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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Γ’ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
    Μαρούσι,15 -12-2021  
 Αρ. Πρωτ.:    164213/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

 
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις  
                 Π.Ε & Δ.Ε. 
 
             2. ΠΕΚΕΣ 
  
ΚΟΙΝ :1.Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 
            2. UNICEF 
                 κ. Γ. Σιμόπουλο 
                 gsimopoulos@unicef.org 
                  
                  

 
 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Πληροφορίες  : Ι. Ολυμπίου  
Τηλέφωνο       : 210-344 2831 
Email                 : epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση για την ένταξη» 
ΣΧΕΤΙΚΟ: Το αριθμ. 21653/10-12-2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
 

Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η θετική  

εισήγηση του ΙΕΠ ως προς το αίτημα της UNICEF στην Ελλάδα για την υλοποίηση του 

προγράμματος με τίτλο : «Εκπαίδευση για την Ένταξη-Πρόγραμμα για την υποστήριξη 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο», 

 

καλούνται 
 

οι Οργανωτικοί Συντονιστές/-στριες των ΠΕΚΕΣ  

οι Αναπληρωτές/τριες τους  

οι Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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οι Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

οι Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) όλης της χώρας 

τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων σχολείων όλων των 

βαθμίδων, όλων των σχολείων της χώρας, που φιλοξενούν μαθητές με 

μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο 

 

για την δωρεάν και εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη»  

υποστήριξης εκπαιδευτικών  όλων των βαθμίδων και στελεχών της εκπαίδευσης όσων αφορά 

στην εκπαίδευση μαθητών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο, που υλοποιείται από 

ένα σχήμα συνεργασίας των Πανεπιστημίων Αθήνας (ΕΚΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλίας, 

Ιωαννίνων και Κρήτης και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την εποπτεία του ΙΕΠ: 

 

1.Σκοπός 

  Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
στην επαφή τους με πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων 
περιβάλλοντα μάθησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ωφεληθούν μαθητές με 
μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο ως προς την ενίσχυση της σχολικής φοίτησης, τον 
περιορισμό της σχολικής διαρροής και την υποστήριξη των μαθησιακών επιτευγμάτων. 
Εντάσσεται στη λογική της δημιουργίας ενός συμπεριληπτικού σχολείου για όλους, 
υποστηρίζει τη δυνατότητα μαθητών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο να 
παρακολουθήσουν με επάρκεια το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών που 
περιλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλέποντας 
διαφοροποιημένες διαδρομές υποστήριξης για την επίτευξη θετικών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων ενώ η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής αναμένεται να βοηθήσει τις σχολικές 
μονάδες στην ενίσχυση της κουλτούρας και των πρακτικών συμπερίληψης.  

 
2.Περιεχόμενο και μεθοδολογία 
 

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις άμεσες ανάγκες των εκπαιδευτικών της 
τάξης, για την υποστήριξη όχι μόνο της γλώσσας αλλά και των άλλων γνωστικών αντικειμένων, 
ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο 
της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που 
προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία. Επιδιώκει, 
παράλληλα, να υποστηρίξει τη συνολική τους επαγγελματική ανάπτυξη σε προσεγγίσεις και 
πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε ζητήματα όπως η αποτελεσματική ανταπόκριση σε 
πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ένταξη των 
μαθητών προσφύγων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διδασκαλία στα μη γλωσσικά 
μαθήματα, η χρήση εργαλείων εντατικής εκμάθησης, η ανάπτυξη συμμετοχικών-βιωματικών 
δραστηριοτήτων μάθησης, η διαχείριση της τάξης και η δυναμική της ομάδας, η ηλεκτρονική 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Περιλαμβάνει 400 ώρες επιμόρφωσης σε ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου, 
μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και με την πρόβλεψη διά ζώσης 
συναντήσεων στο βαθμό που οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέπουν.  
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3. Διαδικασία συμμετοχής 

 
Η εναρκτήρια – ανοιχτή συνάντηση του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 

20 Δεκεμβρίου, 17:00-19:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να 

λάβουν τον σύνδεσμο της συνάντησης, στο:  

https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_JWwUQPxHQ02ck_fG1PklmA     

 Λεπτομερείς πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορούν να 

αναζητηθούν στο : https://www.teach4integration.gr/ 

Την εναρκτήρια συνάντηση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

κύριος Ιωάννης Αντωνίου, και θα χαιρετήσει ο Εκπρόσωπος του Γραφείου της UNICEF στην 

Ελλάδα, κύριος Luciano Calestini. Θα συμμετέχουν τα στελέχη του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ, καθώς 

και εκπρόσωποι της UNICEF και των Πανεπιστημίων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση του Προγράμματος.  

 
                                                                                                             
                                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                      
 
                                                                                              
                                                                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ. κ. Υφυπουργού κ. Μακρή 
3. Γρ. κ. Γενικού  Γραμματέα ΑΒΕΕΑ 

4. Γεν. Δ/νση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ. 
5. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Πρ/κού ΠΕ & ΔΕ- .Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’  
6.Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων 

https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_JWwUQPxHQ02ck_fG1PklmA
https://www.teach4integration.gr/
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