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ΣΥΝΟΨΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»
(ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ)

empedu.gov.gr
facebook.com/edulll
twitter.com/e_ekpaideusi
ΕΣΠΑ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και
∆ιά Βίου Μάθηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ) είναι ένα από τα
επτά Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014–2020.

3,314 δις €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ
2,36 δις €

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

695 εκ. €

Εθνική Συµµετοχή

256 εκ. €

Πρωτοβουλία
για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ)

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί δράσεις που εντάσσονται
σε 2 τοµείς πολιτικής:
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ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
≈ 66%

02

της συνολικής
χρηµατοδότησης του ΕΠ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
≈ 34%

της συνολικής
χρηµατοδότησης του ΕΠ

Περιλαµβάνει δράσεις για την

Περιλαµβάνει δράσεις για την

καταπολέµηση της ανεργίας, τη δηµιουργία

προώθηση της ισότιµης πρόσβασης

θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική

στην εκπαίδευση, την αντιµετώπιση

οικονοµία, την εναρµόνιση οικογενειακής

του φαινοµένου της πρόωρης

και επαγγελµατικής ζωής (επιταγές

εγκατάλειψης του σχολείου, τη διά

φροντίδας και φύλαξης σε παιδικούς

βίου µάθηση, την υποστήριξη της

σταθµούς), συστηµικές παρεµβάσεις

έρευνας, την επιµόρφωση των

ενίσχυσης των θεσµών της αγοράς

εκπαιδευτικών και την αναµόρφωση

εργασίας και εξειδικευµένες δράσεις για

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων

την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των

καθώς και την τεχνική εκπαίδευση και

νέων µέσω της Πρωτοβουλίας για την

τη µαθητεία.

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021

≈ 1%

της συνολικής
χρηµατοδότησης του ΕΠ
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01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ
∆ίνεται µια σύντοµη περιγραφή των κύριων ενεργειών.

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

(18-29)

ΜΕ ΤΑ ΠΕΠ)

910 εκ. €

587,4 εκ. €*

323 εκ. €

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ,
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

707 εκ. €

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΕΚ)

206,2 εκ. €

40,2 εκ. €

157,8 εκ. €

* περιλαµβάνει &
τη συγχρηµατοδότηση
του ΕΚΤ

Ενδεικτικές δράσεις:
Ψηφιακό µάρκετινγκ

Ενδεικτικές δράσεις:

Νταντάδες της γειτονιάς

Το θέατρο στο Νέο Σχολείο στο πλαίσιο της δράσης
"Ο Πολιτισµός στο Νέο Σχολείο"

Παρατηρητήριο θεµάτων αναπηρίας

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο

Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιµετώπιση
των συνεπειών της πανδηµίας Covid-19

Σχολικοί ψυχολόγοι

Κοινωφελής εργασία

Οικονοµική ενίσχυση µαθητευοµένων µαθητείας
για τη µείωση της διασποράς του COVID 19

Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των ανέργων µέσω
προγραµµάτων κατάρτισης

Υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήµατος για τη λειτουργία του Ολοήµερου
∆ηµοτικού Σχολείου και της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στο Γυµνάσιο

Υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω της
παροχής υπηρεσιών φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς και Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) παιδιών και ατόµων µε αναπηρία

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων στα Σχολεία

Υποστήριξη επιχειρηµατικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών
Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα

Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µε έµφαση
στους νέους ερευνητές

Επιδότηση εργοδοτών για δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας

Ανάπτυξη ή/και επικαιροποίηση προγραµµάτων σπουδών
και εκπαιδευτικού υλικού

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων έως 29 ετών

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών

Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονοµίας

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ)
και άλλες ∆ράσεις ∆ιά Βίου Μάθησης

Ένταξη στα σχολεία παιδιών µε αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
Προγράµµατα ένταξης µουσουλµανοπαίδων και Ροµά στην εκπαίδευση

Υποστήριξη δράσεων µαθητείας
ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19

Συνολική αποτύπωση δράσεων COVID-19 του ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ,
έως τις 31/12/2021:

Αριθµός
Εξειδικευµένων
∆ράσεων

15

Αριθµός
Προσκλήσεων

518,7 εκ. €

17
521,7 εκ. €

Νοµικές
∆εσµεύσεις

91
497,3 εκ. €

∆ηλωθείσες
∆απάνες στο
ΟΠΣ

486,5 εκ. €

541.765 Ωφελούµενοι
13.820 Εκπαιδευτικές δοµές

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021

Αριθµός
Ενταγµένων
Έργων

415,1 εκ. €

από δράσεις COVID-19
που υποστηρίχθηκαν µε δράσεις COVID-19
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Εξειδικευµένες ∆ράσεις

165%
ΤΟΥ Π/Ϋ

3.318 εκ. €

2.104 εκ. €

42,4 εκ. €

5.464
εκ. €
Προσκλήσεις

155%
ΤΟΥ Π/Ϋ

80

154

6

5.124
εκ. €

Ενταγµένες Πράξεις

121%

79 Πράξεις 9.855 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων

1.335 Πράξεις

61

ΤΟΥ Π/Ϋ

3.995
εκ. €
Τοµέας ΑΝΑ∆

Τοµέας Ε∆ΒΜ

ΤΒ

Νοµικές ∆εσµεύσεις
ενταγµένων πράξεων

3.320
εκ. €

100%

Καταχωρηµένες ∆απάνες
στο ΟΠΣ

2.539
εκ. €*

77%

ΤΟΥ Π/Ϋ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

*2.308 εκ. € αφορούν στο ΕΚΤ (85%)

