
Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 
∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση-Τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα  

Έχοντας υπόψη:  

1. 1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α΄  
2. 2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 τ. Α΄  
3. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για το 

κρατικό προϋπολογισµό επιπλέον δαπάνες από αυτές που ήδη είχαν υπολογιστεί µε 
την αναφερόµενη στο θέµα αυτό αριθµ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΕΚ 930 τ. Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας  

αποφασίζουµε  

Προκειµένου η εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει περισσότερο 
αποτελεσµατική και συµµετοχική -ενεργητική, ώστε οι µαθητές αυτοί να ενταχθούν οµαλά 
και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στα πλαίσια της διαπολιτισµικής 
αγωγής, διαµορφώνεται ένα ευέλικτο σχήµα θεσµικής και διδακτικής παρέµβασης, το οποίο 
επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού σταθµίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών 
αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής µονάδας να επιλέξει εκείνο το σχήµα που µπορεί να 
λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. Το θεσµικό σχήµα έχει τη µορφή:  

• Τάξη Υποδοχής Ι  
• Τάξη Υποδοχής ΙΙ  
• Φροντιστηριακό Τµήµα  
• ∆Ιευρυµένο Ωράριο  

1. Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)  

Το πρόγραµµα των τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται 
µέσα στο Ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου:  

·  Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρµόζεται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής 
ως δεύτερης ξένης γλώσσας για µαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα, η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος.  
·  Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρµόζεται µικτό πρόγραµµα εσωτερικής και εξωτερικής 
γλωσσολογικής και µαθησιακής υποστήριξης των µαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και 
το οποίο πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε παράλληλη υποστηρικτική 
γλωσσική διδασκαλία, η φοίτηση διαρκεί µέχρι δύο διδακτικά έτη, µετά την 
παρακολούθηση του κύκλου Τ.Υ. Ι.  

2. Λειτουργία Τ.Υ.  

α) Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ είναι 9 και ο 
µεγαλύτερος 17. Σε περίπτωση που σε γειτονικά σχολεία υπάρχουν µαθητές που έχουν την 
ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ., µπορούν να µετεγγραφούν µε τη σύµφωνη γνώµη των 
γονέων τους και των διευθυντών των σχολείων, µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης 
ή Γραφείου Εκπαίδευσης, σε ένα σχολείο στο οποίο τηρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να 
είναι δυνατή η ίδρυση Τ.Υ. Ι:  



Ειδικότερα:  

Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)  

Το πρόγραµµα των Τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται 
µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου:  

• Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρµόζεται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και µαθησιακής προετοιµασίας. Το πρόγραµµα 
εφαρµόζεται µε παράλληλη παρακολούθηση µερικών µαθηµάτων στην κανονική τάξη 
όπως: Φυσική Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα, Σχολική 
Ζωή ή και άλλο µάθηµα σύµφωνα µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, σε 
συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο. Η φοίτηση σε Τ.Υ. Ι διαρκεί µέχρι ένα 
διδακτικό έτος. Είναι δυνατή ταχύτερη επανένταξη µαθητή στην κανονική τάξη 
έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. Ι και της κανονικής τάξης, αν στο 
τέλος τριµήνου έχει δεχθεί ότι µπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθήσει όλα τα 
µαθήµατα.  
• Στις τάξεις υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρµόζεται µικτό πρόγραµµα εσωτερικής και 
εξωτερικής γλωσσικής και µαθησιακής υποστήριξης των µαθητών που έχουν ενταχθεί 
σ' αυτές και το οποίο πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε παράλληλη 
υποστηρικτική διδασκαλία. Η φοίτηση διαρκεί δύο διδακτικά έτη (σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις τρία έτη) και επιδιώκεται να είναι συνεχής για να είναι αποτελεσµατική η 
υποστηρικτική προσπάθεια.  

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:  

Εφαρµόζεται εβδοµαδιαίο ωρολόγιο 18-22 διδακτικών ωρών που πραγµατοποιούνται µε 
απόσπαση των µαθητών από την κανονική τάξη, εκτός από τα µαθήµατα Καλλιτεχνικά, 
Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά (προαιρετικά το τελευταίο, µε απόφαση των 
διδασκόντων) όπου εντάσσονται κανονικά. Ειδικότερα το πρόγραµµα διαµορφώνεται ως 
εξής:  

Μαθήµατα εντατικής παρακολούθησης (18-22 ώρες)  

14 ώρες ελληνικά  

4 ώρες µαθηµατικά  

4 ώρες στοιχεία από τα υπόλοιπα µαθήµατα  

Μαθήµατα κοινής παρακολούθησης (7-13 ώρες)  

