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Να διατηρηθεί µέχρι 
Βαθµός ασφαλείας  
  
Μαρούσι, 5 -5- 2010 
Αριθ. Πρωτ.:       Βαθµός Προτερ.  
                 50313/  Γ1                         
  
ΠΡΟΣ:  

   
-  Περιφερειακούς ∆/ντές  Π.Ε &  
    ∆.Ε   της χώρας   (Έδρες τους) 
-   Προϊσταµένους  Επ. & Παιδ.   
     Καθοδήγησης   Π.Ε & ∆.Ε της  
     χώρας  (Έδρες τους) 
-   Γραφεία Σχολικών 
Συµβούλων       
     Π.Ε & ∆.Ε  (µέσω των Περιφ.  
     ∆/νσεων  Π.Ε & ∆.Ε) 
-    ∆/νσεις και Γραφεία Π.Ε & ∆.Ε. 
      της χώρας 
(έδρες  τους).              
-    Σχολικές  µονάδες Π.Ε & ∆.Ε. 
(µέσω  
      των ∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. της 
χώρας) 
     

                                 
  

          

         ΘΕΜΑ:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
  
Το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων  έχει  προγραµµατίσει  να  ξεκινήσει  την  επόµενη σχολική χρονιά 
(2010-2011) διαδικασίες  προγραµµατισµού, αξιολόγησης και βελτίωσης της 
ποιότητας του  παρεχόµενου  εκπαιδευτικού  έργου (Αυτοαξιολόγηση   του 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής  µονάδας).    
  
Πρόκειται  για  µια  εσωτερική  συλλογική  διαδικασία  διαµόρφωσης των 
στόχων  της σχολικής µονάδας, ανάδειξης  των  προβληµάτων, 
ανάπτυξης  πνεύµατος  συνεργασίας, αλληλεγγύης  και  συνευθύνης, µε  βασικό 
στόχο  την αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων, την ανατροφοδότηση του 
εκπαιδευτικού έργου και την αναβάθµιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.  
  
Το Υπ. Π∆ΒΜΘ ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων ότι η 
αυτοαξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής  µονάδας επιδιώκει να 
εµπεδώσει  συνεργατικές συµπεριφορές και δράσεις, να αναδείξει τις καινοτόµες 
παρεµβάσεις των σχολείων και να ενισχύσει την αυτοεκτίµηση όλων των 
εµπλεκοµένων. Τα σχολεία πρέπει να προγραµµατίζουν, να υλοποιούν, να 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να αντιµετωπίζουν αδυναµίες, λάθη και προβλήµατα, 
να αναθεωρούν και να επανακαθορίζουν τους στόχους τους, να αξιολογούν το 
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εκπαιδευτικό τους έργο.  Υποχρέωση της Πολιτείας και του Υπ. Π∆ΒΜΘ είναι να 
στηρίξει τον εκπαιδευτικό και το έργο του προς όφελος του µαθητή. Να 
εξασφαλίσει τα µέσα για τη συνεχή εκπαίδευση & επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
που θα αναβαθµίζουν το ρόλο του και θα βελτιώνουν την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. 
  
Στο πλαίσιο αυτό το Υπ. Π∆ΒΜΘ ενηµερώνει όλους τους εκπαιδευτικούς 
και τις σχολικές  µονάδες για το σχεδιασµό που αφορά τις «διαδικασίες 
προγραµµατισµού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των 
σχολικών µονάδων», ο οποίος έχει ως εξής: 
  
1.      Οι Σχολικοί Σύµβουλοι θα εντοπίσουν, µέχρι  τέλος Μαΐου, δύο (2) 
τουλάχιστον σχολικές µονάδες κατά προτεραιότητα, από αυτές που εκτιµούν µετά 
από σχετική συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ότι θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που περισσότερες σχολικές µονάδες 
εκδηλώσουν  ενδιαφέρον,  θα  υπάρξει  συνεννόηση  µε  τις  ∆/νσεις 
Σπουδών  Π.Ε. & 
∆.Ε.  του  Υπουργείου  Παιδείας  ∆.Β.Μ.Θ.  και  την  Επιστηµονική  Επιτροπή. 
  
