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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
"Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"
(Τποςπγική απόθαζη Γ2/1938)
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
Έρνληαο
ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ.4, πεξίπησζε ηα΄ ηνπ Ν.2525/1997 (ΦΔΚ 188Α΄).
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξ.2 , πεξίπησζε α΄ ηνπ Ν.2469/1997 (ΦΔΚ 38Α΄).
3.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
απνθαζίδνπκε

Άπθπο 1
Έννοια και ζκοπόρ ηηρ αξιολόγηζηρ.
1. Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνείηαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο.
2. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ
ησλ
ζπληειεζηψλ
ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Με ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηδηψθεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο
κέζα ζηελ ηάμε, ε πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο , ε ηαρχηεξε κεηάδνζε ησλ
πιεξνθνξηψλ, ε αξηηφηεξε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε επηζήκαλζε ησλ
αδπλακηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε απνηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ
ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
απνηειέζκαηνο.
Η αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απιψο κία δηαδηθαζία ειεγθηηθνχ ή δηαπηζησηηθνχ ραξαθηήξα αιιά
αλαηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή πξάμε επηδηψθνληαο ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη
ηε βειηίσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ. Έρεη σο θχξην ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ζε φινπο ηνπο
καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο δπλαηφηεηαο έγθαηξεο θαη ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ πξφζβαζεο. ην πιαίζην
απηφ ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε
πξφζβαζε ζηε γλψζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
3.Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γίλεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ηηο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
4.θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη:
α) ε ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπγθξφηεζε, ηελ
παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο επζηνρία,
β) ν ζρεκαηηζκφο ζεκειησκέλεο εηθφλαο γηα ηελ απφδνζε ζην έξγν ηνπο.
γ) ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζην καζεηή κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δηαπηζηψζεσλ θαη νδεγηψλ ησλ αμηνινγεηψλ,
δ) ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ε
πξνζπάζεηα εμάιεηςεο απηψλ,
ε) ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ε παξνρή
θηλήηξσλ ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη
ζη) ε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζήο ηνπο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
επηκφξθσζεο απηήο.

Άπθπο 2
Όπγανα αξιολόγηζηρ - καθήκονηα αςηών.
1.ην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ζπληάζζεηαη έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο , απφ
πεληακειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ππνβάιιεηαη ζην δηεπζπληή ηεο. Με
ηελ σο άλσ έθζεζε αμηνινγείηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη επηζεκαίλνληαη ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαη
δπζιεηηνπξγίεο.
2.Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία
δηεπζχλεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. Η αμηνινγηθή έθζεζε ηνπ δηεπζπληή
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηήο αλαθέξεηαη:
α) ζηελ ππεξεζηαθή ζπλέπεηα , ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, δειαδή
o i) ηελ ππεχζπλε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο,
o ii) ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαζέηνπλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θαη
ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
o iii) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ,
πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ
πγεία θαη άιια ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο.
β) ζηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο, δειαδή
o i) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηε ζπιινγηθή
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο
ζρνιηθήο δσήο, γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ θαζεθφλησλ, γηα ηε
δηαηχπσζε ζεκάησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ , γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ,
o ii) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ , γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηεο
καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ
o iii) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ
ηνπ γηα ηελ παξνρή ππεχζπλεο ελεκέξσζήο ηνπο θαη ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε
εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ.
3.Ο πξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, γηα ηνπο δηεπζπληέο ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
πνπ ππεξεηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο. Η αμηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο γηα θάζε δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ αλαθέξεηαη:

i) ζηελ ππεξεζηαθή ζπλέπεηα , ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ ην
δηεπζπληή, δειαδή
αα)
ηελ
νξγαλσηηθή
θαη
θαζνδεγεηηθή
ηνπ
ηθαλφηεηα
,
ββ) ηελ ππεχζπλε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ
ηνπ,
γγ) ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
ηνπ αλαζέηνπλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ
εθπαίδεπζεο
θαη
δδ) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ
πγεία θαη άιια ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη
ii) ζηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο , καζεηέο θαη γνλείο , δειαδή:
αα) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηε ζπιινγηθή
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο
δσήο , γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ θαζεθφλησλ, γηα ηε δηαηχπσζε
ζεκάησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ,
ββ) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηεο
καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη
γγ) ζηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα
ηελ παξνρή ππεχζπλεο ελεκέξσζήο ηνπο θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε
εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ.

