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Α.Π. : 6039
Προς:
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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ""Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και
συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας
στην Τ.Ε.Ε. - Οριζόντια Πράξη"" με κωδικό MIS 375315 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :
<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
2. Την 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).
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09-092009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19-07-2010) και ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013)
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
5. Την αρ. 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.
6. Την 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)».
7. Την αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-
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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.
8. Την με αριθμ. Φ. 908 / 90523 / Η / 05-07-2013 Απόφαση που αφορά στο Διορισμό του Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος
προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 322 / τ. Β’ / 05-07-2013),
9. 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,
10. 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).
11. Την αρ. πρωτ. 3372/05-03-2012 Πρόσκληση_152 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8
περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
και του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
11. Τη με αρ. πρωτ. 3831/19-03-2012 (ΕΥΔ 4377/20-03-2012) αίτηση χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου
ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά») για την πράξη με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων
γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε. - Οριζόντια Πράξη»,
12. Τη με αρ. πρωτ. 5012/29-3-2012 Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής
πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής
γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» με MIS 375313 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
13. Τα με αρ. πρωτ. 18879/13-9-2013 & 3926/24-2-2014 (εισ.) αιτήματα του Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» για την τροποποίηση της
ενταγμένης πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής
τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»,
14. Τo υπ’αρ. 665/19-3-2014 Υ.Σ. της Μονάδας Β2 σχετικά με το υποβληθέν αίτημα του δικαιούχου Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» για
την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών
εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.»,
15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Aξιολόγησης Πράξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
16. Την αρ. πρωτ. Υ.Σ. 700/24-03-2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ""Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών
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εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε. - Οριζόντια
Πράξη"" ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιχειρησιακό

Άξονας

Προτεραιότητας

Πρόγραμμα

Ποσοστό
(%)

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου

04 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής

Μάθηση

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση

Επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη από Ε.Π.

MIS επι μέρους
Πράξης

44.00

52,800.00

375315001

52.41

62,892.00

375315002

3.59

4,308.00

375315003

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες
06 Εκπαίδευση και Δια Βίου

Σύγκλισης
05 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής

Μάθηση

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου

Σταδιακής Εξόδου
06 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής

Μάθηση

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

375315
Ε2458

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ24580017
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