2.      Οι Σχολικοί Σύµβουλοι θα ενηµερώσουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις τους 
∆/ντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό  των σχολείων, τα οποία εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει αναλυτική ενηµέρωση για την 
«αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας και τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης».   
  
3.      Οι σχολικές µονάδες θα αποφασίσουν τη συµµετοχή τους στην 
εν  λόγω  διαδικασία, σε  ειδική  συνεδρίαση του  Συλλόγου  ∆ιδασκόντων. 
Στη  συνεδρίαση  καλείται  και  ο  Σχολικός  Σύµβουλος, 
αν  αυτό  κριθεί  αναγκαίο  από  το Σύλλογο  ∆ιδασκόντων.  
  
4.      Τα σχολεία τα οποία αποδέχονται την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου τους προτείνονται από τους Σχολικούς Συµβούλους και καταγράφονται από 
τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ∆.Ε. των 
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και µε ευθύνη του Περιφερειακού ∆/ντή 
αποστέλλονται στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις  Π.Ε. & 
∆.Ε.  του  Υπουργείου  Παιδείας  ∆.Β.Μ.Θ.  
  
5.      Τον  Ιούνιο και το Σεπτέµβριο θα πραγµατοποιηθούν επιµορφωτικά 
σεµινάρια και αναλυτική ενηµέρωση των Σχολικών Συµβούλων από την 
Επιστηµονική Επιτροπή. Κατά την επιµόρφωση των στελεχών θα είναι έτοιµα 
ενδεικτικά σχέδια δράσης, φόρµες αυτοαξιολόγησης, ερωτηµατολόγια και οδηγίες 
συµπλήρωσης που θα αφορούν παραδείγµατα εφαρµογής και ενέργειες των 
σχολείων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εφαρµογής.  
  
6.      Εντός του Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν ενδοσχολικές επιµορφώσεις 
από τους Σχολικούς Συµβούλους σχετικά µε τις διαδικασίες εφαρµογής της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας. Ένα ολοκληρωµένο πακέτο µε το υλικό 
της αυτοαξιολόγησης (φόρµες αξιολόγησης,  ερωτηµατολόγια, σχέδια δράσης, 
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οδηγίες εφαρµογής)  θα είναι έτοιµο να δοθεί στα σχολεία µέχρι τέλος 
Σεπτεµβρίου.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει άµεση και 
συνεχής ενηµέρωση, επιµόρφωση και ανατροφοδότηση της επιστηµονικής οµάδας 
και του Υπ. Π∆ΒΜΘ µε τα στελέχη και τις σχολικές µονάδες, ώστε να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµού. 
  
Το Υπ. Π∆ΒΜΘ και η επιστηµονική επιτροπή θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο ώστε να 
αποφευχθούν αποθαρρυντικές γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις σχολικές 
µονάδες. Στόχος µας είναι η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της 
σχολικής  µονάδας: 
  

� Να συµβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου στα σχολεία.  

� Να εφοδιάσει τη σχολική µονάδα µε µέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων.  

  
Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα δυναµικό εργαλείο κριτικής θεώρησης της σχολικής 
πραγµατικότητας, ανατροφοδότησης του σχολικού έργου, βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών πρακτικών και ανάπτυξης της σχολικής µονάδας. 
Στο πλαίσιο αυτό καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν ενεργά: 
  
·         ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ  ΚΑΙ 
·         ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
  
  
  
Εσωτερική ∆ιανοµή       
-          Γραφείο κ. Υπουργού                                                              Η 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
-          Γραφείο κ. Υφυπουργού 
-          Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-          Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα 
-          ∆/νση Σπουδών ∆.Ε                                                          ΕΥΗ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
-          ∆/νση  Σπουδών Π.Ε 
-          ∆/νση Φυσικής Αγωγής 
-          ∆/νση Ειδικης Αγωγής 
-          ∆/νση ΣΕΠΕ∆ 
 


