ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»
To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος
«Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Ε’ κύκλος με Κ.Ε. 11503
οργανώνει τ
α ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:


Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Αγωγή: Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 1)



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 2)



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 3)



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή: Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, 20 ώρες (Κωδ. SCHL 4)

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους το
απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο όσον αναφορά το αντικείμενο της αξιολόγησης της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ,
απασχολούμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε αδιόριστους
εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα σε:
 Καθηγητές
 Δασκάλους
 Νηπιαγωγούς
 Σχολικούς συμβούλους
Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η διάχυση των θεωρητικών και
μεθοδολογικών αρχών της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων εργαλείων. Τα
μαθήματα παραδίδονται από ένα οργανωμένο δίκτυο ειδικευμένων επιστημόνων και

ερευνητών και Καθηγητών του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός γόνιμου
διαλόγου και η καλλιέργεια μιας «κουλτούρας αξιολόγησης» μεταξύ ενηλίκων πτυχιούχων,
οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν, εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται για το χώρο της
εκπαίδευσης.
Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ και ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί
από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται
καθημερινές σε απογευματινές ώρες.
Στο παράρτημα της πρόσκλησης μπορείτε να μελετήσετε τις θεματικές ενότητες
εκπαίδευσης για κάθε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που προσφέρεται προκειμένου να επιλέξετε
αυτό που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για
την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος που επιλέγετε και να την
αποστείλετε
μαζί
με
σύντομο
βιογραφικό
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
equas@admin.uoa.gr ή με φαξ στον αριθμό 2103689691, αναγράφοντας στο θέμα του
email ή στο διαβιβαστικό του fax, τον αντίστοιχο Κωδικό Προγράμματος.
Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα είναι η
24 Μαΐου 2013. Η έναρξη μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από 3 Ιουνίου 2013.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων
συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την
ολοκλήρωση της συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του
Επιμορφωτικού Προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί
συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Αστέριος Δουκουδάκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Για πληροφορίες:
Ελένη Κατσαρού
e-mail: equas@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689686-9660

στους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγηση στη σχολική μονάδα: Αξιολόγηση
εκπαιδευτικού έργου», έχει ως σκοπό να συμβάλλει εποικοδομητικά στις ανάγκες
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την επερχόμενη αξιολόγηση εκπαιδευτικού
έργου στα Ελληνικά σχολεία με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης, για το σχολικό έτος
2013 - 2014.

Σύμφωνα με την από 03-05-2013 υπουργική απόφαση, με την έναρξη του σχολικού έτους
2013 - 2014, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τη μέθοδο
της αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής,
Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους αυτόνομα επιμορφωτικά
προγράμματα ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα είναι τα εξής:



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Αγωγή:
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα.



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα.



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα.



Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή: Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα.

Σε ποιους απευθύνεται

Καθηγητές

Δασκάλους

Νηπιαγωγούς

Σχολικούς συμβούλους
Απασχολούμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε
αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. Το Βασικό πλαίσιο των διαδικασιών και τα μεθοδολογικά εργαλεία
2. Η δεοντολογία της αξιολόγησης
3. Τα πρότυπα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί τις βασικές αρχές και τα μοντέλα της
εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις και βιωματικές εργασίες
σε ομάδες Γίνεται διαδραστικά με τη μορφή εργαστηρίου (work-shop) όπου
συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση των
θεμάτων και η εμπέδωση των εφαρμογών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής είναι 80 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του
σεμιναρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο :
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου στην Σχολική Μονάδα».

