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1. Ενημέρωση – περιγραφή δράσεων – στόχοι
Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της
κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες
παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να
αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.
Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ως κοινότητα, η επαύξηση του κύρους του, η
περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής
γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης.
Επιδίωξη είναι όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας μας να υποβάλουν συνολικό ή θεματικό Σχέδιο
Δράσης σε ετήσια βάση, το οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες
προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

2. Χρηματοδότηση και όρια προϋπολογισμών
Το ποσό που αναφέρεται παρακάτω ανά φάση υλοποίησης αφορά χρηματοδότηση σε
ετήσια βάση λογιζόμενη σε σχολικό έτος.

Τρέχουσα φάση διεύρυνσης (2018-2021)
Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε εννέα ΕΠΑΛ και
γενικεύεται σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας για τα επόμενα τρία έτη. Κάθε
ΕΠΑΛ το οποίο συμμετέχει θα υποβάλει Σχέδιο Δράσης το οποίο θα ενισχυθεί από το
Πρόγραμμα με το ανώτατο ποσό της τάξης των 2324.26€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ). Το παραπάνω ποσό χρηματοδότησης αφορά μόνο το τρέχον σχολικό έτος.

3. Οδηγίες υποβολής αιτήσεων
3.1. Κάθε ΕΠΑΛ καλείται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση λογαριασμού,
τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος και την
υποβολή Σχεδίου Δράσης, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email mnae@noesis.edu.gr.
3.2 Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού στην ιστοσελίδα και αφού ακολουθήσει
συγκεκριμένα βήματα και παραδείγματα που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο σύνδεσμο
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http://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/, μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και
όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τεχνικό δελτίο σχεδίου δράσης, χρονοδιάγραμμα,
προϋπολογισμός) ηλεκτρονικά και παράλληλα οπωσδήποτε μέσω ταχυδρομείου σε
έντυπη μορφή και υπογεγραμμένα / σφραγισμένα, σύμφωνα με τα παρακάτω περιεχόμενα
και υποδείγματα (σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υποβολή αρχείου είναι οριστική και
δεν επιδέχεται αλλαγές).

Α. Αίτηση
Υποβάλλεται η σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Την αίτηση υπογράφει ο Υπεύθυνος του Έργου και συνυπογράφεται από τον διευθυντή του
σχολείου. Να σημειωθεί ότι η αίτηση ενέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον
υποβάλλοντα με την οποία αποδέχεται πλήρως την ακολουθία των κανόνων τήρησης
στοιχείων και διαφάνειας και τη συμφωνία με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Β. Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης σε μορφή word και στη
συνέχεια το ίδιο σκαναρισμένο σε μορφή pdf, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών των
υπευθύνων. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος για να βρείτε το
υπόδειγμα του Τεχνικού Δελτίου Σχεδίου Δράσης στο οποίο αναγράφονται:


Τα βασικά στοιχεία του έργου (Τίτλος έργου, στοιχεία επικοινωνίας, θεματική περιοχή,
συνολικός προϋπολογισμός, διάρκεια έργου)



Τα βασικά στοιχεία του ΕΠΑΛ και της Ομάδας έργου (αριθμός συμμετεχόντων μαθητών,
υπεύθυνος καθηγητής, συνεργαζόμενα σχολεία & φορείς). Σε περίπτωση που υπάρξει
συνεργασία σχολείων για ένα ενιαίο αποτέλεσμα, ορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο, το
σχολείο συντονιστής και ο υπεύθυνος καθηγητής. Σε αυτή την περίπτωση παραμένει
ξεχωριστό το τεχνικό δελτίο έργου για κάθε συνεργαζόμενο σχολείο και
προϋπολογισμό για το διακριτό τμήμα που αναλαμβάνει το κάθε συνεργαζόμενο
σχολείο. Ο αριθμός συνεργαζόμενων σχολείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία για
λόγους συντονισμού και ελέγχου



Περιγραφή και στόχοι προτεινόμενης δράσης
Αναφέρεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου με ανάλυση της κύριας
δράσης και των υπό-δράσεων. Περιγράφεται η ανάλυση των στόχων των επιμέρους

