
 
 

 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΕΠΑ 2007-2013 

Πράξεισ: «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ: Ζνταξθ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων (ΕΚΟ) ςτα Δθμοτικά χολεία» 

Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3   

ωσ υποψιφιεσ για ζνταξθ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΕΠΑ 2014-2020 με τίτλο 

«Ζνταξθ Ευάλωτων Κοινωνικϊν Ομάδων (ΕΚΟ) ςτα Δθμοτικά χολεία – Σάξεισ Τποδοχισ» 

Άξονεσ Προτεραιότθτασ 6, 8 & 9   

 

 

Οι Πράξεισ αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου μακθτϊν προερχόμενων 

από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και μακθτϊν με πολιτιςμικζσ και κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ,  ϊςτε 

αυτοί να καταςτοφν ικανοί να ανταπεξζλκουν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ και να παραμείνουν ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα ολοκλθρϊνοντασ τισ ςπουδζσ τουσ. 

Κεντρικόσ πυλϊνασ των Πράξεων είναι θ ομαλι και αποτελεςματικι ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ ομάδασ και κοινωνικισ ιδιαιτερότθτασ (ιδίωσ των 

μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ), με τθ χριςθ ειδικισ διδακτικισ υποςτιριξθσ.  

Για τθν ενίςχυςθ των ανωτζρω παρεμβάςεων οι Πράξεισ περιλαμβάνουν ςυνολικά τισ ακόλουκεσ 

δράςεισ: 

ΔΡΑΗ 1: Εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων δθμοτικϊν ςχολείων εμφανίηουν 

ανάγκθ για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ ΕΚΟ με αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ70 

Η δράςθ αφορά ςτον εμπλουτιςμό του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων δθμοτικϊν ςχολείων 

εμφανίηουν ανάγκθ για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ αλλοδαπϊν και μεταναςτϊν μακθτϊν κακϊσ και 

μακθτϊν από άλλεσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (όπωσ ρομά) με εκπαιδευτικοφσ που δφνανται να 

υποςτθρίξουν τθν υποδοχι και ζνταξθ των μικρϊν μακθτϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο (οριηόντια 

παρζμβαςθ ςε δθμοτικά ςχολεία που εμφανίηουν ςχετικοφσ πλθκυςμοφσ μακθτϊν). 

Στόχοσ είναι θ επίτευξθ πιο αποτελεςματικισ, ςυμμετοχικισ και ενεργθτικισ ζνταξθσ και προςαρμογισ 

των μακθτϊν αυτϊν (αλλοδαπϊν και μεταναςτϊν μακθτϊν κακϊσ και μακθτϊν από άλλεσ ευάλωτεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ ρομά) ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ αποφυγι τθσ απομόνωςθσ και τθσ 

περικωριοποίθςισ τουσ. 

ΔΡΑΗ 2: «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ»  

Η δράςθ αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ που είναι 

απαραίτθτεσ τόςο για τθν προβολι του αντικειμζνου του ζργου αλλά και για τθν προβολι των 

Πράξεων, ωσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

 

 

 


