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Προς
Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας

& Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας,
Α΄ & Β΄ Ανατολικής Αττικής,

Δυτικής Αττικής & Α΄& Β΄ Πειραιά

Κοιν.: Δημόσια Γυμνάσια αρμοδιότητας 
των ως άνω Διευθύνσεων Δ.Ε. Π.Δ.Ε. Αττικής 

(μέσω Δ.Δ.Ε.)

Θέμα:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Δημοσίων  Γυμνασίων  Π.Δ.Ε.
Αττικής  για  την  εθελοντική  συμμετοχή  τους  στην  εφαρμογή  του  Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017 – 2020 / Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων
πολιτικής, “ACT  -  ACTive  citizenship  projects  to  enhance  pupils’social  and  civic
competences  -  ACT -  Ιδιότητα  του  Eνεργού  Πολίτη:  Σχέδια  Δράσης  για  την
ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτειακών ικανοτήτων των μαθητών” -   Project
No 582958 - EPP - 1 - 2016 - 2 - FR - EPPKA3 - PI - POLICY»

Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.),  διαμέσου  της
Διεύθυνσης  Ευρωπαϊκών  και  Διεθνών  Θεμάτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Διεθνών,
Ευρωπαϊκών  Θεμάτων,  Παιδείας  Ομογενών  και  Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης,  το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  σε  συνεργασία  με  τα  Υπουργεία  Παιδείας  και
εκπαιδευτικούς  φορείς  της  Γαλλίας,  του  Ηνωμένου  Βασιλείου  και  της  Ισπανίας
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2017 – 2020 με τον τίτλο: “ACT –
ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”.

Το Ευρωπαϊκό Έργο “ACT” έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για
την συμμετοχή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα, η οποία απαιτεί πολλαπλές γνώσεις και
ικανότητες, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης του σχολείου, με βασικούς άξονες την
πραγμάτευση κρίσιμων ζητημάτων και προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας και τη
διαμόρφωση  αντίστοιχων  Σχεδίων  Δράσης  (“ACT projects”).  Στόχος  της  επιλεγμένης
παιδαγωγικής  μεθοδολογίας  κατά  την  εφαρμογή  του  Έργου  είναι  η  διαπίστωση  του
αντίκτυπου:  (1)  στις  στάσεις  και  πρακτικές  των εκπαιδευτικών  κατά τη  διδασκαλία  της
ιδιότητας  του  πολίτη  και  (2)  στις  πολιτειακές  και  κοινωνικές  ικανότητες,  δηλαδή  σε
αντίστοιχες μετρήσιμες δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών.
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Η εφαρμογή του Προγράμματος θα υλοποιηθεί στο σύνολό της σε σχολικές μονάδες του
νομού  Αττικής.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλούνται Δημόσια  Γυμνάσια  να  εκδηλώσουν
ενδιαφέρον,  προκειμένου  να  συμμετάσχουν  εθελοντικά  στη  δεύτερη  φάση  του  Έργου
“ACT” που πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018 - 2019 και 2019 - 2020.

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο “ACT” είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου
και  στους  εκπαιδευτικούς  τους.  Έχει  σχεδιαστεί  τόσο  για  να  ενισχύσει  την  έννοια  της
Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη στους μαθητές, μέσω της απόκτησης βασικών κοινωνικών και
πολιτικών  δεξιοτήτων,  όσο  και  να  αναβαθμίσει  τη  μεθοδολογία  και  τις  πρακτικές  των
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη.

Το σχολικό έτος  2017 - 2018 το Έργο “ACT” εφαρμόστηκε  πιλοτικά σε τρία (3) Δημόσια
Γυμνάσια της Π.Δ.Ε. Αττικής, κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου και στο πλαίσιο του
μαθήματος  της  Κοινωνικής  και  Πολιτικής  Αγωγής  (ΚΠΑ)  σε  τμήματα  της  Γ’  Γυμνασίου.
Αντίστοιχα εφαρμόστηκε σε σχολεία – πιλότους των χωρών που συμμετέχουν στο Έργο.

Τα σχολικά έτη 2018 - 2019 και 2019 – 2020 το Έργο “ACT” θα εφαρμοστεί σε εκατό (100)
Δημόσια  Γυμνάσια  της  Π.Δ.Ε.  Αττικής  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της  Κοινωνικής  και
Πολιτικής Αγωγής.

Τα εκατό (100) Δημόσια Γυμνάσια που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο Έργο, θα
υποστηριχθούν από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα “ACT” για την Ιδιότητα του
Ενεργού Πολίτη, το οποίο σχεδιάστηκε από εμπειρογνώμονες όλων των εταίρων χωρών και
δοκιμάστηκε κατά την Πιλοτική Φάση 2017 - 2018.