10115044

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ/Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ")
ΈΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΑΘΗΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : 09
Στο πλαίσιο της πράξης -και προκειμένου να καλυφθούν μαθησιακές
ελλείψεις/αδυναμίες σε σχέση με προγενέστερες εκπαιδευτικές βαθμίδες ή
προηγούμενες τάξεις καθώς και για να μπορούν οι μαθητές/τριες να παρακολουθούν
το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας- προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
μιας υποστηρικτικής διαδικτυακής πλατφόρμας (e-learning web platform) καθώς και
συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος
της νεοελληνικής γλώσσας στην ΤΕΕ. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τους μαθητές στην προσπάθεια κατάκτησης της
γλώσσας και, παράλληλα, θα διευκολύνει το έργο των λοιπών συντελεστών της
υποστηρικτικής διδασκαλίας (φιλολόγων /συμβούλων /περιφερειακών διευθυντών
εκπαίδευσης).
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται οι ακόλουθες πέντε (5) δράσεις:
Δράση 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας (e-learning web
platform) για το υποστηρικτικό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στην ΤΕΕ.
Υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής
τεχνολογίας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση του έργου όλων των
συντελεστών του υποστηρικτικού μαθήματος της γλώσσας στην ΤΕΕ (μαθητών,
φιλολόγων, συμβούλων).
Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου και θα φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.
Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:
1. Μαθήματα γλώσσας
2. Επαναληπτικά τεστ
3. Πρόσθετα μαθήματα
4. Πρότυπα διαγωνιστικά τεστ
5. Εκθέσεις διδασκόντων, Σχολικών Συμβούλων, Περιφερειακών Διευθυντών, Ειδικών
Επιτροπών
6. Forum συζητήσεων
Αναλυτικότερα:
1. Τα Μαθήματα γλώσσας θα καλύπτουν τα διδακτικά εκείνα πεδία στα οποία οι
μαθητές των Δημ. Σχολείων Τεχνικής Επαγγ/κής Εκπ/σης παρουσιάζουν
διαπιστωμένες γλωσσικές ελλείψεις. Ο κατάλογος με τις μαθησιακές ανάγκες θα
προκύψει βάσει των υποδείξεων των φιλολόγων καθηγητών των Δημ. Σχολείων
Τεχνικής Επαγγ/κής Εκπ/σης, των εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ 02 καθώς
και βάσει των αποτελεσμάτων από διαγνωστικά τεστ .
Τα μαθήματα αυτά θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος αλλά,
κατ΄ εξοχήν, στο δίωρο της προβλεπόμενης υποστηρικτικής διδασκαλίας της
νεοελληνικής γλώσσας.
Η προσέγγιση θα είναι, κατά κύριο λόγο, κειμενοκεντρική, όπως απαιτείται σε αυτή
την ηλικία με βάση το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών. Η επιλογή των κειμένων θα
γίνεται μέσα από μια ποικιλία ειδών λόγου (εφημερίδες, επιστημονικά συγγράμματα,
λογοτεχνία κ.ά.). Μέσα από τα κείμενα αυτά θα προκύπτει κάθε φορά το διδακτικό
αντικείμενο, δηλαδή το γλωσσικό φαινόμενο το οποίο θα προσεγγίζεται με θεωρία και
ασκήσεις. Το θεωρητικό μέρος θα είναι σύντομο (ώστε ο χρήστης να συγκρατεί τα
ουσιώδη) και θα συνοδεύεται από ασκήσεις διαφορετικών εργονομιών και
κλιμακούμενης δυσκολίας. Ωστόσο η μελέτη ενός γλωσσικού φαινομένου μπορεί να
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ξεκινήσει και από τις ασκήσεις, δεδομένου ότι σε περίπτωση δυσκολίας η πρόσβαση
στη θεωρία θα είναι άμεση.
Τα γλωσσικά φαινόμενα θα καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλώσσας, ξεκινώντας από
ορθογραφία, μορφολογία, σύνταξη και σημασίες λέξεων και προχωρώντας σε θέματα
κειμένου, δηλαδή στίξη, είδη κειμένου, κατανόηση και παραγωγή.
Η web εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να δημιουργεί ομάδες
μαθητών/χρηστών, επιτρέποντάς τους πρόσβαση στο υλικό της πλατφόρμας ανάλογα
με τις ανάγκες του καθενός και παρακολουθώντας τόσο την πλοήγησή τους σε αυτό,
όσο και τις επιδόσεις τους στις ασκήσεις.
Ο κάθε μαθητής/χρήστης θα συμπληρώνει μπαίνοντας για πρώτη φορά στην
πλατφόρμα ένα ερωτηματολόγιο με το προφίλ του. Στη συνέχεια, θα μπορεί να
πλοηγηθεί στην πλατφόρμα μόνος του (αυτομάθηση) ή/και στο πλαίσιο της σχολικής
τάξης ακολουθώντας διαφορετικά μονοπάτια εξατομικευμένης μάθησης. Εργαλείο
