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Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΕΔΔΥ - Κέντρα Διάγνωσης
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (μέσω
των Περιφερειακών Δ/σεων)
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όπου
υλοποιούνται οι Πράξεις (μέσω
Διευθύνσεων)

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών
Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής
Εκπαίδευσης» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα
Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και συνδικαιούχος το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ), παρακαλούμε για την υποχρεωτική τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις
παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
Μεταξύ των βασικών στόχων των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:


Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια καθιστώντας γνωστή την ύπαρξη των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών
ταμείων στους δικαιούχους, στους εν δυνάμει ωφελούμενους και στο ευρύ κοινό και να τους πληροφορούν
σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.



Να ευαισθητοποιούν και να πληροφορούν την κοινή γνώμη ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή προσπάθεια και
συνεργασία των Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζουν την ισότιμη προβολή της Ε.Ε. στη
χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο της τήρησης του ανωτέρω κανονισμού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των ΚΕΔΔΥ, οι Διευθυντές των
Σχολικών Μονάδων (ειδικής & γενικής αγωγής) όπου υλοποιούνται οι Πράξεις καθώς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα:
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1. τη χρήση της ακόλουθης σήμανσης (λογότυπο) σε κάθε έντυπο, έγγραφο ή διοικητική πράξη που συντάσσεται
από κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία και αφορά στις ανωτέρω Πράξεις:

Τα λογότυπα (για την έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών
Δράσεων http://www.eye.minedu.gov.gr στην ενότητα Λογότυπα.
2. την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή της συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές σημείο
Τα ανωτέρω είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.eye.minedu.gov.gr
Επισημαίνεται ότι η προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων αποτελεί βασική υποχρέωση και ευθύνη όλων των
εμπλεκομένων οι δε κανόνες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα καθώς η μη τήρησή τους μπορεί να επιφέρει
κυρώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών και διακοπή της χρηματοδότησης.
Ως εκ τούτου:
Α. για τις Πράξεις «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο
Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»:
καλούνται
1) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι:
η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο:
α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β. των ΚΕΔΔΥ της αρμοδιότητάς τους
2) οι Διευθυντές των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι:
η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο:
α) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
β) των σχολικών μονάδων στις οποίες υλοποιούνται οι Πράξεις*
Β. για τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά
Σχολεία»
καλούνται
1) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης, όπου υλοποιούνται οι εν λόγω Πράξεις, να
επιβεβαιώσουν εγγράφως :
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α. την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή της συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές
σημείο και
β. την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες,
όλων
των
εμπλεκομένων
(Περιφερειακών
Δ/νσεων
Π/θμιας
και
Δ/θμιας
Εκπαίδευσης,
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κυριαζής
* η βεβαίωση που θα υποβληθεί από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αφορά στην παρούσα φάση την
ανάρτηση της αφίσας στις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί δεύτερη βεβαίωση
όταν προσληφθεί ΕΕΠ το οποίο θα στελεχώσει ΣΜΕΑΕ οι οποίες θα αποτελούν ΣΔΕΥ όπου θα ανήκουν οι ΕΔΕΑΥ.

Συνημμένα:
1. Η αφίσα των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής
Εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3
ου
2.α.. Η αφίσα των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21
αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα
Δημοτικά Σχολεία»
ου
β. Το ενημερωτικό υλικό για τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21
αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη
ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία»
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
3. Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας Εκπαίδευσης
4. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων
5. Μονάδα Β3
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«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ
ΕΣΠΑ
Στόχος των Πράξεων, που αφορούν σε ένα αρχικό, μεταβατικό, στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του
Νέου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα), είναι η εφαρμογή βασικών αρχών του Νέου Σχολείου στα
υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία και ιδίως στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Οι δύο βασικές αρχές των Πράξεων είναι:
Α. Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα παιδιά με τις τέχνες αλλά και
χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο και
Β. Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως
κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες –
ΕΚΟ (αλλοδαπούς, μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες).
Οι ανωτέρω αρχές αντικατοπτρίζονται στις ακόλουθες Δράσεις:
1. H Δράση συνίσταται στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
και ιδίως των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με
ειδίκευση στην Αισθητική Αγωγή. Για το σκοπό αυτό απασχολήθηκαν συνολικά 1.748 εκπαιδευτικοί
ειδικότητας Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης και υλοποιήθηκε επιτυχώς
η δράση το σχολικό έτος 2010-2011.
2. Η Δράση συνίσταται στη στελέχωση, με εκπαιδευτικούς ΠΕ70, των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών
Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π., που ιδρύουν στην Π/θμια Εκπαίδευση, οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε Δημοτικά Σχολεία που εμφανίζουν
ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) με κύριο αντικείμενο την
εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται
η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εν λόγω δράσης υλοποιήθηκε τα
σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013 και συνεχίζεται το σχολικό έτος 2013-2014.
Για την αξιολόγηση των ανωτέρω Δράσεων προβλέπεται έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων και
συνεντεύξεων. Η Δράση που αφορά στην αξιοποίηση του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση αξιολογήθηκε από
Ομάδα Αξιολόγησης και εξήχθησαν συμπεράσματα για τη συνέχιση της εφαρμογής της. Η Δράση που αφορά
στην ομαλή και αποτελεσματική Ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως
κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, πρόκειται να αξιολογηθεί το παρόν σχολικό έτος (συνεχήςon going – αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2013-2014 και τελική έκθεση αποτίμησης για το συνολικό
διάστημα υλοποίησης της δράσης)