Τάξεις    Α' Β΄ Γ΄  
Μαθηµατικά   4 4 4  
Ξένη Γλώσσα   6 5 5  
Πληροφορική-Τεχνολ.  2 2 1  
Φυσική Αγωγή   3 3 2  
Αισθητική Αγωγή  1 2 2  
Οικιακή Οικονοµία  1 2 -  
ΣΕΠ    - - 1  



Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση λόγω της ιδιοµορφίας του σχολικού προγράµµατος ο 
σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίζει µε ποια τάξη/-εις και µε ποιο τµήµα/-τα 
µπορεί να συνδεθεί η Τάξη Υποδοχής, ώστε οι µαθητές τους να συνδιδάσκονται τα 
µαθήµατα Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Τεχνολογίας και Μαθηµατικών ή τουλάχιστον 
ένα από αυτά. Οι Τ.Υ. πρέπει να λειτουργούν κατά τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
αιτιολογείται εγγράφως από το ∆ιευθυντή του σχολείου η παρέκκλιση από τον κανόνα 
λειτουργίας των Τ.Υ.  

Πρόγραµµα σπουδών Τ.Υ. ΙΙ  

Στο πρόγραµµα αυτό οι µαθητές/ -τριες παρακολουθούν στις "κανονικές" τάξεις του 
σχολείου, ενώ παράλληλα έχουν γλωσσική και µαθησιακή υποστήριξη. Η υποστήριξη 
προβλέπει:  

α. Εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε εξατοµικευµένη υποστήριξη των 
µαθητών για την ανάπτυξη των αναγκαίων γλωσσικών δεξιοτήτων τους ενώ συµµετέχουν 
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της "κανονικής" τάξης µε τον εκπαιδευτικό που είναι 
υπεύθυνος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (συνεργατική 
διδασκαλία).  

β. Εξωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Συνέχιση της εντατικής διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.  

γ. Το µάθηµα της γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης είναι προαιρετικό και 
εφόσον υπάρξει ικανός αριθµός µαθητών (7-15) διδάσκεται για 4 ώρες την εβδοµάδα εκτός 
του ωρολόγιου προγράµµατος στην περίπτωση που η τάξη έχει πλήρες ωρολόγιο 
πρόγραµµα. Για την παρακολούθηση του µαθήµατος αυτού χορηγείται στο τέλος του 
διδακτικού έτους σχετική βεβαίωση.  

Προετοιµασίες για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών 
Τµηµάτων  

1. Τάξη Υποδοχής Ι  

• Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνοµάθειας του µαθητή. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται ότι ο µαθητής έχει ελάχιστη ή µηδενική 
γνώση της ελληνικής γλώσσας µε αποτέλεσµα η κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου να είναι ανεπαρκείς σε όλες τις κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές περιστάσεις.  
• Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει το παιδί του 
Τάξη Υποδοχής Ι. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέµπεται το θέµα στην οµάδα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και  
• Ανατίθεται η διδασκαλία σε διδακτικό προσωπικό, κατά προτίµηση 
εξειδικευµένο στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  
• Εξασφαλίζεται έγκαιρα κατάλληλο διδακτικό υλικό  

 

 



 

2. Τάξη Υποδοχής ΙΙ  

• Οι Τ.Υ. αφορούν µαθητές αλλόγλωσσους οποιασδήποτε τάξης της Α/θµιας ή 
Β/θµιας Εκπ/σης.  
• Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνοµάθειας του µαθητή. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι είναι µέτριο, δηλαδή παρουσιάζει µια ασταθή επάρκεια 
στην ελληνική γλώσσα µε αποτέλεσµα να λειτουργεί ανεπαρκώς στο σύνολο του 
σχολικού αναλυτικού προγράµµατος.  
• Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει την Τάξη 
Υποδοχής ΙΙ. Σε περίπτωση διαφωνίας του, το θέµα παραπέµπεται στην οµάδα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης.  
• Στις διδακτικές διαδικασίες Τ.Υ. µπορεί να συµµετάσχει και δίγλωσσος 
εκπαιδευτικός.  

Η απόφαση για την ένταξη µαθητή σε Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ λαµβάνεται από το σύλλογο 
διδασκόντων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο, αφού συνεκτιµήσουν τα 
διαγνωστικά tests και λάβουν υπόψη τη σχετική εισήγηση των ειδικών επιστηµόνων 
(ψυχολόγου ή/και κοινωνικού λειτουργού) που παρακολουθούν τη διαδικασία σχολικής 
προσαρµογής του συγκεκριµένου µαθητή, εφόσον ο θεσµός της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης λειτουργεί στην εκπαιδευτική περιφέρεια.  