αναζήτησης θα διευκολύνει την πλοήγηση. Το σύστημα θα επιτρέπει την αξιολόγηση
της απάντησης του χρήστη με άμεση ανάδραση. Για κάθε μαθητή θα παρέχεται το
ιστορικό του, δηλ. η πορεία που ακολούθησε μέσα στην πλατφόρμα (ποια θεωρία
και κείμενα μελέτησε, από ποιες ασκήσεις πέρασε κ.ά.). Τέλος, όσον αφορά στις
ανοιχτές ερωτήσεις, ο μαθητής θα καταχωρίζει την απάντησή του και ο διδάσκων θα
την αξιολογεί σε εύθετο χρόνο.
2. Τα Επαναληπτικά τεστ αποτελούν μια συλλογή από τεστ που αφορούν σε
ευρύτερες ενότητες γλωσσικών θεμάτων και αξιολογούν με βαθμό μέχρι το είκοσι (20)
την επίδοση των μαθητών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους
μαθητές που θα τους επιτρέπει να αυτοοργανώνονται και να θέτουν τους μελλοντικούς
τους στόχους στο πλαίσιο της αυτομάθησης. Παράλληλα, οι διδάσκοντες θα έχουν τη
δυνατότητα περιοδικής αξιολόγησης των μαθητών τους στο υλικό που έχουν ήδη
εξασκηθεί.
3. Στα Πρόσθετα μαθήματα, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα παρέμβασης με
προσθήκη του δικού του υλικού τόσο στο επίπεδο των κειμένων και της παρουσίασης
ενός γλωσσικού φαινομένου, όσο και σε αυτό των ασκήσεων. Για να υλοποιηθούν τα
πρόσθετα μαθήματα, παρέχεται στους διδάσκοντες το Εργαλείο/πρόγραμμα
δημιουργίας πρόσθετων μαθημάτων στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνον οι
εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν σενάρια εξατομικευμένης διδασκαλίας,
εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες των αδύναμων μαθητών.
4. Σε ξεχωριστό χώρο της πλατφόρμας στον οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνον οι
εκπαιδευτικοί, θα καταχωριστούν Πρότυπα διαγνωστικά τεστ. Στο χώρο αυτό θα
συγκεντρωθούν τα διαγνωστικά τεστ, από τα οποία θα προκύψουν τα πρώτα
συμπεράσματα για τις ανάγκες των μαθητών της ΤΕΕ. Αυτά θα αποτελέσουν
υποδείγματα προκειμένου να εκπονηθούν τα αντίστοιχα τεστ των επόμενων ετών. Να
σημειωθεί ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου αναλαμβάνει την καταχώριση αυτών
των στοιχείων, εφόσον αυτά συγκεντρωθούν από το ΥΠΑΙΘ, για δύο χρόνια μετά την
παράδοση της πλατφόρμας.
5. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και ο συντονισμός των
διδασκόντων και των σχολικών συμβούλων, η πλατφόρμα θα παρέχει την επιλογή
Εκθέσεις διδασκόντων, Σχολικών Συμβούλων κ.ά. όπου θα καταχωρίζονται όλες οι
εκθέσεις που συντάσσουν οι διδάσκοντες ανά τετράμηνο όσον αφορά στα μαθησιακά
αποτελέσματα, αλλά και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσουν οι Σχολικοί
Σύμβουλοι.
6. Ένα ανοιχτό Forum συζητήσεων θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φιλολόγων, Σχολικών Συμβούλων και Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερος ο διοικητικός
συντονισμός όλης της προσπάθειας από το ΥΠΑΙΘ.
ΔΡΑΣΗ 2: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας-Εκπόνηση τελικής έκθεσης
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Η δράση αυτή αναπτύσσεται σε δύο φάσεις:
Στην α’ φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
λογισμικού της πλατφόρμας, ένας μικρός αριθμός διδασκόντων και σχολικών
συμβούλων θα κληθεί να αξιολογήσει την πλατφόρμα με όλα τα δομικά της στοιχεία
(components) και δείγμα υλικού (30 κεφάλαια), καθώς και το λεξικό με 1.000
περίπου λήμματα. Η αξιολόγηση αυτή έχει ως στόχο να εντοπιστούν και να
βελτιωθούν το συντομότερο δυνατό τυχόν προβλήματα, αβλεψίες, αλλά και θέματα
λειτουργικότητας των δύο εφαρμογών (τρόπος πλοήγησης μέσα στο υλικό, στις
διασυνδέσεις κ.ά.).
Η β’ φάση αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του έργου και θα
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται σε μαθητές,
διδάσκοντες και Σχολικούς Συμβούλους στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με κλίμακα από 1 έως 5). Θα αφορούν στην
ποιότητα, πληρότητα και μορφή του περιεχομένου, στη λειτουργικότητα της
πλοήγησης και στην εν γένει χρησιμότητα της πλατφόρμας στο πλαίσιο του
υποστηρικτικού μαθήματος της ελληνικής γλώσσας.
Ο φορέας υλοποίησης θα είναι στη διάθεση των διδασκόντων/χρηστών της
πλατφόρμας για παροχή υποστήριξης σε σχέση με το περιεχόμενο και τις
δυνατότητες ένταξής της στη σχολική πρακτική.
Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων θα παραδοθεί η τελική έκθεση η οποία
θα περιλαμβάνει οδηγίες πλοήγησης στην πλατφόρμα, κατάλογο με τα γλωσσικά
θέματα που διδάσκονται, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα και τα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας
πριν την λειτουργία τους θα υποβληθούν στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ ώστε να
ληφθούν και οι κατά νόμον απαραίτητες ή άλλες προαιρετικές γνωμοδοτήσεις (από το
ΙΕΠ ή άλλων αρμοδίων οργάνων και ειδικών επιτροπών) για την εισήγηση προς τον
ΥΠΑΙΘ και την τελική έγκριση του ΥΠΑΙΘ.
ΔΡΑΣΗ 3: Επιμόρφωση
Ο φορέας υλοποίησης της δράσης θα παρέχει επιμόρφωση στην αξιοποίηση της
διαδικτυακής πλατφόρμας σε 150 φιλολόγους/σχολικούς συμβούλους, με τη μορφή
σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 45 ωρών, σε χώρο εκπαίδευσης που θα καθοριστεί
από το ΥΠΑΙΘ . Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Για τα σεμινάρια αυτά τα εκπονηθεί ειδικό
επιμορφωτικό υλικό.
ΔΡΑΣΗ 4: Ηλεκτρονικό Ερμηνευτικό Λεξικό
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Ηλεκτρονικού
Ερμηνευτικού Λεξικού που θα περιέχει 10.000 περίπου λήμματα (μονολεκτικά και
πολυλεκτικά) και θα συμπληρώνει τη γλωσσική παιδεία των μαθητών των Δημ.
Σχολείων ΤΕΕ.
Η κατάρτιση του λημματολογίου του λεξικού θα γίνει με στόχο την επαρκή
αντιπροσώπευση της σύγχρονης γενικής γλώσσας και την αλληλεπίδρασή της με τα
γνωστικά αντικείμενα της ΤΕΕ. Επομένως, για τη δημιουργία του λημματολογίου θα
χρησιμοποιηθούν διάφορες πηγές, με κυριότερη τον Εκπαιδευτικό Θησαυρό
Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ), που έχει αναπτυχθεί από τον ΙΕΛ στο πλαίσιο της
ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΕΠ ΚτΠ, Γ΄ΚΠΣ. Το βασικό αυτό
λημματολόγιο γενικής γλώσσας θα εμπλουτιστεί από λήμματα που θα προκύψουν
από αποδελτίωση διδακτικών βιβλίων της ΤΕΕ. Τέλος, τη διαδικασία εμπλουτισμού
του λημματολογίου θα διατρέχει η λεγόμενη αρχή του «κλειστού λεξιλογίου»,
σύμφωνα με την οποία κάθε λέξη που εμφανίζεται στα ερμηνεύματα, τα
παραδείγματα χρήσης, τα σχόλια και γενικά οπουδήποτε στο λεξικό θα αποτελεί και
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η ίδια λήμμα του λεξικού. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει φυσικότερη η ενσωμάτωση των
όρων από τα διδακτικά βιβλία στο γενικότερο λεξιλόγιο της ελληνικής μέσα στο
λεξικό, το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
συγκεκριμένων μαθητών.
Κάθε μονολεκτικό λήμμα θα συνοδεύεται από τις εξής πληροφορίες:
α) γραμματική κατηγορία & υποκατηγορία ( το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει)
β) ο τρόπος συλλαβισμού
γ) πληροφορίες για τη κλίση επιθέτων και μετοχών
γ) σημασίες και
δ) σχετικές λέξεις (παράγωγα / σύνθετα).
Για κάθε σημασία, θα δίνονται:
α) ακριβές και εύληπτο ερμήνευμα,
β) παράδειγμα χρήσης και
γ) σχόλια για τη χρήση των λημμάτων (όπου αυτό είναι απαραίτητο)
δ) γνωστικός τομέας (όπου αυτό είναι απαραίτητο).
Παραπομπές θα συνδέουν μεταξύ τους λήμματα ή/και σημασίες. Συγκεκριμένα θα
συνδεθούν:
• εναλλακτικές μορφές του ίδιου λήμματος μεταξύ τους,
• αρσενικά με θηλυκά ουσιαστικά με κοινή ρίζα,
• σύμπλοκα και φράσεις με τις λέξεις από τις οποίες αποτελούνται,
• ορισμένα συστατικά ερμηνευμάτων με το αντίστοιχο λήμμα.
Τέλος, στα λεξικό θα περιέχονται και πολυλεκτικές οντότητες ως ξεχωριστά λήμματα
στο λημματολόγιο. Έτσι, λήμματα δεν αποτελούν μόνο η καθεμιά λέξη χωριστά, αλλά
και σύμπλοκα, ρηματικές φράσεις, παγιωμένες εκφράσεις κ.λπ. Για καθεμιά από τις
περιπτώσεις αυτές πολυλεκτικών λημμάτων, θα υπάρχει η αντίστοιχη σύνδεση στο
λεξικό με τα μονολεκτικά συστατικά από τα οποία αποτελείται. Κάθε σύμπλοκο ή
φράση, δηλαδή, θα συνδέεται εμφανώς με την κάθε λέξη από την οποία αποτελείται,
ενώ θα είναι απλούστατη η πλοήγηση από τα πρώτα στα δεύτερα και το αντίστροφο.
ΔΡΑΣΗ 5: Προβολή και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου
Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι
απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου της Πράξης όσο και για την
προβολή της ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε – ΕΚΤ. Οι ενέργειες αυτές
