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Ζ Πξάμε «Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ» εληάζζεηαη ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Αθεηεξία απηψλ 

ησλ δξάζεσλ απνηέιεζε ε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα κηα πην 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, πνπ επελδχεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη σο άλσ αξρέο εμεηδηθεχζεθαλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΔΚ Η) κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Σακείνπ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ Β’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

(1994-1999)
1
.  

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπκπεξηιήθζεθε εθ λένπ, σο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ζηηο 

δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, ζηηο νπνίεο πξνέβε ην ειιεληθφ θξάηνο αληιψληαο πφξνπο απφ 

ην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (2000-2006). Καηαιπηηθή, ζε απηή ηε θάζε, ήηαλ ε ιεγφκελε 

«ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο», ε ζπκθσλία δειαδή ησλ αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (Μάξηηνο 2000) λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ Δπξψπε ηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

ζα απνηεινχζε ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ ην έηνο 2010. Σν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπληάρζεθε ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε εμππεξεηψληαο 

ηνλ Άμνλα «Αλζξψπηλνη Πφξνη» ηνπ ρεδίνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ελψ ζπλδέζεθε κε 

ηνπο ζηφρνπο 1 θαη 3 – πιήξεο απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη ελζσκάησζε - ηεο 

Δζληθήο Πνιηηηθήο Απαζρφιεζεο (ΔΓΑ)
2
. 

ηελ ίδηα γξακκή πιεχζεο κε ηα παξαπάλσ θηλείηαη θαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ, 2007-2013), ην νπνίν θαηαξηίζηεθε βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005 πνπ δηαζθάιηζαλ έσο ην 2013 ηνπο 

πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηε ρψξα, ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ησλ Σακείσλ 

ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ησλ ηξαηεγηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο
3
. 

ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, νη ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ εμεηδηθεχνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ε παξνχζα Πξάμε. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ Δ.Π, «ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 2005-2008 

γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε πνπ ππέβαιε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, απνηππψλεηαη ζαθψο ε έκθαζε ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αλάδεημε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ζε βαζηθφ 

ππιψλα ηεο εζληθήο κεηαξξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο απνηππψλεηαη ζαθψο κε ηελ έκθαζε ζε 

κέηξα επέλδπζεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην...»
 4
. 

                                                           
1 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠΔΑΔΚ, «ΔΠΔΑΔΚ - 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο & Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 2000-2006». 

Γεθέκβξηνο 2006 
2
 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/ 

3
 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο, «Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, 2007-2013». Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 2007 
4 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, «Δ.Π. Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007-2013» (Δπίζεκε Τπνβνιή). Αζήλα, Οθηψβξηνο 2007, ζ.65 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1.html
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Όπσο ηα ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΗΗ, έηζη θαη ην Δ.Π «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

δηαξζξψλεηαη ζε κηα ζεηξά απφ άμνλεο, πνπ αλαιχνληαη ζε κέηξα θαη ππνκέηξα, νη νπνίνη 

ζηνρεχνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα, ε Πξάμε 

«Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ» εληάρζεθε ζην ηξαηεγηθφ ηφρν 

1 (1) «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο» πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1, 2 θαη 3 (Πεξηθέξεηεο 

χγθιηζεο, Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ θαη Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ) θαη, πην 

εηδηθά, ζην ζηφρν 1.4 «Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, κε έκθαζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

(ΑκεΑ) θαη ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ) – 1.4.3 «Πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο πιεζπζκνχ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο»
5
. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 4.1) παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΗΗ, ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηηο εμήο εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο: 

 αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, 

 καζεηέο Ρνκά, 

 καζεηέο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, θαη 

 καζεηέο ηεο νκνγέλεηαο. 

Πεγέο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα απνηέιεζαλ νη ηειηθέο Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ πνπ 

είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηθηπαθφ ρψξν «http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page200.htm», 

θαζψο θαη νη παξαθάησ ηζηφηνπνη ησλ πξνγξακκάησλ:  

1. http://www.keda.uoa.gr/index.php,  

2. http://eppas.web.auth.gr/,  

3. http://edu.pep.uoi.gr/eekaae/,  

4. http://www.museduc.gr/index.php, 

5. http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=374:tsiga

nopaides-2006-2008&catid=35:epeaek-programs&Itemid=52. 