3. Φοίτηση σε Φροντιστηριακό Τµήµα (Φ.Τ.)  

Το πρόγραµµα των Φ.Τ. παρακολουθείται από µαθητές παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς 
που είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ και αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε 
εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι' αυτούς µέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά µαθήµατα 
αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην "κανονική" 
τάξη. Η λειτουργία των Φ.Τ. πραγµατοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.  

4. Λειτουργία Φ.Τ.  

Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Φροντιστηριακό Τµήµα είναι 
ο 3 και ο µεγαλύτερος 8. Μαθητές ευρύτερων περιοχών µπορούν να εγγράφονται στο ίδιο 
σχολείο, µε τη σύµφωνη γνώµη ων γονέων τους και των διευθυντών των σχολικών 
µονάδων, µετά από έγκριση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, ώστε 
να εξασφαλίζεται ικανός αριθµός µαθητών για την ίδρυση Φροντιστηριακού Τµήµατος.  

Επίσης µπορούν να ιδρύονται Φ.Τ. σε σχολικές µονάδες και να φοιτούν σε αυτά µαθητές 
των πλησιέστερων σχολείων, αφού εξασφαλιστεί έγκριση των γονέων τους.  

Στο Φ.Τ. παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία µέχρι 10 ώρες την εβδοµάδα από τι οποίες 
οι 2 διατίθενται για µελέτη.  

 

 

 



5. Πρόγραµµα σπουδών Φροντιστηριακού Τµήµατος  

∆ιδάσκονται τα µαθήµατα στα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόφωνοι 
µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές ή µαθησιακές. Επίσης γίνεται µελέτη και 
προετοιµασία των µαθητών για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας 2 ώρες την εβδοµάδα 
(σύνολο 10).  

Η κατανοµή των ωρών διδασκαλίας κατά µάθηµα, οι ώρες λειτουργίας του Φ.Τ., καθώς 
και η χρήση διδακτικού υλικού, καθορίζονται από το σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε 
το σύλλογο διδασκόντων.  

6. Έναρξη λειτουργίας των Τ.Υ. και Φ.Τ.  

Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Ι ή και Ι και 
Φροντιστηριακών Τµηµάτων να γίνεται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, 
στο τέλος του διδακτικού έτους υποβάλλονται από τις σχολικές µονάδες α) τεκµηριωµένες 
προτάσεις για ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ., β) στοιχεία που αφορούν µαθητές που πρέπει να 
παρακολουθήσουν τις Τ.Υ. Ι ή ΙΙ αλλά η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου δεν επιτρέπει 
την εφαρµογή του προγράµµατος Τ.Υ. -έκθεση λόγων αδυναµίας υλοποίησης του 
προγράµµατος Τ.Υ. Μετά το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου υποβάλλονται στις 
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά συµπληρωµατικά στοιχεία.  

7. ∆ιδακτικό προσωπικό  

Α. Στις τάξεις Υποδοχής διδάσκουν µόνιµοι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη διάθεση 
του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή που αποσπώνται για το σκοπό 
αυτό, όπως και αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί.  

Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση διδάσκουν µε πλήρες ωράριο και στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση µε πλήρες ωράριο ή για τη συµπλήρωση του κανονικού τους ωραρίου. Οι 
ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου ∆/νσης 
Εκπ/σης και διδάσκουν µε ωράριο που καθορίζεται από τη σύµβαση πρόσληψής τους. Στις 
Τάξεις Υποδοχής διδάσκουν κατά πρώτο λόγο διαθέσιµοι εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου, 
εφόσον το επιθυµούν και έχουν τα απαραίτητα για το έργο αυτό προσόντα.  

Β. Η εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, η άριστη 
γνώση της ελληνικής για την περίπτωση των αλλοδαπών εκπαιδευτικών, η πολύ καλή 
γνώση ξένης γλώσσας και κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης των µαθητών, η 
παρακολούθηση σχετικών σεµιναρίων, η προηγούµενη διδακτική εµπειρία σε Τάξεις 
Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τµήµατα λογίζονται ως προσόντα επιλογής για την ανάθεση 
της διδασκαλίας.  