ενδεικτικά αφορούν σε ηλεκτρονικό ή/και έντυπο υλικό διάχυσης, ανακοινώσεις σε
διάφορους ιστοτόπους υψηλής επισκεψιμότητας κ.λπ. Το υλικό που θα αναπτυχθεί,
θα είναι σύμφωνο με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ)1828/2006.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη προβολή, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση
ημερίδας, η οποία θα απευθύνεται στους Σχολικούς Συμβούλους, φιλολόγους και
γενικά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπου και θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση
της πλατφόρμας και των συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.
Η ομάδα εργασίας του φορέα υλοποίησης του έργου αναλαμβάνει να παρουσιάσει
την πλατφόρμα σε ημερίδες, συνέδρια που θα οργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα
υλοποίησης του έργου και μετά το πέρας αυτού.
6. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα:
Π1. Προδιαγραφές περιεχομένου: Πρόκειται για μελέτη προσδιορισμού των
προδιαγραφών περιεχομένου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις
γλωσσικές ανάγκες των μαθητών της ΤΕΕ, καθώς και τον κατάλογο των λημμάτων
που θα περιληφθούν στο λεξικό.
Π2. Πρώτη έκδοση Ηλεκτρονικού Ερμηνευτικού Λεξικού: Αφορά στην πρώτη έκδοση
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του λεξικού, που θα χρησιμοποιηθεί στην α΄ φάση αξιολόγησης και θα περιλαμβάνει
1000 λήμματα.
Π3. Πρώτη έκδοση πλατφόρμας: Αφορά στην πρώτη έκδοση της διαδικτυακής
πλατφόρμας, που θα χρησιμοποιηθεί στην α΄ φάση αξιολόγησης και θα περιλαμβάνει
30 κεφάλαια.
Π4. Τελική έκδοση Ηλεκτρονικού Ερμηνευτικού Λεξικού: Αφορά στην τελική έκδοση
του ηλεκτρονικού ερμηνευτικού λεξικού όπως θα προκύψει από τη β΄φάση της
αξιολόγησης και θα περιλαμβάνει 10.000 λήμματα,.
Π5. Τελική έκδοση πλατφόρμας: Αφορά στην τελική έκδοση της διαδικτυακής
πλατφόρμας, όπως θα προκύψει μετά τις διορθώσεις της β΄φάσης αξιολόγησης.
Πρόκειται για την έκδοση που θα είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες και θα
περιλαμβάνει 100 περίπου γλωσσικά μαθήματα, 30 Επαναληπτικά τεστ, ένα
εργαλείο δημιουργίας Πρόσθετων μαθημάτων, ένα αποθετήριο Πρότυπων
διαγωνιστικών τεστ, ένα αποθετήριο με Εκθέσεις διδασκόντων, σχολικών συμβούλων,
περιφερειακών διευθυντών, Επιτροπών και ένα Forum συζητήσεων.
Π6. Έκθεση Αξιολόγησης: Αφορά στην περιγραφή των α΄και β΄φάσεων της
αξιολόγησης και στα συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.
Π7. Έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιότητας και προβολής: Αφορά στο υλικό
δημοσιότητας και προβολής που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου (ηλεκτρονικό
ή/και έντυπο υλικό διάχυσης, ανακοινώσεις σε διάφορους ιστοτόπους υψηλής
επισκεψιμότητας κ.λπ.). Παράλληλα θα προσκομιστεί και το εν λόγω υλικό π.χ.
διαφημιστικό δισέλιδο.
Π8. Υλικό επιμόρφωσης: Το υλικό επιμόρφωσης περιλαμβάνει εγχειρίδιο με την
αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων της πλατφόρμας και του λεξικού, καθώς και
οδηγίες αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον παρατίθεται
κατάλογος με τα γλωσσικά θέματα που διδάσκονται μέσω της πλατφόρμας.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός
Αριθμός

2.00
2.00

6134
Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρμογές
6135
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 26 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

115,000.00
5,000.00
120,000.00
120,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 120,000.00 Ευρώ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 120,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 120,000.00 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) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε2458

Φορέας ΣΑ:

1010700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2012ΣΕ24580017

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 120,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. 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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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