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4. Γ/ληέο Γ/λζεσλ Π.Δ. & Γ.Δ. (έδξεο ηνπο).
5. ρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ. & Γ.Δ. (δηα ησλ
Γ/λζεσλ Π.Δ. & Γ.Δ.).
ΚΟΙΝ.: Ι.Δ.Π. (Αλ. Σζόρα 36- 11521 Αζήλα)

Θέμα: «Εθαπμογή ηος θεζμού ηηρ Αξιολόγηζηρ ηος Εκπαιδεςηικού Έπγος ηηρ ζσολικήρ
μονάδαρ καηά ηο ζσολικό έηορ 2013-2014 – Διαδικαζίερ»
Με ηελ αξηζκ. 157723/ 23.10.2013/Γ1 Δγθύθιην ηνπ Τθππνπξγνύ Παηδείαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2013 επηκνξθώζεηο ησλ
ρνιηθώλ πκβνύισλ θαη ησλ Γηεπζπληώλ Γηεπζύλζεσλ ΠΔ θαη ΓΔ. Αθνινύζσο νη ρνιηθνί
ύκβνπινη ζα ελεκεξώζνπλ/επηκνξθώζνπλ ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο επζύλεο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο
ΑΔΔ.
ύκθσλα κε ηελ Τπ. Απόθαζε ΦΔΚ 614, η. β΄/15-3-2013 & ηελ Δγθύθιην κε Αξηζκ. Πξση.
30973/Γ1/05-03-2013 κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014, ε Αμηνιόγεζε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο, ζα
εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξνζρνιηθήο, Γεκνηηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Υώξαο.
θνπόο ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (ΑΔΔ) θαηά ην πξώην έηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζεζκνύ είλαη ε εηζαγωγή ηνπ πλεύκαηνο ηεο «απηναμηνιόγεζεο» ζην ζρνιείν θαη ε αλάπηπμε
ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
Η εθαξκνγή ηεο ΑΕΕ ζηα ζρνιεία είλαη ππνρξεωηηθή θαη ηελ επζύλε ηεο πινπνίεζεο έρνπλ νη
Δηεπζπληέο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, κε ηελ επηζηεκνληθή /παηδαγωγηθή ζηήξημε ηωλ Σρ. Σπκβνύιωλ θαη
ηε δηνηθεηηθή ηωλ Δ/ληώλ Δηεπζύλζεωλ. Η εθαξκνγή θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-14, πεξηιακβάλεη

ηα αθόινπζα:
1. Γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ.
2. Δπηινγή θαη δηακόξθσζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ην νπνίν
ζα πινπνηεζεί ην ζρνιηθό έηνο 2014-15.
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3. Δηήζηα έθζεζε Αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ.
Δηδηθόηεξα, γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζεκεηώλνληαη ηα αθόινπζα:
1. Γενική εκηίμηζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος: Απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία ηεο ΑΔΔ θαη
απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ πλεύκαηνο ηεο «απηναμηνιόγεζεο» ζην ζρνιείν θαη ζηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ 15 δεηθηώλ πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ
ζην ζρνιείν. Η εθηίκεζε απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο λα
απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
απηήο αλαδεηθλύνληαη ηα αμηόινγα επηηεύγκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη επηζεκαίλνληαη νη αδπλακίεο, κε
ζθνπό ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο.
Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη από νκάδεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε απόθαζε ηνπ
πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηύζζνπλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, δηεξεπλνύλ ηα
δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ΑΔΔ (Σόκνο ΙΙΙ: «Μεζνδνινγία θαη
εξγαιεία δηεξεύλεζεο») θαζώο θαη πιηθό από ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη
αλαξηεκέλα ζην Παξαηεξεηήξην ηεο ΑΔΔ (aee.iep.edu.gr).
Οι Διεςθςνηέρ ησλ ζρνιείσλ, επνπηεύνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη
δηεπθνιύλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Οι σολικοί ύμβοςλοι ελεκεξώλνπλ, θαζνδεγνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ παηδαγσγηθά ηελ αλάπηπμε
ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο «απηναμηνιόγεζεο» θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ζην ζρνιείν.
Οι Διεςθςνηέρ Α/θμιαρ & Δ/θμιαρ Εκπ/ζηρ ζηεξίδνπλ κε θάζε ηξόπν ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ ζ’
όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υώξαο.
Η δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κέρξη ηνλ Μάτν ηνπ 2014 κε ηε ζύληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Γεληθήο
Δθηίκεζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ.
2. Επιλογή και διαμόπθωζη σεδίος Δπάζηρ: Σα ρέδηα Γξάζεο απνηεινύλ ζεκαληηθή
δηάζηαζε ηεο ΑΔΔ θαζώο ζπλδένληαη κε πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν θαη ηε δηάρπζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ όιεο
ηεο ρώξαο.
Η επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο γεληθήο εθηίκεζεο (δηαπίζησζε
αδπλακηώλ ηνπ ζρνιείνπ) ή λα αθνξά ζε πξνηεξαηόηεηεο πνπ νξίδεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ.
Κάζε ζρνιείν επηιέγεη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ. Σν ρέδην Γξάζεο ζα
πινπνηεζεί ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 2014-2015. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ εθάξκνζαλ, θαηά ηε
δηεηία 2010-2012 ηε δηαδηθαζία ηεο ΑΔΔ, δύλαληαη θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο λα πινπνηήζνπλ ρέδην
Γξάζεο.
Καηά ην πξώην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζε δεηήκαηα πνπ
ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ όπωο:

 ε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ,
 ε δηακόξθσζε ή ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηνπ ζρνιείνπ,
 ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ην
ζύιινγν γνλέσλ θαη ηελ καζεηηθή θνηλόηεηα.
3. Εηήζια Έκθεζη Αξιολόγηζηρ ηος ζσολείος: ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θάζε ζρνιηθή
κνλάδα ππνβάιιεη Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιόγεζεο. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο αμηνπνηνύληαη ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη
ζηνλ γεληθόηεξν εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ζρνιείνπ.
2

Καηά ην θεηηλό ζρνιηθό έηνο ε Έθζεζε ηεο Γεληθήο Δθηίκεζεο θαη ε Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιόγεζεο
ηαπηίδνληαη. Η Δηήζηα Έθζεζε απνηειεί κηα ζύληνκε θαη πεξηεθηηθή απνηύπσζε ηεο Έθζεζεο
Γεληθήο Δθηίκεζεο. Η Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιόγεζεο ζα ππνβιεζεί από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
ειεθηξνληθά ζην Γίθηπν Πιεξνθόξεζεο ηεο ΑΔΔ ηνλ Ινύλην ηνπ 2014. Θα αθνινπζήζεη ζρεηηθή
εγθύθιηνο κε νδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ησλ Δθζέζεσλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ΑΔΔ ζηα ζρνιεία
ζεκεηώλνληαη ηα αθόινπζα:
1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ΑΔΔ εκπινπηίδνπλ ρσξίο λα αλαηξέπνπλ ην ζρνιηθό πξόγξακκα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. πζηεκαηνπνηνύλ ηελ εξγαζία ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ηηο
δξάζεηο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
παηδαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο.
2. Η έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ΑΔΔ ζην ζρνιείν γίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο θαη νινθιεξώλεηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε ηελ έγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο νινκέιεηεο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ζύκθσλα κε
ην Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/30-09-1985, η. Α΄, Άξζξν 11, παξ. Σ) θαη ην Άξζξν 37 ηεο κε
αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄) Τπ. Απόθαζεο.
3. Ο ύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ
νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο δηαδηθαζίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη
θαη ζε ώξεο πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειεο, εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο.
4. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία (έσο 3/ζ) δελ
ππνρξενύληαη ζηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, εθηόο θαη εάλ ην επηιέμνπλ, κε δηθή ηνπο
απόθαζε.
Οη ρνιηθνί ύκβνπινη Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο κεξηκλνύλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο
δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ.
Τελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ θαη ηωλ
επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ ηεο ΑΕΕ έρεη ην Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Ε.Π).
Καινύληαη νη Πεξηθεξεηαθνί Γ/ληέο ΠΔ & ΓΔ, νη Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο & Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο Π.Δ. & Γ.Δ., νη Γηεπζπληέο Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νη ρνιηθνί
ύκβνπινη ηεο Υώξαο λα ζπλεξγαζηνύλ κε ην Ι.Δ.Π., ηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Έξγνπ ηεο
ΑΔΔ θαζώο θαη κε ηα ζηειέρε ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. (Γ/ληέο πνπδώλ Π.Δ. & Γ.Δ.) θαη λα ζπκβάινπλ
ελεξγά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ
ζηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο.
Εζωη. Διανομή
1. Γραθείο κ. Υποσργού
2. Γραθείο κ. Υθσποσργού
3. Γραθείο κ. Γεν. Γραμμαηέα
4. Γενική Δ/νζη Διοίκηζης Π.Ε.& ΔΕ
5. Δ/νζη Ειδικής Αγωγής
5. Διεύθσνζη Ιδιωηικής Εκπ/ζης
6. Δ/νζη ΣΕΠΕΔ
7.Διεύθσνζη Σποσδών Π.Ε
8. Διεύθσνζη Σποσδών Δ.Ε.
9. ΓΕΠΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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