Γ. Στα Φροντιστηριακά Τµήµατα διδάσκουν µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της 
ίδιας ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, άλλης σχολικής µονάδας, για συµπλήρωση του 
διδακτικού τους ωραρίου ή µε ωριαία αντιµισθία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
διδασκαλία από εκπαιδευτικούς των παραπάνω κατηγοριών, προσλαµβάνονται αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί ως ωροµίσθιοι και αν αυτό δεν είναι δυνατό ιδιώτες εκπαιδευτικοί που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως ωροµίσθιοι.  



∆. Για κάλυψη ειδικών αναγκών και συγκεκριµένα για τη διδασκαλία της γλώσσας και του 
πολιτισµού της χώρας προέλευσης µπορούν να προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι κατά σειρά 
προτεραιότητας: 1. Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προσόντα διορισµού στην 
ελληνική εκπαίδευση και είναι αποδεδειγµένα γνώστες της γλώσσας (διαθέτουν σχετικό 
τίτλο) και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης των µαθητών (λόγω διαµονής τους σ' 
αυτή). 2. Ελλείψει αυτών εκπαιδευτικοί, έλληνες ή αλλοδαποί, που γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική και είναι αποδεδειγµένα γνώστες της γλώσσας της χώρας προέλευσης των 
µαθητών.  

Ε. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών της παραγράφου ∆, εδαφ. 1,2 πραγµατοποιείται µε 
απόφαση του Νοµάρχη ύστερα από πρόταση του αρµόδιου περιφερειακού συµβουλίου και 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.  

ΣΤ. Για κάλυψη των ειδικών αναγκών που αναφέρονται στις παραγράφους Γ και ∆ µπορεί 
µε οικονοµική στήριξη άλλων δηµοσίων φορέων και οργανισµών που εµπλέκονται στη 
διαδικασία της διαπολιτισµικής να προσληφθούν µε έγκριση του αρµόδιου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συµβουλίου εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τις 
Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που 
καθορίστηκαν στις αντίστοιχες παραγράφους (Γ και ∆).  

Ζ. Με ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων και των αρµόδιων υπηρεσιών οργανώνονται 
επιµορφωτικά σεµινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν όσοι εργάζονται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Τ.Υ. ή σε Φ.Τ.  

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς µε ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων οργανώνονται 
συναντήσεις για τον απολογισµό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. 
και τη διατύπωση προτάσεων.  

8. Εποπτεία - Παιδαγωγική Καθοδήγηση  

Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας και ο οικείος προϊστάµενος έχουν τη φροντίδα και την 
ευθύνη για τη διευκόλυνση των µαθητών αυτών στην ένταξή τους στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Τ.Υ. και των 
Φ.Τ. Σε περίπτωση που οι σχολικές συνθήκες ή ο αριθµός των µαθητών αυτών δεν 
επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. ή Φ.Τ. πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε 
οι µαθητές αυτοί να υποστηριχθούν γνωσσικά και µαθησιακά.  

Την ευθύνη για την κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την έκδοση 
σχολικών βιβλίων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε Τ.Υ. και 
Φ.Τ. καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εποπτικού υλικού έχουν το ΙΠΟ∆Ε και το Π.Ι. Ο 
Σχολικός Σύµβουλος έχει την ευθύνη της επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης 
των εκπαιδευτικών καθώς και της σύνταξης και εφαρµογής προγραµµάτων διδασκαλίας και 
χρήσης του εποπτικού υλικού σε συνεργασία πάντοτε µε το διδακτικό προσωπικό. Στο τέλος 
του διδακτικού χρόνου οι διευθυντές των σχολείων υποβάλλουν εκθέσεις στο Σχολικό 
Σύµβουλο και στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης τις 
οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που εφάρµοσαν τα προγράµµατα. Οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι αποδελτιώνουν, κωδικοποιούν τα προβλήµατα και τις προτάσεις και υποβάλλουν 
συνοπτική έκθεση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, το ΙΠΟ∆Ε και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.  



9. ∆ιοικητικές ρυθµίσεις  

Με εγκύκλιο θα ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν:  

• την αξιολόγηση των µαθητών  
• τη φοίτηση µαθητών σε Τ.Υ. ή Φ.Τ.  
• τα διαγνωστικά εργαλεία για την πορεία ελληνοµάθειας του µαθητή και το 
γνωστικό επίπεδό του.  
• τα διαγνωστικά εργαλεία για το πέρασµα από ένα τύπο Τ.Υ. στον άλλο.  
• την επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού.  
• τις ενέργειες των εκπαιδευτικών οργάνων για την καλή οργάνωση και 
λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων και την 
έγκαιρη λειτουργία τους.  

Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία 
ρυθµίζει θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών 
Τµηµάτων.  

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 


