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Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ
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τθσ χώρασ
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Κακοδιγθςθσ
Π.Ε & Δ.Ε τθσ χώρασ
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Π.Ε & Δ.Ε
(μζςω των Περιφ. Δ/νςεων
Π.Ε & Δ.Ε)

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτοχεφει με ςταδιακζσ
παρεμβάςεισ να οικοδομιςει το «Νζο χολείο», αλλάηοντασ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα προσ
όφελοσ του μακθτι, του εκπαιδευτικοφ και τθσ κοινωνίασ ευρφτερα.
Η διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει
τθ ςχολικι μονάδα ωσ βαςικό φορζα προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ
ζργου και να βελτιώςει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Βαςικι επιδίωξθ του Τπουργείου είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και των
παραγόντων που τθν ςυναποτελοφν (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ), οι οποίοι με τισ
δράςεισ τουσ να οδθγθκοφν ςε μια αποτελεςματικότερθ οργάνωςθ, διοίκθςθ και
διαχείριςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Η πολιτικι θγεςία του Τπ. ΠΔΒΜΘ πιςτεφει ότι οι αλλαγζσ που επιχειροφνται ςτο
χώρο τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχουν τθ ςυναίνεςθ και τθν αποδοχι των εκπαιδευτικών
ωσ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τουσ.
Σο Τπ. ΠΔΒΜΘ και το ΚΕΕ κα υποςτθρίξουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ να αναπτφξουν τισ
διαδικαςίεσ τθσ αυτoαξιολόγθςθσ τουσ.
Για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά τα μζλθ των ςχολικών μονάδων που κα επιλεγοφν,
κα αναπτφξουν διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και αποτίμηςησ τησ ποιότητασ του
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παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου και ςτθ ςυνζχεια κα διαμορφώςουν, θα υλοποιήςουν,
θα παρακολουθοφν και θα αξιολογήςουν Σχζδια Δράςησ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και
βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Οι χολικοί φμβουλοι, ςτελζχθ που εργάηονται για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ, κα ζχουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία του όλου εγχειριματοσ. τθν
κατεφκυνςθ αυτι:
1. Σο Τπ. ΠΔΒΜΘ κα ενθμερώςει αναλυτικά τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ για τθν
«αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ διαδικαςία τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ» ςε ςυναντιςεισ, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ
Περιφερειακζσ Δ/νςεισ πανελλαδικά, αλλά και ςε άλλα ςθμεία που πικανόν κρικεί
αναγκαίο (Απρίλιοσ-Μάιοσ 2010).
2. Οι χολικοί φμβουλοι ςτθ ςυνζχεια κα καλζςουν ςε ςυναντιςεισ (ενθμερωτικζσ –
παιδαγωγικζσ): α) Σουσ Δ/ντζσ των ςχολείων που ζχουν τθν εποπτεία και τθν
παιδαγωγικι & επιςτθμονικι κακοδιγθςθ, β) Σο εκπαιδευτικό προςωπικό όλων των
ςχολείων ευκφνθσ τουσ . τισ ςυναντιςεισ αυτζσ κα γίνει αναλυτικι ενθμζρωςθ για
τθν «αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ διαδικαςία
τθσ αυτοαξιολόγθςθσ». τόχοσ κα είναι θ επιλογι δφο (2) ςχολικών μονάδων από
κάκε Περιφζρεια χολικοφ υμβοφλου (από αυτζσ που κα εκδθλώςουν ενδιαφζρον)
για τθν αρχικι εφαρμογι (Απρίλιοσ – Μάιοσ 2010).
3. Επιλογι των ςχολικών μονάδων, οι οποίεσ κα εφαρμόςουν πιλοτικά τθν αυτό αξιολόγθςθ από τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ (Μάιοσ-Ιοφνιοσ 2010).
4. Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών των επιλεγζντων ςχολείων από τουσ χολικοφσ
υμβοφλουσ (Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ςχεδιαςμόσ, κακοριςμόσ ρόλων και
αρμοδιοτιτων και τζλοσ παρουςίαςθ αποτελεςμάτων).
υνοδευτικά ςασ επιςυνάπτουμε ςε θλεκτρονικι μορφι υλικό (ςελ.14) για τθν
αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ χολικισ Μονάδασ.

Εςωτερικι Διανομι
-

Γραφείο κ. Τπουργοφ
Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα
Δ/νςθ πουδών Δ.Ε
Δ/νςθ πουδών Π.Ε
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