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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Μαρούσι, 17/02/2012
Αρ. Πρωτ. 1931

Προς:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (μέσω Διευθύνσεων) που
υλοποιούν την Πράξη

ΘΕΜΑ: Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’
βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,
2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με
ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007‐2013, που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2011‐12 και που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους,
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.
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 16347/03.10.2011 (ΑΔΑ: 45ΠΑ9‐0ΔΤ) εγκυκλίου με τίτλο «Οδηγίες Δημοσιότητας
στο πλαίσιο των Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιεί η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών
Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.» και στο πλαίσιο της τήρησης του προαναφερόμενου κανονισμού, οι
Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων
που υλοποιούν τις Πράξεις, έχουν την υποχρέωση να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
1.

στην εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή και ανάρτηση σε εμφανές μέρος της αφίσας των Πράξεων.
Όσον αφορά στην αφίσα επισυνάπτονται τρία (3) Υποδείγματα, ένα για κάθε Άξονα Προτεραιότητας.
Οι αφίσες των Υποδειγμάτων θα χρησιμοποιηθούν:
α. σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υλοποιεί τις ανωτέρω Πράξεις. Η αφίσα θα
πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της Διεύθυνσης, ώστε να είναι διαθέσιμη σε κάθε έλεγχο
αρμόδιας Αρχής.
β. στις σχολικές μονάδες, όπου λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή/και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά
Τμήματα Ζ.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων. Η αφίσα θα πρέπει να αναρτηθεί σε
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κάθε αίθουσα διδασκαλίας και να παραμείνει αναρτημένη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των
Πράξεων, ώστε να είναι διαθέσιμη σε κάθε έλεγχο αρμόδιας Αρχής.
2.

την ενημέρωση όλων όσων συμμετέχουν στις Πράξεις. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί:
α. από τις Σχολικές Μονάδες που συμμετέχουν στις Πράξεις «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις
στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας
1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» με την ανάρτηση του ενημερωτικού κειμένου
του Υποδείγματος 2 στις ιστοσελίδες τους.
β. από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ανάρτηση του κειμένου του Υποδείγματος 2
στις ιστοσελίδες τους.

Σημειώνεται ότι η δημοσιότητα των Πράξεων αποτελεί βασική υποχρέωση και ευθύνη όλων των
εμπλεκομένων Φορέων στην υλοποίηση των Πράξεων «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’
βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» και οι κανόνες πρέπει να τηρούνται απαρέκκλιτα καθώς η μη
τήρησή τους μπορεί να επιφέρει κυρώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών και διακοπής της χρηματοδότησης.
Για την τήρηση των ανωτέρω θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικές διοικητικές επαληθεύσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
2. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ ΕΔ
4. Μονάδα Β3
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.1
ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
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ΠΡΑΞΗ: «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2007‐2013

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2011‐2012 οι οποίες αφορούν α) στη λειτουργία Τάξεων
Υποδοχής Ζ.Ε.Π. (Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. (Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.) για τους
μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες)
και β) στην ενίσχυση εκπαιδευτικών διακρατικών συνεργασιών ελληνικών σχολείων με σχολεία των χωρών
καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις:
•

Ενίσχυση της στελέχωσης των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων
Ζ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η Δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των
Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. με 170 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων για την
παροχή γλωσσικής στήριξης καθώς και μαθησιακής στήριξης σε μαθήματα που οι μαθητές από ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες παρουσιάζουν δυσκολίες με στόχο την ομαλή και σταδιακή ένταξη τους στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και στη λειτουργία της κανονικής τάξης.
Μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί 75 εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. σε όλη τη χώρα για το
σχολικό έτος 2011‐2012.

•

Ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά
Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.
Το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης συνίσταται στην υλοποίηση κεντρικής διημερίδας ενημέρωσης με
αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά
Τμήματα Ζ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων με Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και
στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. και τέλος τους σχολικούς συμβούλους για τους κλάδους
των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών. Το σεμινάριο επιμόρφωσης στοχεύει στην παρουσίαση των
δράσεων της Πράξης, στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα διδασκαλίας και αντιμετώπισης των
ιδιαιτέρων αναγκών των μαθητών ΕΚΟ, σε θέματα οργανωτικής λειτουργίας και διαχείρισης των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.
και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. καθώς στην οργάνωση και υλοποίηση των κοινών εκπαιδευτικών δράσεων που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών σχολείων και σχολείων των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

•

Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις ελληνικών σχολείων με σχολεία των χωρών καταγωγής των αλλοδαπών
και παλιννοστούντων μαθητών.
Οι κοινές εκπαιδευτικές δράσεις θα υλοποιηθούν με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας και συγκεκριμένα με τη χρήση εργαλείων διαδικτυακής επικοινωνίας με εικόνα και ήχο (Web
2.0). Υπεύθυνοι για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών είναι οι εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. & στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. και επιμορφώνονται στην κεντρική διημερίδα των
Πράξεων.
Οι μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης με στόχο οι μαθητές να εκφράσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να κατανοήσουν την
έκφραση άλλων, μέσα από κατασκευές με προσωπικό νόημα, όπως κείμενα, εικόνες‐
φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, links κ.α. Ενδεικτικά εργαλεία για αυτή τη συνεργασία και
ανταλλαγή είναι τα ιστολόγια (blogs), videoblogs, wikis (εργαλείο συνεργατικής παραγωγής γραπτού
λόγου), κα.
Στις δραστηριότητες αυτές συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ανεξάρτητα
από τη χώρα καταγωγής ή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα προέλευσης (π.χ. ρομά κλπ).
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•

Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας.
Η Δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες
τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή της Πράξης ως
συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (δημιουργία αφίσας &
ενημερωτικού φυλλαδίου).

•

Εξωτερική αξιολόγηση
H αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των συντελεστών των Πράξεων. Το έργο της
αξιολόγησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθοδολογίας και έρευνας, την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη
στατιστική επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των Πράξεων και την εκπόνηση τελικής
έκθεσης αξιολόγησης.