Σα πξνγξάκκαηα γηα ηηο ίδηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο εμαθνινπζνχλ λα πινπνηνχληαη θαη 

ζήκεξα κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη, πέξα απφ ηελ ππφ εμέηαζε Πξάμε, είλαη ηα: α) Δθπαίδεπζε 

παηδηψλ κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε, β) Δθπαίδεπζε καζεηψλ Ρνκά, γ) 

Διιελφγισζζε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 φ.π., ζ.123 

http://www.keda.uoa.gr/index.php
http://eppas.web.auth.gr/
http://edu.pep.uoi.gr/eekaae/
http://www.museduc.gr/index.php
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

Σίηλορ Ππογπάμμαηορ Έηη 
ςλοποίηζηρ & 
Δπισειπηζιακό 

ππόγπαμμα 

Φοπέαρ 
ςλοποίηζηρ & 
Δπιζηημονικά 

Τπεύθςνορ 

Βαζικέρ δπάζειρ πος αναπηύσθηκαν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Δκπαίδεςζη 
παλιννοζηούνηων και 
αλλοδαπών μαθηηών 

1997-2000 

ΔΠΔΑΔΚ Η 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, Γεψξγηνο 
Μάξθνπ 

 Πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο. 
 Παξαγσγή δηδαθηηθνχ–επνπηηθνχ πιηθνχ θαη εηδηθψλ ηεζη 

γισζζνκάζεηαο. 
 Πξφγξακκα δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 Δλζάξξπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο παιηλλνζηνχλησλ θαη 
αιινδαπψλ γνλέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 
δεηήκαηα μελνθνβίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 
ζε γισζζνδηδαθηηθά, καζεζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά ζέκαηα. 

 Ίδξπζε δηθηχνπ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηε 
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Δκπαίδεςζη 
παλιννοζηούνηων και 
αλλοδαπών μαθηηών 

2002-2004 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, Θεφδσξνο 
Παπαθσλζηαληίλνπ 

 

 Πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (εληαηηθή, 
εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ζεξηλά ηκήκαηα). 

 Πξφγξακκα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ελζάξξπλζε ηεο 
ελεξγήο ζπκκεηνρήο παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ γνλέσλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
 Παξνρή πεηξακαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο. 
 Λεηηνπξγία θέληξσλ ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηθηχνπ 

θνξέσλ. 

Ένηαξη παιδιών 
παλιννοζηούνηων και 

αλλοδαπών ζηο ζσολείο για 
ηην Ππωηοβάθμια 

εκπαίδεςζη 

2006-2008 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, Ησάλλεο 
Καξαθψζηαο 

 

 Πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (εληαηηθή, 
εληζρπηηθή θαη βάζεη αλαγθψλ ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ δηδαζθαιία 
ηεο γιψζζαο). 

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 
δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε 
γισζζνδηδαθηηθά, καζεζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά ζέκαηα. 

 Πξφγξακκα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο καζεηψλ, κε παξάιιειε 
ελδπλάκσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 

 Παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 
 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ελεκέξσζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ γνλέσλ. 

Ένηαξη παιδιών 
παλιννοζηούνηων & 

αλλοδαπών ζηο ζσολείο για 
ηη Γεςηεποβάθμια 

Δκπαίδεςζη (Γςμνάζιο) 

2006-2008 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Αξηζηνηέιεην 
Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο, 

Εσή Παπαλανχκ 

 Αλίρλεπζε θαη αλάιπζε γισζζηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη 
αλάπηπμε εξγαιείνπ αλίρλεπζεο ηνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηάο ηνπο. 

 Πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. 
 Λεηηνπξγία ζεξηλψλ ηκεκάησλ πξνιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο κε 

έκθαζε ζηε γιψζζα θαη ηνλ ζρνιηθφ/επαγγεικαηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Αλάπηπμε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε κηθηέο ηάμεηο.  
 πκβνπιεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ (ζεκηλάξηα 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο 
ζπκβνπιεπηηθήο, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ηάμε).  

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 
 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
 Δθπφλεζε νδεγνχ επηκφξθσζεο θαη κεζνδνινγηθνχ νδεγνχ γηα ηε 

δηδαζθαιία ζε ζρνιεία θαη ηάμεηο κε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΡΟΜΑ 

Ένηαξη ηζιγγανοπαίδων 
ζηο ζσολείο 

 

1997-2000 

ΔΠΔΑΔΚ Η 

Παλεπηζηήκην 
Ησαλλίλσλ, 

Αζαλάζηνο Γθφηνβνο 

 Δλίζρπζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θνίηεζεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζηα 
ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ 
θεθαιαίνπ.  

