ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.1.1: Προγράµµατα ένταξης των παιδιών µε πολιτισµικές
και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα

Α1: Προώθηση της
ισότητας ευκαιριών
πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για
όλους και ιδιαίτερα
για όσους απειλούνται
µε κοινωνικό
αποκλεισµό

1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας – εκπαίδευση ενηλίκων

1.1:Βελτίωση των συνθηκών
ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα
ατόµων ειδικών κατηγοριών

1.1.3: Έγκαιρη και συστηµατική ανίχνευση των µαθητών
µε µαθησιακά προβλήµατα και προβλήµατα λόγου και
οµιλίας
1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες
1.2.1: Αναπροσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας προς πιο
εξατοµικευµένες - συµµετοχικές µεθόδους

1.2: Καταπολέµηση της σχολικής
αποτυχίας και διαρροής µε
εναλλακτικές µορφές µάθησης

1.2.2: Προγράµµατα Πρόσθετης διδακτική στήριξη
1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε Ολοήµερα Σχολεία

2.1.1: Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

2.1: Αναβάθµιση της ποιότητας της
παρεχόµενης εκπαίδευσης

Α2: Προώθηση &
Βελτίωση της
εκπαίδευσης και της
αρχικής
επαγγελµατικής
κατάρτισης στα
πλαίσια της δια βίου
µάθησης

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των
εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς και
των µαθητών
2.1.3: Ενίσχυση και εµπλουτισµός Βιβλιοθηκών

2.2: Αναµόρφωση προγραµµάτων
σπουδών – διεύρυνση τριτοβάθµιας

2.2.1: Αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
εκπαιδευτικού υλικού
2.2.2: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της τριτοβάθµιας και
αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών
2.2.3: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών – έρευνα υποτροφίες
2.3.1: Προγράµµατα αναβάθµισης σπουδών ΙΕΚ

2.3: Αρχική επαγγελµατική
κατάρτιση

2.3.2: Ανάπτυξη – αναβάθµιση των ΤΕΕ και ΣΕΚ
2.3.3: Αναβάθµιση σπουδών σχολών Λοιπών Φορέων
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
2.4.1: Συµβουλευτική & επαγγελµατικός
προσανατολισµός µαθητών

2.4: Επαγγελµατικός
προσανατολισµός & σύνδεση µε
αγορά εργασίας

2.4.2: Πρακτική άσκηση & γραφεία διασύνδεσης
2.4.3: Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
2.5.1: Προγράµµατα Ανοιχτού Πανεπιστηµίου

2.5: ∆ια βίου εκπαίδευση
2.5.2: Εναλλακτικές µορφές δια βίου εκπαίδευσης

2.6: Προγράµµατα προστασίας
περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης

2.6.1: Προγράµµατα Προστασίας περιβάλλοντος &
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Α3: Ανάπτυξη &
προώθηση της
επιχειρηµατικότητας
και προσαρµοστικότητας των νέων.

3.1: Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής
δράσης & καινοτοµικών
εφαρµογών

3.1.1: Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής δράσης και
καινοτοµικών εφαρµογών σπουδαστών ΙΕΚ &
σχολών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
3.1.2: Προγράµµατα επιχειρηµατικότητας στην
τριτοβάθµια
3.1.3: Ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντωνυπηρεσιών από φοιτητές & αποφοίτους τριτοβάθµιας

Α4: Βελτίωση της
πρόσβασης των
γυναικών στην αγορά
εργασίας.

4.1: Προγράµµατα υποστήριξης
αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης & εκπαίδευσης των
γυναικών
4.2: Προγράµµατα υποστήριξης
γυναικών στις Προπτυχιακές &,
µεταπτυχιακές σπουδές.
Προγράµµατα Σπουδών και
ερευνητικά προγράµµατα για τις
γυναίκες
5.1: Αναβάθµιση υποδοµών &
εξοπλισµών για την προώθηση
ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας

Α5: ∆ηµιουργία &
Ενίσχυση Υποδοµών
για την Υλοποίηση
των Μέτρων ΕΚΤ
(ΕΤΠΑ)

4.1.1: Προγράµµατα υποστήριξης αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης & εκπαίδευσης
γυναικών
4.2.1: Προπτυχιακά, µεταπτυχιακά & ερευνητικά
προγράµµατα που απευθύνονται στις γυναίκες.
Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών.

5.1.1: Υποδοµές γι α άτοµα µε ειδικές ανάγκες
5.1.2: Υποδοµές – εξοπλισµοί ολοήµερου σχολείου
5.1.3: Υποδοµές – εξοπλισµοί σχολείων β’ ευκαιρίας

5.2.1: ∆ιεύρυνση συστήµατος βιβλιοθηκών στο
εκπαιδευτικό σύστηµα
5.2.2: Βιβλιοθήκες Τριτοβάθµιας
5.2.3: Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και
φυσικών επιστηµών – εποπτικά µέσα

5.2: Αναβάθµιση υποδοµών &
εξοπλισµών για τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης

5.2.4: Σχολεία Αθµιας & Βθµιας
5.2.5: Αναβάθµιση των υποδοµών ΙΕΚ & σχολών
λοιπών φορέων
5.2.6: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ
5.2.7: Κτίρια Γθµιας
5.2.8: Εξοπλισµός Γθµιας
5.2.9: ∆ράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους
ΕΤΠΑ

Α6: Τεχνική βοήθεια

6.1: Τεχνική βοήθεια

6.1.1: Τεχνική βοήθεια Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