Η αμηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ππεξεηνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη :
α) ζηελ ππεξεζηαθή ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ
πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί , δειαδή ηελ νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ηελ ππεχζπλε άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο , ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηελ επηηπρή δηαρείξηζε, θαη έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο
αλαζέηεη ν πξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ θαη
β) ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο πνιίηεο ,
ζέκαηα ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδνληαη.
4.Ο πξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
απηψλ, γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ γξαθείσλ θπζηθήο
αγσγήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα
ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε
δηεχζπλζε αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, θπζηθήο αγσγήο θαη
ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη :

α) ζηελ νξγαλσηηθή θαη θαζνδεγεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο,
β) ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ,
γ) ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
δ) ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη
ε) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.
5. α) 0 ρνιηθφο χκβνπινο ππνζηεξίδεη ην επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ θαη ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
επηζηεκνληθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
β) Η αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κε
ηε ζπλερή επηθνηλσλία ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο:
i.

ζηα ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα θαη ηηο άιιεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ
ην ρνιηθφ χκβνπιν,
θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε επηζηεκνληθά, παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά
ζέκαηα,
θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζην ζρνιείν θαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο.

ii.
iii.

γ) Γηα ηε ζχληαμε ηεο αμηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν ρνιηθφο χκβνπινο
1.

2.

ιακβάλεη ππφςε ηνπ αα)ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ηεο παξαπάλσ ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ββ) ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
παξαθνινχζεζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηδαζθαιηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο θαη
πάληνηε χζηεξα απφ ζρεηηθή πξνζπλελλφεζε, θαη
αμηνινγεί αα) ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ηελ απαξαίηεηε γηα ην
έξγν ηνπ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε, ηελ θαηνρή ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ ελεκέξσζή ηνπ ζηηο
λεφηεξεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ πξνζθνξάο ζχγρξνλσλ
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζην ζρνιείν, ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ,
φπσο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη νη θξίζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ββ) ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, δειαδή ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ, ηελ
νξζή ρξήζε θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε κεζφδνπ θαη επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία, ηνλ
έιεγρν ηεο αθνκνίσζεο ησλ δηδαρζέλησλ, ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ, ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κε ηνπο καζεηέο θαη ηελ
ππνβνήζεζή ηνπο γηα νκαιή θαη δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη δσή.

δ) Ο ρνιηθφο χκβνπινο ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, εθηηκψληαο ηα αμηνινγηθά
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

6.Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο αλαθέξνληαη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ λννχληαη θαη νη
δηεπζπληέο ζρνιηθψλ εξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (.Δ.Κ.) θαη φπνπ αλαθέξνληαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ
λννχληαη θαη νη πξντζηάκελνη ησλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
7.ηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία δελ ηνπνζεηνχληαη δηεπζπληέο, νη εθζέζεηο
αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Γηεχζπλζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Άπθπο 3
Αξιολόγηζη από ηο ώμα Μονίμων Αξιολογηrών ηων σολικών Μονάδων, ηελεσών
εκπαίδεςζηρ και Δκπαιδεςηικών.
1.Σνλ Αχγνπζην θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ (Δ.Α..Μ.)
ζπγθξνηεί ηξηκειείο επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
2.Έξγν ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο είλαη:
i.
ii.
iii.

ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε ζχληαμε αμηνινγηθήο
έθζεζεο,
ε ζχληαμε αμηνινγηθήο έθζεζεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ηεο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο,
ε αμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ
Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, κεηά απφ έλζηαζή ηνπο ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.

