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                                                                                          Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
                                                             

                                                                Βαθμός Ασφαλείας: 
                                                                          Να διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                 Βαθμός Προτεραιότητας: 
        

              
                                                            Μαρούσι, 05/11/2021

                      Αρ. Πρωτ. : Φ16/141724/Δ2
                          

                                                                                        ΠΡΟΣ: 
 

     
                                                             

                                                                 
                                                                        

          
                                                                               

                                                                                 ΚΟΙΝ.:  

                

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Social Inclusion and common 
values: the contribution in the field of education, training and youth, InClusion of 
Refugee Children in Education (CIRCLE) Promoting meaningful integration of 3rd Country 
national children to education integrated».

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 128898/Δ2/12-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 12171/25-6-2021 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 
53/07-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Social Inclusion and common 
values: the contribution in the field of education, training and youth, InClusion of Refugee 
Children in Education (CIRCLE) Promoting meaningful integration of 3rd Country national 
children to education integrated», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

-----
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                                  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                                  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3442249 (Π.Ε.)
                                 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3442212 (Ε.Ε.)
                 210-3443273 (Δ.Ε.)

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. 

2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
4.  Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού   
     (μέσω των Συντονιστών Εκπαίδευσης   
      Εξωτερικού)
5.   Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων  info@sivitanidios.edu.gr
6.  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
       info@iep.edu.gr 

 Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  
kmakedpde@sch.gr    

http://www.minedu.gov.gr/
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Στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των παιδιών 
προσφύγων/μεταναστών με την χρήση ειδικών εργαλείων διερεύνησης-αξιολόγησης της 
πρότερης μάθησης παιδιών μεταναστών/προσφύγων πριν την ένταξή τους στη σχολική 
κοινότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση των εργαλείων, 
με διά ζώσης επιμόρφωση, τηλε-εκπαίδευση ή/και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας COEUS.

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 
και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 
2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και 
η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 
3. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4.  Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (02) διδακτικές ώρες. 
5. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/ης Αγωγής Υγείας ή του/της 
Υπεύθυνου/ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών/τριών. 
7. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την 
παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος: 
1. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική τάξη να γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό 
με προαιρετικό χαρακτήρα και κατά την κρίση του/της, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, επιλέγοντας τις 
δραστηριότητες που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών. 
2. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς. 
3 Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση 
με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας 
σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
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πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της 
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων 
σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των 
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο email 
kmakedpde@sch.gr .

                                                                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                               Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                                                                                                 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

                        
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
10. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
11. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Β΄ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

mailto:kmakedpde@sch.gr
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