
 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 

 
Προτεραιότητα 
 
 

 
Προτεραιότητα 1 
Υλοποίηση δράσεων που εφαρµόζουν τις Κοινές Βασικές 
Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των µεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
∆ράση 
 
 

                              
∆ράση 1.4/13: Προαγωγή της διαπολιτισµικότητας ως 
θεµελιώδους µηχανισµού ένταξης των νοµίµως 
διαµενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής». 

Έργο Έργο 1.4γ/13 
«Προώθηση δηµιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις 
υφιστάµενες δοµές των βρεφονηπιακών σταθµών µε 
στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών µεταναστών και 
γηγενών» 

 
Φορέας Υλοποίησης του 
Έργου 
 

α) ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών (∆ΒΑ)  
 

 
Συνεργαζόµενοι  εταίροι  
 
 

α) Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ,  
β) Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
∆ήµου Ιωαννιτών,  
γ) Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη ∆ήµου Νίκαιας 
– Αγ. Ι. Ρέντη,  
δ) Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – 
Συκεών (ΚΕΥΝΣ),  
ε) ∆ήµος Αθηναίων Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ 
(∆ΑΕΜ ΑΕ), 
στ) Εταιρεία για την Ανάπτυξη και ∆ηµιουργική 
Απασχόλησης Παιδιών (ΕΑ∆ΑΠ). 
 

 
∆απάνη Έργου 
 
 
 
 

 
194.389,67€ 

(95% χρηµατοδότηση από Ε.Ε και  5% από  εθνικούς πόρους) 

 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 
 

30/01/2015-30/06/2015 

 
Στόχοι του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στόχοι του έργου, όπως είχαν οριστεί και στην 

πρόσκληση, ήταν:  

- η προώθηση δηµιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων 

- η αλληλεπίδραση παιδιών µεταναστών και γηγενών  

- η προαγωγή της συνύπαρξης µέσω δηµιουργικών 

δραστηριοτήτων 

 



 
 
 
 
Περιγραφή του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το έργο υλοποιήθηκε σε 5 πόλεις (Αθήνα, Ηράκλειο, 

Ιωάννινα, Αγ.Ι.Ρέντης και Νεάπολη-Συκεές). Αρχικά 

συλλέχθηκε το εκπαιδευτικό υλικό που αφορούσε ένα 

πλαίσιο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων διαπολιτισµικού 

περιεχοµένου. Παράλληλα δηµιουργήθηκε ένας οδηγός 

διαπολιτισµικού διαλόγου για τους παιδαγωγούς οι 

οποίοι υποστηρίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

από στελέχη της Οµάδας Έργου. Πραγµατοποιήθηκε 

καµπάνια κινητοποίησης ωφελουµένων µε στόχο την 

επίτευξη της µέγιστης δυνατής συµµετοχής. 

∆ηµιουργήθηκε µια εκπαιδευτική βαλίτσα σύµφωνα µε 

τις ανάγκες και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιοχής, που περιείχε διαφόρων ειδών παιχνίδια που 

προωθούσαν την αλληλεπίδραση των νηπίων. Στο 

πλαίσιο του έργου, δηµιουργήθηκε διαδικτυακή 

πλατφόρµα  ως εργαλείο για τη διευκόλυνση του έργου 

συντονισµού και παρακολούθησης της Οµάδας Έργου 

αλλά και ως µέσο ενηµέρωσης προς τις οικογένειες των 

ωφελουµένων.  
Αποτελέσµατα του Έργου 
 

• Περιοδικές διαχειριστικές συναντήσεις, 

• Ενηµέρωση για τον οδηγό διαπολιτισµικού 

διαλόγου, επιτόπια συµβουλευτική, υποστήριξη 

παιδαγωγών 

• Οδηγός  διαπολιτισµικού διαλόγου 

• Έκθεση αξιολόγησης παιδαγωγικών 

προγραµµάτων 

• ∆ιαδικτυακή πλατφόρµα 

• Αναφορά µε το πρόγραµµα δηµιουργικών 

δραστηριοτήτων 

• Αναφορά ολοκλήρωσης δηµιουργικών 

δραστηριοτήτων 

• Έκθεση αξιολόγησης παιδαγωγικών 

προγραµµάτων 

• Γιορτές διαπολιτισµικού χαρακτήρα 

• ∆ελτία τύπου, ενηµερωτικά τρίπτυχα και 

ραδιοφωνικά σποτ. 
 

Links σχετικά µε το Έργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          www.olatapaidiamazi.gr      



 