3 α) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νη Σξηκειείο Δπηηξνπέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην
Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ηνπο καζεηέο, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ην
χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηελ νηθεία ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο γηα
ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
ηνπ ζρνιείνπ, ηελ Τιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απνηειέζκαηνο.
β) Η αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη επηηνπίσο ζε θάζε ρνιηθή Μνλάδα απφ ηνπο Αμηνινγεηέο, ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρνιηθνχ παξάγνληα ή θνξέα, βάζεη ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ
ηίζεληαη απφ ηελ Δ.Α..Μ.. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, δείθηεο αμηνιφγεζεο
θαη κέηξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δ.Α..Μ., νη νπνίνη κπνξνχλ λα
εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνινγνχκελεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αμηνινγεηέο. Απηνί έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε
ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αθξηβνχο ζπκπιήξσζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ.
γ) Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, νη Σξηκειείο Δπηηξνπέο ζπληάζζνπλ εθζέζεηο
αμηνιφγεζεο θαη ηηο ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Α..Μ.
Άπθπo 4
Υπόνορ, πεπιεσόμενο και ηύπορ ηηρ αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικού έπγος και εκπαιδεςηικών από
ηο ώμα Μονίμων Αξιολογηηών.
1.Δθζέζεηο αμηνιφγεζεο απφ ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπληάζζνληαη:
α) Γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο εμέιημεο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.
β) Μεηά απφ έλζηαζή ηνπο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην .Μ.Α. ζχκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ Π.Γ. ηνπ
άξζξνπ 8 παξ.4 εδ.η' ηνπ Ν.2525/97.
γ) ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο επηζηεκνληθήο ή παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη ήδε θξηζεί κε ηεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη εθφζνλ
παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε αλάκεζα ζηηο θαιέο ή άξηζηεο αηνκηθέο αμηνινγήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηα ίδηα σο άλσ φξγαλα αμηνιφγεζεο αθελφο θαη αθεηέξνπ
ζηηο θαθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ
ζπληάζζνληαη απφ ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ ή θαη αληίζηξνθα.
2.Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηέρνπλ πεξηγξαθηθφ κέξνο θαη αξηζκεηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο, σο εμήο:

ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ αζθεί δηδαθηηθφ έξγν, εθαξκφδεηαη ε
θιίκαθα απφ 10 κέρξη 50 κφξηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε:
ηεο ππεξεζηαθήο ζπλέπεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ,
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο,
ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο.
β) ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ππεξεηεί ζηε Γηεχζπλζε ή ην
Γξαθείν Δθπαίδεπζεο, εθαξκφδεηαη ε ίδηα θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε:
ηεο ππεξεζηαθήο ζπλέπεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ
ηνπ,
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη ηεο επηθνηλσλίαο απηνχ κε ηνπο πνιίηεο.
γ) ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ δηεπζπληή, εθαξκφδεηαη επίζεο ε ίδηα θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε:
ηεο ππεξεζηαθήο ζπλέπεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ,
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο.
δ) ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ δηεπζπληή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα
ζηα εδάθηα ηηη' θαη ηλ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
ε) ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο, θαζψο θαη ζηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο
δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ απφ ηνπο κφληκνπο αμηνινγεηέο, απνηηκάηαη θάζε έλα απφ ηα αμηνινγηθά
ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ζε θιίκαθα απφ 10 κέρξη 20 κφξηα.
ζη) ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο απφ ηνπο κφληκνπο αμηνινγεηέο
ιακβάλεηαη ππφςε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ αμηνινγηθά ζηνηρεία, ην νπνίν απνηηκάηαη ζε θιίκαθα απφ
10 κέρξη 20 κφξηα:
ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε
ε επηηπρήο άζθεζε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ,
ε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ε αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο
θαη
ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
3. Η κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Α..Μ.
Άπθπο 5
Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ σολικήρ Μονάδαρ (Δ.Α..Μ.)
1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο (Δ.Α..Μ.), απνηειείηαη απφ επηά κέιε, εθπαηδεπηηθνχο
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο απφ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ή πκβνχινπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ιλζηηηνχηνπ.
2. Η ζπκκεηνρή ζηελ Δ.Α..Μ. είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή άζθεζεο νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο, επηηεδεχκαηνο, έξγνπ θαη ελ γέλεη
απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη αμηνινγεηέο
ή ππνςήθηνη αμηνινγεηέο.
3.Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Α..Μ. είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κηα αθφκε ηεηξαεηία.
4.Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο ππνβάιινπλ ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο, Αηνκηθφ Φάθειν Τπνςεθηφηεηαο
πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ πνπ νξίδεη ν λφκνο 2525Ι97.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο επηηξνπή θξίζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ, ε νπνία
εμεηάδεη αξρηθά ηνπο Αηνκηθνχο Φαθέινπο Τπνςεθηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, φζνπο θξίλεη επηιέμηκνπο