Σελίδα 5 από 9

Οδηγός για την υποβολή των Σχεδίων Δράσης

δράσεων και του έργου συνολικά και οι τρόποι επίτευξής τους. Ακολουθεί η τεχνική
περιγραφή των δράσεων εστιάζοντας ιδιαίτερα στον τρόπο υλοποίησης και τα
αναμενόμενα μέσα που απαιτούνται. Απαραίτητα περιγράφονται τα παραδοτέα του
έργου, ο ρόλος του κάθε καθηγητή στο έργο και οι μορφές συνεργασίας στο έργο (όπου
υφίστανται). Τέλος, αναφέρονται οι ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων (δημοσιότητα
κλπ.) και η σύνδεσή του έργου με την τοπική κοινωνία.

Γ. Χρονοδιάγραμμα εργασιών και παραδοτέα (υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή excel)
Υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Αναφέρονται οι κύριες δράσεις, αναλύεται η πορεία
υλοποίησης του έργου στο χρόνο εξέλιξης, καθώς και τα παραδοτέα που προβλέπονται στα
βήματα εξέλιξης του (τύπου GANTT), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο
παράρτημα. Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα είναι το αντίκρισμα στην επιχορήγηση των
σχολείων για τα σχέδια δράσης.

Δ. Προϋπολογισμός (υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή excel)
Υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην
ιστοσελίδα. Αναλύεται ο προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης και οι προβλεπόμενες
δαπάνες.

Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου δράσης, ο Οδηγός Διαχείρισης του

προγράμματος (αναρτημένος στην ιστοσελίδα), αναφέρει τους κανόνες διαχείρισης του
έργου και των δαπανών υλοποίησης.

Ε. Προθεσμία υποβολής
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων αρχείων για την χρηματοδότηση και
μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 ο φάκελος με όλα τα αρχεία υποβολής θα
πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά (courier), με την σημείωση πάνω στο φάκελο:
«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» για το πρόγραμμα «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»,
στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ
570 01 -Θέρμη, υπόψη Γραμματείας. Για αποστολές με ΕΛΤΑ, με συστημένο φάκελο στη
διεύθυνση Τ.Θ. 60330, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
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4. Κριτήρια επιλογής προτάσεων και ελάχιστες προδιαγραφές – Διαδικασία αξιολόγησης
4.1 Υποβολή και υποστήριξη
Ο φορέας διαχείρισης (ΝΟΗΣΙΣ) ελέγχει το φάκελο του έργου για την πληρότητα των
στοιχείων και την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων. Αν υπάρξουν προβλήματα στη
διαδικασία υποβολής του φακέλου, το προσωπικό του φορέα διαχείρισης θα βοηθήσει
τους συνεργαζόμενους καθηγητές απαντώντας στα ηλεκτρονικά αιτήματα τους που
υποβάλλονται και καταγράφονται μέσω του Μενού «Υποστήριξη» κατόπιν σύνδεσης τους
με λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Κατόπιν της υποβολής του ηλεκτρονικού αιτήματος από
τον υπεύθυνο καθηγητή, το προσωπικό του φορέα θα απαντά άμεσα στο αίτημα. Αν
απαιτηθεί θα εξυπηρετεί παράλληλα και τηλεφωνικά.
4.2 Κατηγοριοποίηση έργων
Το έργα κατατάσσονται (για λόγους εύκολης εύρεσης) στις εξής θεματικές περιοχές: Τέχνες
και πολιτισμός, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Υγεία, Άλλη κατηγορία. Κατά τη συμπλήρωση
μπορούν να επιλεγούν όλες οι πιθανές θεματικές περιοχές που ανήκει το Σχέδιο Δράσης.
Επίσης, μπορούν να δηλωθούν λέξεις κλειδιά (#hashtags) για την εύκολη εύρεση των
έργων.
Σκοπός της κατηγοριοποίησης είναι η σωστή παρακολούθηση των έργων, η ανάδειξη καλών
πρακτικών και η ταξινόμηση και προώθηση τους σε αντίστοιχους φορείς (ΑΕΙ, ερευνητικά
κέντρα κλπ.).
Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης θα προκριθούν στο σύνολό τους,
εφόσον τηρούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας. Η επιβράβευσή τους θα
αφορά κυρίως την προβολή και αναγνώριση της αξίας τους ως παραδειγμάτων δράσεων –
καλών πρακτικών ή και την πιθανή αξιοποίηση τους από Πανεπιστημιακούς, Ερευνητικούς
ή Κοινωνικούς φορείς.
Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν στην επιλεξιμότητα της πρότασης για χρηματοδότηση. Στο
σύνολό τους αφορούν και κριτήρια αξιοποίησης των σχεδίων δράσης, όπως προβλέπεται
παρακάτω:
1. Βαθμός συσχέτισης πρότασης του Σχολείου με τους γενικότερους στόχους του έργου
«Σχέδια Δράσης»
2. Συνάφεια επιμέρους δραστηριοτήτων / έργων που προτείνονται με το Σχέδιο του
Σχολείου
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3. Πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και αξιοποίηση δραστηριοτήτων /
έργων μαθητών, στο πλαίσιο των μαθημάτων
4. Βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά
κ.α. προβλήματα σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο
5. Αυθεντικότητα – Πρωτοτυπία
6. Πρόβλεψη συμπληρωματικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής
7. Σαφήνεια της πρότασης
8. Βέλτιστη αξιοποίηση κόστους /οφέλους
9. Βιωσιμότητα της δράσης
10. Επάρκεια υπαρχόντων πόρων σχολείου
11. Προϋπάρχουσα εμπειρία και αξιοποίησή της (ως κριτήριο το οποίο δεν περιορίζει την
καινοτομία μιας πρότασης, αλλά εξασφαλίζει ότι η εμπειρία του σχολείου είναι ικανή
να τη φέρει σε πέρας)
12. Περιβαλλοντική ευαισθησία (όχι μόνο στο θέμα, αλλά και στην υλοποίηση της δράσης)

