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Θέµα: «Εφαρµογή του θεσµού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 

µονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – ∆ιαδικασίες» 

 

Με την  αριθµ.  157723/ 23.10.2013/Γ1 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας  πραγµατοποιήθηκαν 
σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεµβρίου 2013 επιµορφώσεις των 
Σχολικών Συµβούλων και των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων ΠΕ και ∆Ε. Ακολούθως οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι θα ενηµερώσουν/επιµορφώσουν τους ∆ιευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των 
σχολικών µονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης, σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού της 
ΑΕΕ. 
Σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/15-3-2013 & την Εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ. 
30973/Γ1/05-03-2013 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, ∆ηµοτικής και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Χώρας.    
Σκοπός της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) κατά το πρώτο έτος της εφαρµογής του 
θεσµού είναι η εισαγωγή του πνεύµατος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη  
σχέσεων συνεργασίας και εµπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
 Η εφαρµογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι 
∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, µε την επιστηµονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συµβούλων και 
τη διοικητική των ∆/ντών ∆ιευθύνσεων.  Η εφαρµογή κατά το σχολικό έτος 2013-14, περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα: 
1. Γενική εκτίµηση της εικόνας του σχολείου. 
2. Επιλογή και διαµόρφωση Σχεδίου ∆ράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο 
θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταχ. ∆/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,   10. 12. 2013 
 
Αριθ. Πρωτ.: 1900089/Γ1 
                             
 

 
ΠΡΟΣ: 

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

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

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

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

∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε.). 
ΚΟΙΝ.:  Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 11521 Αθήνα) 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π.Ε. & ∆.Ε. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου. 
Ειδικότερα, για κάθε µία από τις παραπάνω διαδικασίες σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
1. Γενική εκτίµηση της εικόνας του σχολείου: Αποτελεί βασική διαδικασία της ΑΕΕ και 
αποσκοπεί στην εισαγωγή του πνεύµατος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και στην ανάπτυξη 
συνεργατικών πρακτικών µεταξύ των εκπαιδευτικών.  
Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η αποτίµηση των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
στο σχολείο. Η εκτίµηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στα µέλη της σχολικής κοινότητας να 
αποκτήσουν µια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αυτής αναδεικνύονται τα αξιόλογα επιτεύγµατα του σχολείου και επισηµαίνονται οι αδυναµίες, µε 
σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη βελτίωσή τους. 
Η διαδικασία πραγµατοποιείται από οµάδες εργασίας των εκπαιδευτικών µε απόφαση του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές, διερευνούν τα 
δεδοµένα του σχολείου, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (Τόµος ΙΙΙ: «Μεθοδολογία και 
εργαλεία διερεύνησης») καθώς και υλικό από τις καλές πρακτικές των σχολείων που είναι 
αναρτηµένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (aee.iep.edu.gr).  
Οι ∆ιευθυντές των σχολείων, εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες εφαρµογής και  
διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών.  
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι ενηµερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη 
των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» και την εφαρµογή του θεσµού στο σχολείο.  
Οι ∆ιευθυντές Α/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης στηρίζουν µε κάθε τρόπο την εφαρµογή της ΑΕΕ σ’ 
όλες τις σχολικές µονάδες της Χώρας. 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τον Μάϊο του 2014 µε τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής 
Εκτίµησης της εικόνας του  σχολείου.   
2. Επιλογή και διαµόρφωση Σχεδίου ∆ράσης: Τα Σχέδια ∆ράσης αποτελούν σηµαντική 
διάσταση της ΑΕΕ καθώς συνδέονται µε πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και τη διάχυση των καλών πρακτικών µεταξύ των σχολείων όλης 
της χώρας.  
Η επιλογή του σχεδίου δράσης µπορεί να είναι αποτέλεσµα της γενικής εκτίµησης (διαπίστωση 
αδυναµιών του σχολείου) ή να αφορά σε προτεραιότητες που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. 
Κάθε σχολείο επιλέγει δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σε συγκεκριµένες πτυχές του 
εκπαιδευτικού έργου ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές του. Το Σχέδιο ∆ράσης θα 
υλοποιηθεί το επόµενο σχολικό έτος 2014-2015. Οι σχολικές µονάδες που εφάρµοσαν, κατά τη 
διετία 2010-2012 τη διαδικασία της ΑΕΕ, δύνανται και κατά το τρέχον έτος να υλοποιήσουν Σχέδιο 
∆ράσης. 
Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρµογής του θεσµού προτείνεται να δοθεί έµφαση σε ζητήµατα που 
συνδέονται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως: 

• η δηµιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, 

•  η διαµόρφωση ή ο εκσυγχρονισµός του εσωτερικού κανονισµού του σχολείου,  
• η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων µε το 

σύλλογο γονέων και την µαθητική κοινότητα. 
3. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου: Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολική 
µονάδα υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της 
Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραµµατισµό του επόµενου σχολικού έτους και 
στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό του σχολείου.  
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 Κατά το φετινό σχολικό έτος η Έκθεση της Γενικής Εκτίµησης και η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης 
ταυτίζονται. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί µια σύντοµη και περιεκτική αποτύπωση της Έκθεσης 
Γενικής Εκτίµησης. Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης θα υποβληθεί από τον ∆ιευθυντή του σχολείου 
ηλεκτρονικά στο ∆ίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ τον Ιούνιο του 2014.  Θα ακολουθήσει σχετική 
εγκύκλιος µε οδηγίες για την αποστολή των Εκθέσεων. 
 Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στα σχολεία 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εµπλουτίζουν χωρίς να ανατρέπουν το σχολικό πρόγραµµα και τη 
λειτουργία του σχολείου.  Συστηµατοποιούν την εργασία του συλλόγου διδασκόντων, τις 
δράσεις και τον προγραµµατισµό της σχολικής µονάδας µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της 
παιδαγωγικής της λειτουργίας. 

2. Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται µε τον καθορισµό των οµάδων 
εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους µε την έγκριση των 
αποτελεσµάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολοµέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύµφωνα µε 
το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της µε 
αριθµ. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης.  

3. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας για τον προγραµµατισµό, την 
οργάνωση και τον συντονισµό της διαδικασίας των οµάδων εργασίας, µπορεί να συνεδριάσει 
και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας. 

4. Οι σχολικές µονάδες της προσχολικής αγωγής και τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 3/θ) δεν 
υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το επιλέξουν, µε δική τους 
απόφαση. 

Οι Σχολικοί Σύµβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης µεριµνούν για την ενηµέρωση των σχολικών 
µονάδων, καθώς και  την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις 
διαδικασίες εφαρµογής του θεσµού. 
Την επιστηµονική εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρµογής του θεσµού και των 
επιµέρους διαδικασιών της ΑΕΕ έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). 
Καλούνται οι Περιφερειακοί ∆/ντές ΠΕ & ∆Ε, οι Προϊστάµενοι Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. & ∆.Ε., οι ∆ιευθυντές Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι της Χώρας να συνεργαστούν µε το Ι.Ε.Π., την Επιστηµονική Οµάδα του Έργου της 
ΑΕΕ καθώς και µε τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (∆/ντές Σπουδών Π.Ε. & ∆.Ε.) και να συµβάλουν 
ενεργά στην αποτελεσµατική  εφαρµογή του θεσµού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 
στα σχολεία όλης της χώρας. 
 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4. Γενική ∆/νση ∆ιοίκησης Π.Ε.& ∆Ε 
5. ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
5. ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
6. ∆/νση ΣΕΠΕ∆ 
7.∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε 
8. ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε. 
9. ΓΕΠΟ 
 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

    

 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ          


