Παρασκευή 21/9/2012

Ηµερίδα για τη διαχείριση των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης για
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ΕΣΠΑ: Παρεµβάσεις για την Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ: To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των
Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο
ένα
ολοκληρωµένο
σχέδιο
ανάπτυξης
µε
σαφείς
προτεραιότητες που οδήγησαν σε µια αρχιτεκτονική
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε σκοπό να υλοποιηθούν
οι στρατηγικές επιλογές της χώρας.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση”
χρηµατοδοτούνται δράσεις για:
9 την εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού
συστήµατος αλλά και παράλληλα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα
9 τη σύνδεση εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
9 τη δια βίου µάθηση και
9 την έρευνα.

∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία
Στόχος ∆ράσεων :
9 Η επιµόρφωση ενηλίκων, γονέων παιδιών και εφήβων
που φοιτούν στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση σχετικά µε το περιβάλλον και την αειφορία
9 Η επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση και στην εκπαίδευση για την αειφορία
προκειµένου να εφαρµοστούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά
προγράµµατα στο σχολείο.

∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία
Τρεις σηµαντικοί παράγοντες για την υλοποίηση
τους :
Παιδαγωγικές Οµάδες Κ.∆.Β.Μ.Π.Α
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α - ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.
Η ∆.Α. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Ε.Π. σύµφωνα µε το
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου. Για το σκοπό αυτό µεταξύ
άλλων :
3Επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις και διασφαλίζει τη
συµµόρφωσή τους µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες
3∆ιασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδοµένων
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική
διαχείριση,
την
παρακολούθηση,
τις
επαληθεύσεις, τις αξιολογήσεις των πράξεων. Είναι υπεύθυνη για την
ακρίβεια την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
καταχωρούνται στο ΟΠΣ
3∆ιενεργεί επαληθεύσεις
3∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και
δηµοσιότητας

Θεσµικό Πλαίσιο Παρακολούθησης Πράξεων
9Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 60
9Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006, άρθρο 13
9Νόµος 3614/07, άρθρο 3 παρ.2, άρθρο 6, άρθρο 21
παρ.6, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3840/10
9ΥΠΑΣΥ∆ 14053/ΕΥΣ 1749, τροποποιήσεις της µε αρ.
πρωτ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-09 και µε αρ. πρωτ
28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010
9Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης & Ελέγχου
συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων
9Οδηγός Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου

Υποχρέωση Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Η συστηµατική παρακολούθηση των πράξεων ώστε:
9 να επαληθευτεί:
– η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων (φυσικό
αντικείµενο)
– η πραγµατοποίηση των δηλούµενων δαπανών (οικονοµικό
αντικείµενο)

9 και η συµµόρφωσή τους προς τους όρους που προβλέπει
η αντίστοιχη απόφαση ένταξης και νοµική δέσµευση
καθώς και ως προς τους ισχύοντες εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες.

Εµπλεκόµενοι φορείς
Φορέας Πρότασης: ο φορέας που προτείνει την
πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Είναι ο κύριος του έργου.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α - ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
και
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων

Εµπλεκόµενοι φορείς
Φορέας
Λειτουργίας:
Ο
φορέας
που
εκµεταλλεύεται το ολοκληρωµένο έργο και που
αναλαµβάνει την υποχρέωση να το λειτουργήσει
και το συντηρήσει.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α - ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
και
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων

Εµπλεκόµενοι φορείς
∆ικαιούχος: δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή επιχείρηση,
αρµόδιος για την έναρξη ή και υλοποίηση της πράξης
(Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006).
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρµόδιου Επικοινωνίας:
9Το στέλεχος του ∆ικαιούχου που
ορίζεται να παρακολουθεί και να
διαχειρίζεται την υλοποίηση της
πράξης, καθώς και να παρέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
µε την υλοποίηση αυτής.

9Το στέλεχος αυτό έχει την ευθύνη για την
εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών
που καταγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο
Προτεινόµενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα
τυποποιηµένα
έντυπα
για
την
παρακολούθηση της υλοποίησης της.

