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ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσµού της Αξιολόγησης του 
Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής µονάδας» 

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
της Σχολικής Μονάδας µε τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρµοστεί σταδιακά σε όλες 
τις σχολικές µονάδες Προσχολικής, Δηµοτικής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. 
Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος µε Αριθµ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013). 

Στα πλαίσια αυτά θα πραγµατοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ενηµέρωση/επιµόρφωση των 
Σχολικών Συµβούλων και όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων. Θα ακολουθήσει σταδιακή 
ενηµέρωση/επιµόρφωση όλων των Διευθυντών των σχολικών µονάδων της  χώρας.  

Την ευθύνη της  επιµόρφωσης θα έχουν η Επιστηµονική Οµάδα του Έργου της ΑΕΕ µε 
φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
Τα επιµορφωτικά σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θµιας & Δ/θµιας  Εκπαίδευσης. 
Για να µην προκληθεί πρόβληµα στη λειτουργία των µονοθεσίων σχολικών µονάδων της 
Προσχολικής και της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η επιµόρφωση των Προϊσταµένων και των 
Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγµατοποιηθεί µε την ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων 
σε τοπικό επίπεδο. 
Το περιεχόµενο των επιµορφωτικών σεµιναρίων θα περιλαµβάνει:  

1. Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών υλοποίησης της 
ΑΕΕ στη σχολική µονάδα (εκτίµηση της εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης 
στη σχολική µονάδα, σχεδιασµό και εφαρµογή σχεδίων δράσης, αξιοποίηση του 
Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, υποβολή ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης),  

2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τις δράσεις των σχολείων που συµµετείχαν στο 
πιλοτικό πρόγραµµα της ΑΕΕ (2010-2012), τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης του 
Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές σχολείων),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ταχ. Δ/νση: 

 
Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες
: 

Κ.  Παπαχρήστος 
Στ. Μερκούρης 

Τηλέφωνο: 210 344 3605 
210 344 2234 

email: spudonpe@minedu.gov.gr 
t05sded@minedu.gov.gr 

 

 
Να διατηρηθεί µέχρι 
Βαθµός ασφαλείας  
 
Μαρούσι,   23.10. 2013 
Βαθµός Πρ.  
Αριθ. Πρωτ.: 
                  157723/Γ1   
           
 

 
ΠΡΟΣ: 

1. Περιφερειακούς  Δ/ντες  Π.Ε.  &  Δ.Ε. της  
χώρας  (έδρες  τους). 

2. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και       
Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε. &  
Δ.Ε. (έδρες  τους). 

3. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. της 
Χώρας (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων) 

4. Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους). 
5. Σχολικές µονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των 

Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.). 
ΚΟΙΝ.:  Ι.Ε.Π. 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 



2 
 

3. Παρεµβάσεις των Δ/ντών και αξιοποίηση της εµπειρίας των σχολείων που συµµετείχαν στο 
πιλοτικό έργο της ΑΕΕ, συζήτηση, ανατροφοδότηση. 

Κατά τη διάρκεια των επιµορφώσεων οι Διευθυντές θα ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων και θα παρέχουν ανατροφοδότηση στους Σχολικούς Συµβούλους και την Οµάδα Έργου 
της ΑΕΕ. 
Λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ 
Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν διαρκή υποστήριξη από το 
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρµογής, παραγωγή εργαλείων 
αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.). Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ θα 
λειτουργήσει ως ιστοχώρος πληροφόρησης και διάχυσης των καλών πρακτικών και ως φόρουµ 
επικοινωνίας µεταξύ Εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Σχολικών Συµβούλων και θα αποτελέσει 
καθοριστικό παράγοντα υποστήριξης του θεσµού της ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρµογής. 
Την ευθύνη για την αποτελεσµατική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των 
σχολείων θα έχει η Οµάδα Έργου της ΑΕΕ, µε φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, Προϊστάµενοι Επιστηµονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν µε το Ι.Ε.Π. και την 
Επιστηµονική Οµάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και µε τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών 
Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιµασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 
Καλούνται οι Διευθυντές Π/θµιας & Δ/θµιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύµβουλοι να 
συµβάλουν ενεργά στην αποτελεσµατική προετοιµασία και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

Οι ηµεροµηνίες των επιµορφωτικών ηµερίδων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε πρώτη 
φάση καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας θα ανακοινωθούν τις 
επόµενες ηµέρες. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Εσωτ. Διανοµή 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ 
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 
5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
6. Δ/νση ΣΕΠΕΔ 
7.Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε 
8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. 
9. ΓΕΠΟ 
 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
    

 

 
 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ          