5. Έναρξη έργου - Χρηματοδότηση
Εφόσον καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής και ο φάκελος έργου
είναι πλήρης, εγκρίνεται το αίτημα εκταμίευσης για την έναρξη των έργων.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίησή του Σχεδίου Δράσης, είναι
επιλέξιμες από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου της έγκρισής του σχεδίου στο
ΕΠΑΛ. Η υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και
την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των
δαπανών για το πρόγραμμα ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.
Εφίσταται η προσοχή των ΕΠΑΛ στην τήρηση της επιλεξιμότητας των δαπανών, διότι η μη
τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό δαπανών που θα βαρύνουν τα ΕΠΑΛ. Η
επιλεξιμότητα ελέγχεται από το ΝΟΗΣΙΣ.

6. Τμηματικές παραδόσεις – έλεγχος έργων
Κατά την εξέλιξη των έργων, ομάδα του φορέα διαχείρισης θα προβεί σε
δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία που συμμετέχουν στην φάση διεύρυνσης του
έργου, για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου καθώς
και για συζήτηση των όποιων θεμάτων υπάρχουν ώστε να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των
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σχεδίων δράσης. Περαιτέρω οδηγίες θα συμπεριληφθούν στον οδηγό διαχείρισης του
έργου.

7. Παραλαβή παραδοτέων
Ο φορέας διαχείρισης θα παραλάβει τα παραδοτέα των προτάσεων των σχολείων και αν
υπάρχουν αποκλίσεις, θα υποβάλλει παρατηρήσεις προς τα σχολεία για τυχόν βελτιώσεις
τους, τόσο προς την τήρηση των υποβληθέντων όσο και ως προς τη μορφή υποβολής των
παραδοτέων τους προς αξιοποίηση σε αποθετήρια καλών πρακτικών.
Με τη υποβολή και παραλαβή των παραδοτέων πιστοποιείται και τυπικά η ορθή
υλοποίηση και λήξη των έργων.

8. Συμπεράσματα, συναντήσεις – στρογγυλή τράπεζα
Ο φορέας διαχείρισης (ΝΟΗΣΙΣ) θα συγκεντρώσει τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν
από το σύνολο των ολοκληρωμένων δράσεων των σχολείων και θα προβεί σε διοργάνωση
διαδικτυακών συναντήσεων μέσω τηλεδιασκέψεων με σκοπό την παρουσίαση των
δράσεων από τα συμμετέχοντα ΕΠΑΛ.
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