231 εκ. €

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021

αφορούν στην ΠΑΝ (39%)

4

Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, τα συνολικά µεγέθη από τις αντίστοιχες
ενταγµένες Πράξεις έχουν ως εξής:
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

1.167 σχολικές µονάδες:
247 σχολικές µονάδες:

111.946 ωφελούµενοι:

Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ροµά (2021-2022)

1.737 σχολικές µονάδες:

Προσχολική Εκπαίδευση (2021-2022)

3.664 σχολικές µονάδες:

Ενιαίου Τύπου Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο (2021-2022)

2.066 σχολικές µονάδες:

Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα

Καταρτίσεις σε κλάδους αιχµής & ναυτικών

343 σχολικές µονάδες:

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2020-2021)

15.443 ωφελούµενοι:

Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

656 σχολικές µονάδες:

Προγράµµατα Εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών (2021-2022)

10.263 νέοι 18-24 ετών και
25.217 νέοι 25-29 ετών:
7.619 νέοι ηλικίας έως 29 ετών:
2.054 (18-24 ετών) και
985 (25-29 ετών) ωφελούµενοι:
14.569 ωφελούµενοι:

3.330 νέοι:

Εναρµόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής (2014-2021)

Απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές
Επιχειρήσεις στον κλάδο Τουρισµού
Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας και Ένταξης στην
Απασχόληση
Προγράµµατα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24
ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τοµείς αιχµής της ελληνικής
οικονοµίας
Προγράµµατα Μαθητείας για Νέους 15-24 ετών

5.395 σχολικές µονάδες:
2.194 δοµές:

161.350 εκπαιδευτικοί (συµµετοχές):
19.581 υποτροφίες σε φοιτητές:
7.125 νέοι επιστήµονες κάτοχοι
διδακτορικού:
2.048 νέοι ερευνητές:
898 υποτροφίες:
883 µεταδιδάκτορες ερευνητές:
188 υποτροφίες:
23.668 ωφελούµενοι µαθητές:
2.694 προγράµµατα:
1.952 σχολικές µονάδες:
17.227 µαθητές:
14.094 µαθητές/σπουδαστές:
8.606 φοιτητές:

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021

Ένταξη ΕΚΟ στα ∆ηµοτικά σχολεία – Τάξεις Υποδοχής (2020-2021)

33.519 ωφελούµενοι:

267.086 περίπου ωφελούµενοι:
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Προγράµµατα Εξειδικευµένης υποστήριξης µαθητών (2021-2022)
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για την Ένταξη και συµπερίληψη στην
Εκπαίδευση Μαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (2021-2022)
Επιµόρφωση στην Αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ
Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιµελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς
Κοινωνικές Οµάδες – ΕΚΟ
Απόκτηση Ακαδηµαϊκής διδακτικής εµπειρίας
Υποτροφίες για τη ∆ιεξαγωγή Έρευνας
Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού µέσω εκπόνησης της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
Υποτροφίες για ∆ιεξαγωγή Έρευνας
Υλοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών β’ κύκλου
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
∆ια Βίου Μάθησης
Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Προγράµµατα Μαθητείας ΕΠΑΛ
Προγράµµατα Μαθητείας/
Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΣ - ΟΑΕ∆
Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ.
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«Πρόγραµµα Απόκτησης
Εργασιακής Εµπειρίας για
1.100 ανέργους νέους ηλικίας
έως 29 ετών»

«Ενίσχυση Φορέων
Κοινωνικής Πρόνοιας για την
αντιµετώπιση των συνεπειών
της πανδηµίας Covid-19»

1,63 εκ. €

7,045 εκ. €

∆ηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης
(∆ΥΠΑ, πρώην ΟΑΕ∆)

Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών ΥποθέσεωνΤοµέας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Σκοπός του προγράµµατος είναι η
τοποθέτηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
φορείς ΚΑΛΟ και εργοδότες που ασκούν
οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα
1.100 ανέργων που έχουν ολοκληρώσει
δράσεις κατάρτισης, τουλάχιστον 50 ωρών,
στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Με αυτό τον τρόπο τους δίνεται η
ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή
εµπειρία στο αντικείµενο στο οποίο
καταρτίστηκαν.

Ωφελούµενοι:

Στο πλαίσιο της Πράξης υποστηρίζονται µέσω της
πρόσληψης πρόσθετου έκτακτου προσωπικού 15
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Η ενίσχυση των
Φορέων αυτών µε έκτακτο προσωπικό συνδράµει
ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες
έκτακτου και απρόβλεπτου χαρακτήρα που έχουν
προκληθεί και συνδέονται άµεσα µε την
αντιµετώπιση των συνεπειών της εξάπλωσης του
covid-19, ώστε οι φορείς αυτοί να συνεχίσουν να
ανταποκρίνονται µε επιτυχία στο ρόλο τους ως
κρατικοί φορείς παροχής φροντίδας σε ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες.