 Δξγαζηήξηα µνπζηθν–γισζζηθήο αγσγήο. 
 Δπηµφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα: δηνηθεηηθά, δηδαθηηθά, εθπαηδεπηηθήο 
λνµνζεζίαο θαη δηαπνιηηηζµηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη δνμαζηψλ, 
γχξσ απφ ηνλ πιεζπζµφ –ζηφρν. 

http://archive.minedu.gov.gr/docs/cp_97_00_100426.doc
http://archive.minedu.gov.gr/docs/cp_97_00_100426.doc
http://archive.minedu.gov.gr/docs/cp_97_00_100426.doc
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 Παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηε Γιψζζα, ηε Γεσγξαθία θαη 
Ηζηνξία, ηνλ Φπζηθφ Κφζµν, ηελ Αγσγή Τγείαο, ηα Μαζεκαηηθά θαη 
ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο παξαθνινχζεζεο θαη παξέµβαζεο. 

Ένηαξη ηζιγγανοπαίδων 
ζηο ζσολείο 

 

2002-2004 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Παλεπηζηήκην 
Ησαλλίλσλ, 
Παλαγηψηεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ 

 Δλίζρπζε ηεο ζπζηεµαηηθήο θνίηεζεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζηα 
ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Πξφγξακκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηάθηεζε βαζηθψλ 
γλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 Δπηκφξθσζε ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβνχισλ, 
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
θαη νξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ. 

 Λεηηνπξγία Μνπζηθνγισζζηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Μ.Δ.) γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ. 

 Παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη γεληθνχ θαη εηδηθνχ ιεμηθνχ 
ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο. 

 πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο 
ρνιηθήο Έληαμεο (ΚΔ.Π.Τ..Δ). 

 Λεηηνπξγία ρνιψλ Γνλέσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ ζε 
ζέκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αγσγήο πγείαο θαη αλάπηπμεο θαη 
εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Ένηαξη ηζιγγανοπαίδων 
ζηο ζσολείο 

2006-2008 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Παλεπηζηήκην 
Θεζζαιίαο, 

Ναπνιέσλ Μήηζεο 

 Σκήκαηα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο (ΣΔΓ) γηα ηε γιψζζα θαη ηα 
καζεκαηηθά πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ησλ Μαζεηψλ (ΔΓΑΜ). 
 πγγξαθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά ζε 

ηξία επίπεδα κε βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 
 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζχληαμε επηκνξθσηηθνχ νδεγνχ. 
 Δλέξγεηεο δηθηχσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηζηγγάλσλ δηακεζνιαβεηψλ. 
 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ηεο πνξείαο θνίηεζεο ησλ 
ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΠΑΙΓΩΝ 

Δκπαίδεςζη μοςζοςλμανο-
παίδων 

 

1997-2000 

ΔΠΔΑΔΚ Η 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
Άλλα Φξαγθνπδάθε 

 Παξαγσγή λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη 
ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή ζην κεηνλνηηθφ 
δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 Γεκηνπξγία Hιεθηξνληθήο Mεζφδνπ Eθκάζεζεο ηεο Eιιεληθήο σο 
Ξέλεο Γιψζζαο. 

 Δπηκφξθσζε πξνο εζεινληέο ζπκκεηέρνληεο δαζθάινπο ηφζν ηεο 
πιεηνλφηεηαο φζν θαη ηεο κεηνλφηεηαο θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο 
επηκνξθσηψλ ζηα ζρνιεία. 

 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο δεκφζηεο 
θαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπλέδξηα. 

 «Γξάζεηο εθηφο Θξάθεο» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιελνκάζεηαο 
καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε δεκνηηθφ ηεο Αηηηθήο. 

 Απνγξαθηθέο κειέηεο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο. 

Δκπαίδεςζη μοςζοςλμανο-
παίδων 

 

2002-2004 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
Άλλα Φξαγθνπδάθε θαη 

Θάιεηα Γξαγψλα 
 

 Παξαγσγή λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ σο ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ 
ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηα δεκφζηα γπκλάζηα θαη ζπκπιήξσζε πιηθνχ 
γηα ην δεκνηηθφ. 

 Θεξηλά καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο γηα καζεηέο δεκνηηθνχ.  
 «Γηεπξπκέλν Ωξάξην καζεκάησλ» γηα ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ 

καζεκάησλ ζην Γπκλάζην (κε έκθαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηα 
καζεκαηηθά). 

 εκηλαξηαθή επηκφξθσζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 
πξντζηακέλνπο θαη ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ηεο κεηνλνηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγή επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. 

 Λεηηνπξγία δχν Κέληξσλ ηήξημεο ηνπ έξγνπ (ΚΔΠΔΜ), φπνπ 
παξέρνληαλ καζήκαηα ειιεληθήο γηα καζεηέο δεκνηηθνχ θαη 
γπκλαζίνπ, δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα, ζπκβνπιεπηηθή θαη ελεκέξσζε 
ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, θαζψο δηέζεηαλ θαη 
δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. 

