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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας.
Έδρες τους. (μέσω των ΠΔΕ της
χώρας)
3. Λύκεια της χώρας. (μέσω των
Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας)

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καραολή και Δημητρίου 80,
Τ.Κ. 18454, Πειραιάς
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Αν. Τσόχα 36
115 21 Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Έγκριση άδειας συμμετοχής μαθητών ηλικίας 16-18 στη Δράση του
Ευρωπαϊκού προγράμματος «Jean Monnet Projects» με τίτλο «Include European Union
Values-IncludU»
ΣΧΕΤ.: Τα με αρ.πρωτ. 20165716/10-10-2016 (170052/13-10-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ/ΚΠ) και 8889/25-112016 (202746/28-11-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ/ΚΠ) εισερχόμενα έγγραφα.

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Jean Monnet
Projects» με τίτλο «Include European Union Values-IncludU» σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια) του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης με

επιστημονική υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη, κάτοχο έδρας
Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και
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Καινοτομία. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Tμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Tμήμα Κοινωνικών Επιστημών, το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τους
Δήμους Πειραιά και Νέας Σμύρνης, φοιτητικές και νεανικές οργανώσεις, όπως επίσης και
φοιτητές Erasmus.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους μαθητές ηλικίας 16-18 με σκοπό
να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα που απασχολούν
τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημέρωση και η συζήτηση πάνω στις σύγχρονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια των
σχολείων μέσω συμμετοχικών και βιωματικών δράσεων που βοηθούν τους μαθητές να
κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας, αλλά και να εμβαθύνουν σε προβλήματα που
τροφοδοτούνται από την τρέχουσα οικονομική κρίση. To IncludU εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα, την ανοχή και τη μη-διάκριση και στοχεύει στην
εξοικείωση των μαθητών με αυτές μέσα από διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια
συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες, τα παιχνίδια, την τέχνη και τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και
εμπειριών.
Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στη Μυτιλήνη. Η
διεξαγωγή του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: αρχικά, οργανώνεται μια
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών διάρκειας μίας και μισής ημέρας με τη μορφή
Ημερίδας, κατά την οποία γίνεται ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος. Ο
χρόνος και ο τόπος επιλέγεται από τα σχολεία που θα ενδιαφερθούν να λάβουν μέρος στις
δράσεις. Έπειτα, στα σχολεία που συμμετέχουν πραγματοποιούνται δραστηριότητες εμπλοκής
μαθητών και εκπαιδευτικών σε μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα, μέσω ενός διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει τη
χρήση νέων τεχνολογιών, παιχνιδιών, συζητήσεων, έκφρασης μέσω των τεχνών οι μαθητές θα
κληθούν να εξοικειωθούν και να διαπραγματευτούν ζητήματα όπως η ανεργία, η μεταναστευτική
κρίση, η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες.
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά τρεις (3) επιμορφωτικές ημερίδες σε τρεις (3)
διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι επιμορφωτικές
δράσεις του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο 2016 και να ολοκληρωθούν
το Φεβρουάριο 2017. Επιπρόσθετα το Φθινόπωρο 2017 θα πραγματοποιηθεί διήμερο φεστιβάλ
διάχυσης αποτελεσμάτων στην Αθήνα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου
2018.
2

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα αποστείλουν την Αίτηση Συμμετοχής προς το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία θα περιλαμβάνει: α) μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα όπου θα περιγράφεται το προφίλ του σχολείου και οι λόγοι
συμμετοχής στο πρόγραμμα και β) ένα προσχέδιο δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
από το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση includu@gmail.com. Οι δράσεις των σχολείων θα έχουν ολοκληρωθεί
έως το Μάιο του 2017. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ, παράλληλα, για τα
σχολεία και τους μαθητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα προβλέπεται η χορήγηση
βεβαιώσεων.
Για τη συμμετοχή μαθητών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Λύκεια) του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης στο εν λόγω
πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2016-17, έχει εισηγηθεί θετικά με την Πράξη 46/24-11-2016,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπό τις εξής
προϋποθέσεις: α) Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή συμμετοχής των σχολικών
μονάδων. β) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών στο πρόγραμμα είναι
προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και τη
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη
συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών. (γ) Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με
τα σχολεία ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να διασφαλίζεται η ασφάλεια
των μαθητών/-τριών (δ) Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των
εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών. (ε)
Κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης μη εγκεκριμένου υλικού καθώς και υλικού το οποίο
αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Επισυναπτόμενα: έντεκα (11) σελίδες

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Διεύθυνση ΠΟΔΕΞΜΣ – Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήματα Β’ και Γ’
6. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
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