
 

 ΘΕΜΑ: «Σςγκπόηηζη Επιηποπήρ για ηην καηάθεζη ππόηαζηρ για ηην 

αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηος έπγος ηος εκπαιδεςηικού» 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 

Α΄/30-9-1985) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ. 2986/2002 (ΦΔΚ 24 Α΄/13-2-2002) 

«Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηεο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».   

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) 

«Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο 

θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 21 ηνπ λ. 3966/2011 (ΦΔΚ 118 Α΄/ 24-5-

2011) «Θεζκηθό πιαίζην ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ, Ίδξπζε 

Ηλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 
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63/2005 (Α’ 98). 

6. Σν ππ’ αξηζκ. 85/2012 Π.Γ. (ΦΔΚ 141/η. Α΄/21.06. 2012) « Ίδξπζε θαη 

κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ». 

7. Σν πηινηηθό - εξεπλεηηθό έξγν «Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο- Γηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο» (ΑΔΔ) ηνπ ΔΠΑ 

(«Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1,2,3 – Οξηδόληηα Πξάμε» κε MIS 295381), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 5028/29-03-12 απόθαζε ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηέσο επξσπατθώλ πόξσλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. 

8. Σελ κε αξηζκ. πξση. 14841/ Γ1/ 13-2-2012 εγθύθιην ηνπ ΤΠΓΒΜΘ κε ζέκα: 

«Πξνεηνηκαζία- Γξάζεηο γελίθεπζεο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ – απηναμηνιόγεζε ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ». 

9.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ λ. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 

Α ΄/ 11-4-2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο − Νέα εηαηξηθή 

κνξθή − ήκαηα – Μεζίηεο Αθηλήησλ − Ρύζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ 

θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

10. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα δελ πξνθύπηεη θακία δαπάλε,  

Απνθαζίδνπκε: 

Σε ζπγθξόηεζε άκηζζεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηε κειέηε 

ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Μέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη νη: 

i) Μαηζαγγνύξαο Ζιίαο, Καζεγεηήο  ΔΚΠΑ, σο Πξόεδξνο 

ii) Αλδξεαδάθεο Νηθόιανο, επ. Καζεγεηήο Παλ. Κξήηεο, σο Αληηπξόεδξνο 

iii) Γηαινύξεο Παξαζθεπάο, ρνιηθόο ύκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

σο κέινο, 

iv) Παζηάο Γεώξγηνο, επ. Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, σο κέινο, 

v) Κνπινπκπαξίηζε Αιεμάλδξα, π. ύκβνπινο Π.Η., σο κέινο, 

vi) Λνπθέξεο Γηνλύζηνο, ύκβνπινο Β΄  Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α., σο κέινο, 

vii) Ενπγαλέιε Αηθαηεξίλε, π. Πάξεδξνο Π.Η., σο κέινο, 

viii) αιηεξήο Νηθόιανο, ρνιηθόο ύκβνπινο Π.Δ., σο κέινο, 

ix) Ο Γηεπζπληήο πνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α., σο 

κέινο, 

x) Ο Γηεπζπληήο πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α., σο κέινο. 
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Γξακκαηέαο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε θ. πξίνπ Ησάλλα, 

εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ 06 κε αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία Ληβαλίνπ εθπαηδεπηηθό 

θιάδνπ ΠΔ07.  

Σν Έξγν ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο  είλαη:  

i) ε κειέηε ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ αμηνιόγεζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ,  

ii) ε κειέηε ησλ ζρεδίσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα 

ζε ππεξεζηαθό επίπεδν γηα ζέκαηα αμηνιόγεζεο,  

iii) ε κειέηε ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο,  

iv) ε δηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ βαζηθώλ αξρώλ αμηνιόγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εξσηεζεί  ζρεηηθά ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.  

v) ν ζρεδηαζκόο θαη ε ζύληαμε ζρεδίνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ηε ζρεηηθή 

πξόηαζε ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2012, 

εκεξνκελία πνπ ζα έρεη  νινθιεξώζεη θαη ηηο εξγαζίεο ηεο. 

 

                                                              Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 

                                                                      ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
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