Υποχρεώσεις δικαιούχου
Οι υποχρεώσεις και δεσµεύσεις του ∆ικαιούχος απορρέουν από:
3 Την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία
3 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
3 Τις Αποφάσεις Ένταξης και τα Σύµφωνα Αποδοχής Όρων
3 τις Αποφάσεις Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα
Ο δικαιούχος υποβάλλει (µεταξύ άλλων) :
3 ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του
µήνα που έπεται του µήνα πραγµατοποίησης της δαπάνης
3 ∆ελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και υποέργων ανά
εξάµηνο, εντός του πρώτου εικοσαηµέρου του µήνα που έπεται
του εξαµήνου αναφοράς (δηλ. 20/1 και 20/7).
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Εγκύκλιος Κεντρικού Λογαριασµού

∆. Χαρακτηριστικά Συµµετεχόντων Υποέργου
(Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ του ΕΚ 1828/2006)
Στο Τµήµα ∆ του ∆ελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου
συµπληρώνονται αριθµητικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά
του ανθρώπινου δυναµικού που συµµετέχει ενεργά στο
υποέργο από την αρχή του και κατά την περίοδο αναφοράς που
πραγµατοποιείται η συµπλήρωση του ∆ελτίου.
Μεταβλητές Παρακολούθησης Συµµετεχόντων :
9Αριθµητικά Στοιχεία
9Φύλλο
9 Ηλικία
9 Εργασιακό Καθεστώς
9 Εκπαιδευτικό Επίπεδο
9 Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες

Απαίτηση υποβολής ∆εδοµένων/Στοιχείων
των Συµµετεχόντων σε ∆ράσεις ΕΚΤ
3 Απαίτηση Ε.Ε. για τη διαβίβαση δεδοµένων για τους
συµµετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας (SFC 2007).
3 Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006, Άρθρο 67: Ετήσια έκθεση
και τελική έκθεση επιχειρησιακών προγραµµάτων.
3 Εφαρµοστικός Κανονισµός 1828/2006, Άρθρο 40,
Παράγραφος ζ: Ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα
συµµετεχόντων σε συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις του
ΕΚΤ.

Σκοπός υποβολής ∆εδοµένων/Στοιχείων
των Συµµετεχόντων σε ∆ράσεις ΕΚΤ
Ο Πίνακας του παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ αποτελεί :
3 Κοινό µοντέλο συλλογής, παρακολούθησης και υποβολής
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αποτελεσµάτων από την
υλοποίηση των παρεµβάσεων ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναµικού στους τοµείς της εκπαίδευσης, απασχόλησης και
κοινωνικής συνοχής.
3 Τεχνικό εργαλείο υποστήριξης για την ηλεκτρονική συλλογή,
υποβολή και ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων υλοποίησης
φυσικού αντικειµένου των ως άνω παρεµβάσεων.

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου
3 Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων: επιλεξιµότητα
δαπανών,
δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών κτλ.
3 Τήρηση κανόνων δηµοσιότητας: ενηµέρωση των
συµµετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ / σχετική δήλωση σε όλα τα
παραγόµενα έγγραφα.
3 Τήρηση εγγράφων: Όλα τα στοιχεία τεκµηρίωσης των
δαπανών και του παραδοτέου φυσικού αντικειµένου τηρούνται
κατ΄ελάχιστον µέχρι το 2020.
3 Αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και
ελέγχων και παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης.
3 Τήρηση όλων των στοιχείων που επιτρέπουν τη συµφωνία
των ποσών που δηλώνονται στη ∆Α και των αναλυτικών
λογιστικών εγγραφών και δικαιολογητικών που τηρούνται.

Ανακεφαλαίωση
3 ∆ράσεις για ενήλικες
3 Υλοποίηση προγραµµάτων σύµφωνα µε τις
δεσµεύσεις
3 Αποστολή στοιχείων φυσικού & οικονοµικού
αντικειµένου

Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Ένταξης και
τις Αποφάσεις Υλοποίησης µε ίδια µέσα
Η στόχευση, οι δράσεις, οι ωφελούµενοι και
τα αποτελέσµατα του έργου εξειδικεύονται
περισσότερο ως ακολούθως :

Στόχος έργου
Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στη δηµιουργία και υλοποίηση
νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
που θα έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, τη
γνώση για το περιβάλλον και τη φύση και γενικότερα την ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προς µια αειφόρο κοινωνία.
Συγκεκριµένα η Πράξη στοχεύει:

