
   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 
 

Θέμα: «Έγκριση προγράμματος» 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 177977/Δ2/23-10-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

         Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 13486/23-06-2017 έγγραφo της Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 43/19-10-2017 
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε τη διευρυμένη εφαρμογή του προγράμματος «Μέντορες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για μαθητές/μαθήτριες Β΄ Λυκείου» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τον Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ 
Λευκού Πύργου κ. Τσαπουρνά  στα σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας 
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση της αυτογνωσίας και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών ως προς τα αντικείμενα σπουδών της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα:  

 Επίπεδο Mentoring 1: Ημέρα συνάντησης γνωριμίας κατά την «Ημέρα Μεντόρων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 Επίπεδο Mentoring 2 και 3: Συμμετοχή σε εργαστήρια του Τμήματος Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και συμμετοχή σε συνέδρια-ημερίδες (με βάση τη διάθεση προσφοράς του 
Μέντορα, την αποδοχή των μαθητών και την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων 
τους). Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των επιπέδων Mentoring 2 και 3, θα γίνεται χωρίς 
να παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, δηλαδή εκτός ωρών 
διδασκαλίας. 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος, προτείνεται η υποστήριξη μικρών και ευέλικτων 
ομάδων 5 – 8 μαθητών, που επιλέγουν να ενημερωθούν για συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από εθελοντή εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
αντίστοιχου τμήματος. Ο αριθμός των μαθητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 5 ατόμων, 
ώστε να συμπληρώνεται μια διακριτή ομάδα, για να υπάρχει ενδιαφέρον ανταλλαγής απόψεων 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. 
 
Μαρούσι, 06-11-2017 
Αρ. Πρωτ. Φ22/189665/Δ2 
 
ΠΡΟΣ: 

1. ΔΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
2. ΚΕΣΥΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ) 
ΚΟΙΝ:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2. ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
3. ΚΕΣΥΠ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Μέσω της Δ/νσης 

Εκπ/σης) Υπόψη κ. Τσαπουρνά 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα  

            Χ. Αρβανίτη 
Τηλέφωνο: 210 - 344.3272, 2242 
Φαξ:  210 - 344.3390 
Email: spudonde@minedu.gov.gr  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
 

  

 

 

 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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μεταξύ μαθητών και Μέντορα, ούτε όμως μεγαλύτερη των 8 ατόμων, ώστε η ομάδα να είναι 
ευέλικτη και να μη δημιουργείται αίσθημα δυσαρέσκειας ή υπερβολικού φόρτου στον/ στην 
Μέντορα, ο οποίος εμπλέκεται στο πρόγραμμα ανιδιοτελώς και αμισθί.  

 Μετά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας κατά την «Ημέρα Μεντόρων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» (Επίπεδο Mentoring 1), στη συνέχεια, η εξέλιξη του προγράμματος και η 
περαιτέρω υποστήριξη με τα Επίπεδα 2 και 3 , εναπόκειται στη διάθεση προσφοράς του 
Μέντορα και  στην αποδοχή των μαθητών.  

 Οι υπεύθυνοι των ΚΕΣΥΠ οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το Πρόγραμμα 
«Μέντορες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές/μαθήτριες Β΄ Λυκείου»  στα σχολεία 
αρμοδιότητάς  τους μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2310-230613  και στο email: tsapman@sch.gr (κ. Τσαπουρνάς,  Υπεύθυνος ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ 
Λευκού Πύργου).  

 Συστήνεται στα ΚΕΣΥΠ που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια κάλυψης των προτιμήσεων των μαθητών, είτε μέσω της αύξησης του αριθμού των 
μαθητών ανά ομάδα (π.χ. 5-10 μαθητές αντί 5-8), είτε μέσω αύξησης των αριθμού των 
Μεντόρων στις σχολές υψηλής ζήτησης, ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία της κλήρωσης. 

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος  εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προγράμματα  να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών/-τριών των 

σχολικών μονάδων ώστε να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των 

σχολείων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε αυτά απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων  τους.  

 Τα προγράμματα να υλοποιηθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 

μαθητές/-ήτριες ή τις σχολικές μονάδες. 

 Απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε έμμεση ή άμεση 

διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού εντός του σχολικού χώρου.  

 Η διευρυμένη εφαρμογή του προγράμματος «Μέντορες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

μαθητές/-ήτριες Β΄ Λυκείου» να υλοποιηθεί υπό τον συντονισμό των υπευθύνων  Σ.Ε.Π. των 

ΚΕ.ΣΥ.Π. των κατά τόπους Δ.Δ.Ε και με τη συνεργασία των Δ.Δ.Ε., σε προαιρετική βάση. 

 Στο τέλος του σχολικού έτους να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των δράσεων στο Ι.Ε.Π. 

και στο Τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης της 

Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

  

 

 
 
Εσωτερική διανομή:    
 
1. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (sep@minedu.gov.gr)  
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr)  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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