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Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Μαρούσι,01-10- 2012
Αριθ. Πρωτ.: 965 Βαθμός Προτερ.
ΠΡΟΣ:
1.
2.

3.
4.
5.

Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε & Δ.Ε της
χώρας (Έδρες τους).
Προϊσταμένους Επ. & Παιδ.
Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε της χώρας
(Μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε & Δ.Ε
(μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε).
Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. (Έδρες τους).
Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω των
Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου και του Έργου των Εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού στο
πλαίσιο της διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα για τη διαδικασία της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, έχει προχωρήσει
στην ανάρτηση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα
http://evaluation.minedu.gov.gr, με αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο
ταυτότητας του εκπαιδευτικού δεν θα καταγράφεται. Για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου απαιτείται η χρήση κλειδάριθμου, τον οποίο κάθε εκπαιδευτικός
μπορεί να παραλάβει από το σχολείο που υπηρετεί. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτικός υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα
παραλάβει τον κλειδάριθμο από το γραφείο 0102 (ώρες 09:00-13:00). Αν υπηρετεί
σε Φορέα Εκπαίδευσης τότε θα παραλάβει τον κλειδάριθμο από την πλησιέστερη
στον Φορέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τονίζεται ότι οι κλειδάριθμοι δεν σχετίζονται
ούτε με το σχολείο, ούτε με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.
Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και το αρμόδιο
γραφείο της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη
παραγωγή των κλειδάριθμων και για την ανώνυμη διανομή τους στους
εκπαιδευτικούς. Η παραγωγή των κλειδάριθμων γίνεται με τη χρήση ειδικής
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εφαρμογής http://evaluation.minedu.gov.gr/tokens. Η πρόσβαση στην εφαρμογή
γίνεται με τον κωδικό ΠΣΔ του σχολείου.
Μπορεί να παραχθεί πλήθος κλειδάριθμων ίσος με το πλήθος των
εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου, έτσι όπως έχει δηλωθεί στο «Σύστημα
Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας - e-survey». Παρέχεται ένα
περιθώριο ασφαλείας +20% αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση καταστροφής
και απωλειών κλειδάριθμων. Στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και στις κατά τόπους
Διευθύνσεις θα παραχθεί ικανοποιητικός αριθμός κλειδάριθμων, ώστε να καλυφθεί
το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν. Διευκρινίζεται ότι εκτυπώνονται οκτώ
(8) κλειδάριθμοι σε κάθε φύλλο Α4, οι οποίοι πρέπει να κοπούν και να μοιραστούν
στους εκπαιδευτικούς.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαίο να απαντηθούν οι
ερωτήσεις στο σύνολό τους.
Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκινά την Τρίτη, 02.10.2012,
ώρα 00.00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012, ώρα 23.59 μ.μ.
Απορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής κλειδάριθμων
μπορούν να αποστέλλονται από τους Διευθυντές στους διαχειριστές της εφαρμογής,
μέσω email στη διεύθυνση evaluation@sch.gr.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου στο τηλ. 801-11-801-81, τις ώρες 09:00 -17:00.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

-

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
Δ/νση Σπουδών Π.Ε
Δ/νση Διοικητικού
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