 Απνγξαθηθέο κειέηεο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο. 

Δκπαίδεςζη μοςζοςλμανο-
παίδων 

2006-2008 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
(ζπκπξάηηνληαο θνξέαο 

ζε 4 Τπνέξγα ην 
Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο), 
Άλλα Φξαγθνπδάθε θαη 

Θάιεηα Γξαγψλα 
 

 

 πκπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ γηα ην δεκνηηθφ θαη παξαγσγή 
λένπ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 πκπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ γηα ην γπκλάζην.  
 «Γηεπξπκέλν Ωξάξην καζεκάησλ» γηα ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ 

καζεκάησλ ζην Γπκλάζην (κε έκθαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηα 
καζεκαηηθά). 

 Τπνζηήξημε κεηνλνηηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα (Μνπζνπικάλνη Ρνκά). 

 πκβνπιεπηηθή ζηήξημε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
 Δπηκνξθψζεηο δαζθάισλ δεκνηηθνχ κεηνλνηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γπκλαζίνπ. 
 Δπαλαιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠΔΜ θαη ίδξπζε έμη λέσλ, θαζψο θαη δχν 

‘θηλεηψλ’. 



Εκπαίδευςη Αλλοδαπών και Παλιννοςτοφντων Μαθητών – Εςωτερική Αξιολόγηςη 5 

 Απνγξαθηθέο κειέηεο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ ΟΜΟΓΔΝΔΙΑ 

Παιδεία ομογενών Ι 1997-1999 

ΔΠΔΑΔΚ 1 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), Μιχάλης 

Δαμανάκης 

 

 Αλάπηπμε επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο θαη 
σο μέλεο γιψζζαο θαη θαζηέξσζε πιαηζίνπ γηα ηελ «πηζηνπνίεζε 
ηεο ειιελνκάζεηαο». 

 Αμηνιφγεζε ήδε ππάξρνληνο πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο θαη εθπφλεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. 

 Παξαγσγή λένπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζε κνξθή 
θεηκέλσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε νκνγελείο (ειιεληθή σο δεχηεξε 
γιψζζα) θαη αιινγελείο (ειιεληθή σο μέλε γιψζζα) καζεηέο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Πηινηηθή εθαξκνγή δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 Δπηκφξθσζε ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, ειιαδηηψλ θαη νκνγελψλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 

 Πξφγξακκα αληαιιαγήο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηελ ειιελφγισζζε 

εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. 
 Γεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. 
 Αλακφξθσζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΑΔΡΟΣΑΣΟ. 

Παιδεία ομογενών ΙI 2002-2004 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), Μιχάλης 

Δαμανάκης 

 

 Καηάξηηζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε δηαζπνξά. 

 Αλάπηπμε θξηηεξίσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ειιελνκάζεηαο. 
 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνηρείσλ Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ, γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο Γιψζζαο (ΔΓΓ) θαη σο 
Ξέλεο Γιψζζαο (ΔΞΓ) 

 Aλάπηπμε νιηγφιεπησλ επεηζνδίσλ κε ηίηιν ΜΟΡΜΩ γηα πξνβνιή 
κέζσ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο. 

 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Oκνγελψλ Mαζεηψλ 
 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο γηα θνξείο θαη γνλείο. 
 Αδειθνπνίεζε ειιαδηθψλ ζρνιείσλ θαη ζρνιείσλ ηεο δηαζπνξάο θαη 

αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηειεπηκφξθσζεο. 

Παιδεία ομογενών ΙII 2006-2008 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), Μιχάλης 

Δαμανάκης 

 

 Καηάξηηζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε δηαζπνξά 

 Αλάπηπμε θξηηεξίσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ειιελνκάζεηαο. 
 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνηρείσλ Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ, γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο Γιψζζαο (ΔΓΓ) θαη σο 
Ξέλεο Γιψζζαο (ΔΞΓ) 

 Aλάπηπμε νιηγφιεπησλ επεηζνδίσλ κε ηίηιν ΜΟΡΜΩ γηα πξνβνιή 
κέζσ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο. 

 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Oκνγελψλ Mαζεηψλ 
 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο γηα θνξείο θαη γνλείο. 
 ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηειεπηκφξθσζεο 
 Δπέθηαζε-βειηηζηνπνίεζε πεξηβάιινληνο εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθνχ Portal –Community. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


