεύξεων από 
εκπαιδευτικούς, Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντές πιλοτικών σχολικών μονάδων κ.τ.λ., 
οδηγός σύνταξης εκθέσεων παρακολούθησης, 
6. Εργαλεία ανάλυσης περιεχομένου των δεδομένων από την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, τις εκθέσεις που θα συνταχθούν στο πλαίσιο της δράσης και των 
αντίστοιχων συνεντεύξεων. 
7. Έκθεση με την αποδελτίωση όλων των ανωτέρω εργαλείων, τα οποία θα έχουν 
συγκεντρωθεί από την παρακολούθηση τόσο των επιμορφωτικών διαδικασιών όσο και
των διαδικασιών της Πιλοτικής Εφαρμογής – Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6151

6173

6174

6182

6183

Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται 
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες 
επωφελούνται από  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής 
εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης
Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 4,690.00

 120.00

 68.00

 22,379.00

 21,021.00

στοιχείων που απορρέουν από αυτήν την καταγραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο.
8. Συγκριτική Αξιολόγηση του νέου Προγράμματος Σπουδών κατά τη διάρκεια της 
Πιλοτικής Εφαρμογής σε σχέση με το προϋπάρχον πρόγραμμα σπουδών: α) 
Μεθοδολογία  υλοποίησης της έρευνας, β) Ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων 
έρευνας, γ) Πραγματοποίηση της έρευνας (δειγματοληψία), δ) Επεξεργασία και 
στατιστική ανάλυση των σχετικών εργαλείων και ε) Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων.

•Στο πλαίσιο της Δράσης 5 τα παραδοτέα είναι:  

1. Τριμηνιαίες εκθέσεις Συντονισμού και πορείας όλων των δράσεων της Πράξης 
2. 2α. Τριμηνιαίες εκθέσεις διαχειριστικής και οικονομικής εξέλιξης του Έργου και των
Υποέργων
    2β. Τελική έκθεση παρακολούθησης, αποτίμησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των δράσεων για καθένα Υποέργο.
    2.γ Τελική έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων του συνόλου 
των δράσεων και διαδικασιών της  Πράξης. 
3. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Τεχνικής Στήριξης 
από τους εμπειρογνώμονες- ελεύθερους επαγγελματίες
4. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών Νομικής Στήριξης (εμπειρογνωμόνων νομικής 
στήριξης) 
5. Εκπόνηση Οδηγού διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης της Πράξης.
6. Αντίγραφα εργασιών φιλολογικής επιμέλειας

•Στο πλαίσιο της Δράσης 6 τα παραδοτέα είναι: 

1.Αντίγραφα των αφισών, προσκλήσεων, προγραμμάτων σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή.  
2. Αντίγραφα του ενημερωτικού υλικού που παράχθηκε. 
3. Αντίγραφα του υλικού για τη διάχυση των αποτελεσμάτων που παράχθηκε. 

•Στο πλαίσιο της Δράσης 7 τα παραδοτέα είναι: 

1. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. 
2. Αντίγραφα εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξωτερική αξιολόγηση
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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

 2,873,609.69

 138,965.75

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 49.19 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 3,012,575.44  3,012,575.44

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 2,873,609.69

 138,965.75

 0.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 2,873,609.69

 138,965.75

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 2,873,609.69

 138,965.75

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,012,575.44 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  3,012,575.44 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  3,012,575.44 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):  3,012,575.44 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 2,831,827.89 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580613
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

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 (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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