ηνπο θαιεί ζε ζπλέληεπμε γεληθήο παηδείαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Η Δπηηξνπή
ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ. Ο
Τπνπξγφο επηιέγεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κεηά απφ γλψζε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο.
5.Ο Τπνπξγφο ζπγθξνηεί ηελ Δ.Α..Μ. ζε ζψκα, νξίδνληαο ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο. Η
Δ.Α..Μ. θαηαξηίδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ.
6.Αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Α..Μ.:
Η Δ.Α..Μ. έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα επί φισλ ησλ ζεκάησλ ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο. ην
πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή:
Πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληα, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηε δξάζε ηνπ ψκαηνο Μνλίκσλ
Αμηνινγεηψλ (.Μ.Α.).
Οξίδεη κεηαμχ ησλ αμηνινγεηψλ δεθαηξείο (13) πληνληζηέο Αμηνιφγεζεο Αμηνινγεηψλ, έλαλ
γηα θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο.
Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ
ζηειερψλ Γηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη θάζε
άιινπ θέληξνπ ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Οξίδεη, φπνηε πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή φπνηε θξίλεη αλαγθαίν, Σξηκειή
Δπηηξνπή Αμηνινγεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ θαη' έλζηαζε
αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάζε άιιε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο.
Μπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ έθηαθηε αμηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, εθηφο ηνπ
εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο.
Μπνξεί λα θαιεί, ζε θάζε δηαδηθαζία θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο.
Καζνξίδεη ηνπο ηνκείο, ηα κέζα, ηνπο δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ρνιηθψλ
Μνλάδσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηε ιεηηνπξγία
ησλ Γηνηθεηηθψλ, Δθπαηδεπηηθψλ θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θιπ.
Οξίδεη Δπηηξνπή απφ ην .Μ.Α. γηα ηε ζχληαμε θαη παξαγσγή, κεηαμχ άιισλ, εγρεηξηδίσλ
Αμηνιφγεζεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη
νκνγελνπνίεζε ηνπ έξγνπ αμηνιφγεζεο θαη νπνηνδήπνηε άιινπ βνεζεηηθνχ πιηθνχ θξίλεη
αλαγθαίν.
Δίλαη ν απνδέθηεο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ ψκαηνο Μνλίκσλ
Αμηνινγεηψλ. Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ, αλαζέηεη εηεζίσο ζε επηηξνπέο αμηνινγεηψλ ηε ζχληαμε
ζπλνιηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλά λνκφ θαη αλά πεξηθέξεηα
θαη δεκνζηνπνηεί ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα. Η ίδηα ζπληάζζεη αλάινγε έθζεζε γηα ην ζχλνιν ηεο
Δπηθξάηεηαο ε νπνία επίζεο δεκνζηνπνηείηαη.
Γηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ .Μ.Α. θαη αλαζέηεη έξγα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ.
Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. πνπ
αθνξνχλ ηε δξάζε ηεο.
Γίλεη εληνιέο ζηε Γξακκαηεία Τπνζηήξημεο ηεο.
7.Σν .Μ.Α. δηαζέηεη αλεμάξηεην πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. κε δηθφ ηνπ θσδηθφ.
8.ην έξγν ηνπ ην .Μ.Α. επηθνπξείηαη απφ Γξακκαηεία Τπνζηήξημεο, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο.
Άπθπο 6
Έλεγσορ ηος έπγος ηων Μονίμων Αξιολογηηών.
1.Ο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ησλ Αμηνινγεηψλ αζθείηαη απφ ηνπο πληνληζηέο Αμηνιφγεζεο θαη ηελ
Δ.Α..Μ.
2.Αξκνδηφηεηα ησλ πληνληζηψλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, ε παξαγγειία ζπκπιεξσκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη ε επηζεψξεζε ηνπ έξγνπ ησλ
Αμηνινγεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα αμηνινγεηή, ν αξκφδηνο ζπληνληζηήο
απεπζχλεη ζρεηηθή έθζεζε πξνο ηελ Δ.Α..Μ., εηζεγνχκελνο ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ.
Άπθπο 7
Σελικέρ διαηάξειρ.

Η

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
παξνχζα
λα
δεκνζηεπζεί
ζηελ
Δθεκεξίδα
ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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