στην ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
ενηλίκων, εκπαιδευτών ενηλίκων, εκπαιδευτικών, γονέων,
παιδιών και εφήβων που φοιτούν στην Πρωτοβάθµια ή τη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει το περιβάλλον, τη σχέση τους µε την
ποιότητα της ζωής µας, τις αειφορικές επιλογές
διαχείρισής του και την προτεραιότητα βιώσιµης
ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

Ειδικότερες δράσεις
Α. Προγράµµατα, Σεµινάρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.
• Επιµόρφωση ενηλίκων, γονέων, παιδιών και εφήβων που φοιτούν
στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σχετικά µε το
Περιβάλλον και την Αειφορία (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Τα Κέντρα

∆ια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία είναι πια ανοιχτά σε όλους, στην
οικογένεια, στους εφήβους, στους νέους, στους ενήλικες. Τα προγράµµατα που
υλοποιούνται απευθύνονται στην οικογένεια ως µονάδα (ενήλικα και ανήλικα µέλη της),
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως ενήλικες
αλλά και ως «δασκάλους» καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής
εµβέλειας του κάθε Κέντρου. Με τον τρόπο αυτό τα Κέντρα παύουν να λειτουργούν
µεµονωµένα και αποσπασµατικά όσον αφορά το παρεχόµενο έργο τους, διευρύνοντας
τον ορίζοντα της εµβέλειάς τους και µεταλλάσσονται σε οργανικά κύτταρα του εθνικού
δικτύου της ∆ια Βίου Μάθησης, έχοντας στο επίκεντρό τους την περιβαλλοντική
εκπαίδευση µέσω της βιωµατικής µάθησης, η οποία συνιστά τον πυρήνα της
εκπαίδευσης των ενηλίκων.

• Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
την Εκπαίδευση για την Αειφορία προκειµένου να εφαρµοστούν
αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο Σχολείο.

Ειδικότερες δράσεις
Β. Ηµερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας
Η συγκεκριµένη δράση στοχεύει στην ουσιαστικότερη
εµπλοκή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
πρόγραµµα έτσι ώστε να κινητοποιηθεί η ανάληψη
πρωτοβουλιών συµµετοχής. Επιπρόσθετα θα
υποστηριχθούν δράσεις για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης µε τη συµµετοχή τους σε διεθνείς
συνεργασίες.

Θεµατικές ενότητες
•

•

Η θεµατολογία των δράσεων που υλοποιούνται στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει άµεση συνάφεια µε τις
ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών στις
οποίες βρίσκονται τα Κέντρα.
Ενδεικτικά τα προγράµµατα που υλοποιούνται κινούνται στην
παρακάτω θεµατολογία:
–
–
–
–
–
–

•

Αειφόρος ανάπτυξη
∆ιαχείριση των αποβλήτων
Ατµοσφαιρική ανάπτυξη
Προστασία και διαχείριση των υδάτων
Ανακύκλωση
Κοµποστοποίηση

∆ιάρκεια προγραµµάτων: µονοήµερα, διήµερα, τριήµερα.

Ωφελούµενοι
• ενήλικες
• γονείς
• παιδιά και έφηβοι που φοιτούν στην π/θµια και
δ/θµια εκπαίδευση
• εκπαιδευτικοί
• σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
• επαγγελµατικές οµάδες
• µέλη Συµβουλίων νέων
• Κ.Α.Π.Η.
• Σύλλογοι της περιοχής

Αναµενόµενα αποτελέσµατα από τη
λειτουργία των Κ∆ΒΜΠ&Α
• Η απόκτηση νέων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων
σχετικά µε το περιβάλλον και την προστασία του.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων µε στόχο την
ενεργή συµµετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την αειφόρο ανάπτυξη
• Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού
• Η µετάλλαξη των Κ.Π.Ε. σε οργανικά κύτταρα του
εθνικού δικτύου της ∆ια Βίου Μάθησης, έχοντας στο
επίκεντρό τους την περιβαλλοντική εκπαίδευση µέσω της
βιωµατικής µάθησης, η οποία συνιστά τον πυρήνα της
εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ : 210 327 8002
Email : karavata@epeaek.gr

