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ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

H πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η πράξη «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» εγκρίθηκε από τη διαχειριστική Αρχή του 

Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΔΒΜ) στις 27/8/2010 και θα ολοκληρωθεί τον 
Δεκέμβριο του 2013.

Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ 
Άννα Φραγκουδάκη

Αντικείμενο της πράξης είναι η αρμονική ένταξη των παιδιών του συνόλου της 
Μειονότητας, με τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες, στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η διασφάλιση της αποδοχής τους από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, η παροχή γνώσεων 

διαπολιτισμικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς, η παροχή κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, η συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών 

προκειμένου να στηρίξουν ενεργά την εκπαίδευση των παιδιών τους και τέλος η 
ευαισθητοποίηση του διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη των παραπάνω προβλέπεται συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων με 
στόχο (α) την ενίσχυση της ελληνομάθειας παράλληλα με την αναγνώριση και το 
σεβασμό στη μητρική γλώσσα των μειονοτικών μαθητών, (β) τη συνέχιση και τη 

διεύρυνση των προσπαθειών για την άρση όλων των εμποδίων απέναντι στη 
σχολική άνοδο των παιδιών της μειονότητας, (γ) την υποστήριξη των 

οικογενειών για την καλή εκπαίδευση των παιδιών τους, (δ) την αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών υλικών που έχουν παραχθεί στα πλαίσια των προηγούμενων 

φάσεων του Προγράμματος εντός και εκτός σχολείου και τη χρήση της 
τεχνολογίας.
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