ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 05 -05-2021
Αρ. Πρωτ. 49957/Η1

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

----Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Ε. Γυφτάκη
Τηλέφωνο: 210 344 2469
Email: egyftaki@minedu@gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημόσιες Σχολικές Μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(μέσω των Δ/σεων Δευτ/θμιας Εκπ/σης)
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών
Προγραμ/των και Οργάνωσης
Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/νση
: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.
–
Πόλη
: 151 80 - Μαρούσι
ΘΕΜΑ: « Παράταση
της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα
Email
:
«Συμπερίληψη
Πληροφορίες
: Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία».
Τηλέφωνο
: 210 344
FAX
Σε συνέχεια: 210
της344
με Α.Π. 142222/Η1/19.10.20 πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα

«Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», η οποία επισυνάπτεται, θέτουμε
υπόψη σας ότι το εν λόγω πρόγραμμα, λόγω της πανδημίας ανέστειλε για το έτος 2020-2021 τις
δραστηριότητές του.
Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα σχολεία αυτά, τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβουν
τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και σε όσα επιπλέον το επιθυμούν, να
ξεκινήσουν τη δράση τους από την αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, με ευνοϊκότερες
συνθήκες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τον Σεπτέμβριο 2021.
Επισημαίνουμε ότι για το έτος 2021-2022 η πρόσκληση αφορά και τα Λύκεια.
Η βιωματική συνάντηση των ομάδων από τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα
πραγματοποιηθεί, εφόσον οι συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19 το επιτρέπουν, σε
κεντρικές πόλεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τα έξοδα διαμονής,
μετακίνησης και διατροφής θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Σε αντίθετη

περίπτωση, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν τη σελίδα του προγράμματος https://gre.theewc.org/ ή να απευθύνονται στους κ.
κ. Δώρα Κατσαμόρη, Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος, d.katsamori@theewc.org και
Άγγελο Βαλλιανάτο, Συντονιστή της Ομάδας Εκπαιδευτών, avall@sch.gr.

Θεωρώντας ότι το πρόγραμμα θα συνδράμει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και
συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές και μαθήτριες,
αναμένουμε τη συμμετοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις
και συνεργασία.

Η Υφυπουργός

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Συν : Φόρμα συμμετοχής (1 σελίδα)

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείου Γενικού Γραμματέα ,κ. Κόπτση

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
αποστέλλεται στο email: egyftaki@minedu.gov.gr

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ___ Γυμνασίου/Λυκείου _____________________ στη συνεδρίασή
του στις __/__ / 2021 αποφάσισε την συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα "Σχολεία για
όλους - Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό σχολείο".
Αποφάσισε επίσης να εκπροσωπηθεί στο πρόγραμμα από τους/τις:

1. _____________ ____________ ΠΕ__ Διευθυντή/τρια - Υποδιευθυντή/τρια του σχολείου

2. _____________ ___________ ΠΕ__ Εκπαιδευτικό που διδάσκει στο σχολείο

3. _____________ ___________ Γονέα παιδιού που φοιτά στο σχολείο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
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ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EMAIL