Σημειώνεται  ότι  οι  γονείς  και  κηδεμόνες  θα  συναινέσουν  στη  συμμετοχή  των
μαθητών/τριών στο Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων που θα επιλεγούν, θα υπογράψουν Σύμβαση
Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 Συμμετοχή στη διαδικασία (pre –  test) που έχει σχεδιαστεί από τους αξιολογητές
του Έργου “ACT” για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του Προ-
γράμματος.

 Συμμετοχή σε διήμερη δια ζώσης επιμόρφωση που θα διοργανωθεί από τα μέλη
της Ομάδας Έργου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του ΙΕΠ.

 Υλοποίηση του Προγράμματος συνολικής διάρκειας 10 - 15 διδακτικών ωρών με
δέσμευση των εκπαιδευτικών, που θα συμμετάσχουν, να ακολουθήσουν το Πρω-
τόκολλο Εφαρμογής του Προγράμματος.

 Συνεργασία με τις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων του Έργου (ΥΠ.Π.Ε.Θ., ΙΕΠ και ΕΚΠΑ).

 Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις (μέχρι 5 ώρες) ανατροφοδότησης και με-
ντορικής σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πορεία της υλοποίησης (πα-
ρατηρήσεις, προτάσεις, προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.).
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 Δημιουργία Ατομικού Φακέλου των μαθητών/τριών –  Portfolio,  συμπεριλαμβανο-
μένων των Σχεδίων Μαθημάτων, που θα προτείνουν και θα εκπονήσουν οι μαθη-
τές/τριες.

 Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Έργου προς την ευ-
ρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

 Συμμετοχή στη διαδικασία (post – test) που έχει σχεδιαστεί από τους αξιολογητές
του Έργου “ACT”, προκειμένου να αποτυπωθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμο-
γής του Προγράμματος.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Προγράμματος  “ACT”  και  σύμφωνα  με  το  Πρωτόκολλο
Εφαρμογής του Προγράμματος,  η επιλογή των εκατό (100) σχολικών μονάδων  θα γίνει
λαμβάνοντας  υπόψη  τον  αριθμό  των  εθελοντών/τριών  εκπαιδευτικών,  προκειμένου  να
είναι δυνατόν να εκπονηθεί ο μέγιστος αριθμός Σχεδίων Εργασίας – “ACT projects” ανά
σχολική μονάδα (δηλαδή 2 “ACT projects”, 1 “ACT project” ανά εκπαιδευτικό).

Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από  Πρακτικό
του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο να εγκρίνει τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας και
να  ορίζει  έναν  (1)  έως  δύο (2)  εθελοντές  –  εκπαιδευτικούς,  καθώς  και  το  τμήμα  ή  τα
τμήματα που θα εφαρμόσει/ουν το Πρόγραμμα (Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018 –
2019 και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

Η επιλογή και κατανομή των εκατό (100) σχολείων – εθελοντών σε δύο Ομάδες (Α΄ & Β΄)
θα  γίνει  τυχαία από  τους  ερευνητές  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  των  μελών  των
Ομάδων Έργου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του ΙΕΠ. Μόλις οι τάξεις ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς,
οι αξιολογητές θα προβούν σε τυχαία δειγματοληψία και θα κατανείμουν τα μισά από τα
συμμετέχοντα σχολεία στην Ομάδα Εφαρμογής (Ομάδα Α΄) και τα άλλα μισά στην Ομάδα
Ελέγχου (Ομάδα Β΄). Τα 50 σχολεία της Ομάδας Α΄ θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα κατά το
σχολικό έτος 2018 – 2019, ενώ τα 50 σχολεία της Ομάδας Β΄ θα αποτελέσουν την Ομάδα
Ελέγχου κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα (παρέμβαση) κατά
το σχολικό έτος 2019 - 2020. Στα σχολεία της Ομάδας Ελέγχου (Ομάδα Β΄), θα προσφερθεί
πρόσβαση σε επιμορφωτικό υλικό και σε εργαλεία τον Σεπτέμβριο του 2019.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα δεν προβλέπεται αποζημίωση.
Θα  χορηγηθεί  Βεβαίωση  Συμμετοχής  στα  σχολεία,  στους  εκπαιδευτικούς  και  στους
μαθητές/τριες, που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά την αντίστοιχη
συνημμένη αίτηση και το Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων σε φωτοτυπία στην ακόλουθη
διεύθυνση:
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Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “  ACT     PROJECT  ”  
κα Τόνια Παπατριανταφύλλου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και καταληκτική
ημερομηνία  κατάθεσης  αιτήσεων  είναι  η Τετάρτη  27  Ιουνίου  2018  (σφραγίδα
ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-3442464 (κα
Τόνια Παπατριανταφύλλου) και 210-3443179 (κα Παναγιώτα Καρκαλέτση).

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

                                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων,
Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων - 
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
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