Ωφελούµενοι:

1.100 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-29 ετών
462 εργαζόµενοι σε 15 φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας

«Παρατηρητήριο
Θεµάτων Αναπηρίας»

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2021

«Το Θέατρο στο
Νέο Σχολείο»

1,9 εκ. €

6,751 εκ. €

1,135 εκ. €

Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία
(ΕΣΑµεΑ)

Ίδρυµα Νεολαίας και
∆ια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ)

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το Παρατηρητήριο Θεµάτων Αναπηρίας αποτελεί ένα χώρο
έρευνας και δράσης και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσµα
φορέων: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κοινωνικοί
Εταίροι, Κοινωνία των Πολιτών, Αναπηρικές Οργανώσεις,
Πολίτες µε αναπηρία. Πιο συγκεκριµένα:
• Παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις που
καταγράφονται σε ζητήµατα που σχετίζονται, µεταξύ
άλλων, µε την κοινωνική προστασία, τις πολιτικές
υγείας, την προσβασιµότητα, την ίση µεταχείριση, τη
φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό.
• ∆ιεξάγει έρευνα για ειδικά επιστηµονικά ζητήµατα που
αφορούν στα ευρύτερα ακαδηµαϊκά πεδία τα οποία
πραγµατεύεται η Ε.Σ.Α.µεΑ.
• Συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα µε στόχο την
τεκµηριωµένη διατύπωση θέσεων της Ε.Σ.Α.µεΑ. για
ζητήµατα αναπηρίας.
• Καταγράφει και προωθεί προτάσεις πολιτικής που
δύνανται να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων των ατόµων µε αναπηρία (όλων των
κατηγοριών) και των οικογενειών τους.
• Παρέχει πληροφοριακό υλικό σε άτοµα µε αναπηρία
και αναπηρικές οργανώσεις.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

«ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ∆ΒΜ) Νέα Φάση»

• Συνεργάζεται µε ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια
και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η δράση έχει ως αντικείµενο τη συνέχιση και
διεύρυνση του θεσµού των Κέντρων ∆ια Βίου
Μάθησης (Κ∆ΒΜ) που είτε ιδρύθηκαν και
λειτούργησαν κατά την προηγούµενη
Προγραµµατική Περίοδο (ΠΠ) από ΟΤΑ Α' βαθµού,
είτε λειτουργούν για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ.
Ειδικότερα αφορά στο σχεδιασµό και υλοποίηση
προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης που απευθύνονται
στον ενήλικο πληθυσµό, µε έµφαση σε άτοµα από
ΕΚΟ και στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των
βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου
µάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες,
µαθηµατική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα,
κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες,
επιχειρηµατικότητα κ.λπ. Στα Κ∆ΒΜ υλοποιούνται
δράσεις µη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα
δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ∆ΒΜ
απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και
εργαζόµενους, ανεξάρτητα από φύλο, µορφωτικό
επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο
διαµονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., µε µόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και
ενεργό συµµετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας
πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τα µέλη
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, τους µετανάστες και
τους κατοίκους αποµακρυσµένων – δυσπρόσιτων
περιοχών.

Ωφελούµενοι:
54.000 ενήλικες

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές και
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και περιλαµβάνει θεατροπαιδαγωγικές
δράσεις και ειδικά σχεδιασµένα σεµινάρια
θεατρικής επιµόρφωσης. Προτείνει την
αισθητική παιδεία και γνωριµία µε το θέατρο
ως µορφή τέχνης, σε αντιστάθµισµα της
αποµόνωσης από τα πολιτιστικά δρώµενα που
ίσως χαρακτηρίζει συγκεκριµένες περιοχές,
συµπεριλαµβανοµένων ευπαθών οµάδων
νέων (EKO). Μέσω της παράλληλης
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών επιδιώκεται
η ενσωµάτωση των πρακτικών αυτών στην
διδασκαλία και η συνέχιση του προγράµµατος
από τους ίδιους, σε συνεργασία µε τις τοπικές
κοινότητες και σχετικούς φορείς.
H δράση της Εφηβικής Σκηνής στο πλαίσιο
του προγράµµατος αποτελεί χώρο όπου
αναπτύσσεται ένα πολυδιάστατο πλέγµα
καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων
που φέρνει στο προσκήνιο τους εφήβους και
το περιβάλλον τους προσφέροντας στους
νεαρούς θεατές έναν εναλλακτικό βιωµατικό
τρόπο να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως
πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά όντα και να
αποκρυσταλλώσουν αξίες. Με τον τρόπο αυτό
αναδεικύονται νέες προοπτικές, αντιστάσεις
σε κοινωνικές προκαταλήψεις και παγιωµένες
ιδεολογίες, ενώ προωθείται η κριτική σκέψη
και η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης.

Ωφελούµενοι:
• 4.465 µαθητές/τριες
• 128 σχολεία από 8 περιφέρειες
• 180 εκπαιδευτικοί
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