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1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μετεγγραφές μαθητών μέχρι 31 Μαρτίου
Η τελευταία προθεσμία των μετεγγραφών των μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προςτα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
και αντίστροφα ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας η 31η Μαρτίου 2017.
Το υπουργείο καλεί τα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην
περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών. Αντίστοιχα οι
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία στηνΕλλάδα.

2. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους
2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για την συνέχεια πατήστε ΕΔΩ.

3. Η νέα έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ: Αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση των σχολείων
Αξιολόγηση, επιτήρηση και «φακέλωμα» μαθητών και διδασκόντων προτείνει η Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) με την πρόσφατη έκθεσή της. Για τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ.

4. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Tην ανάγκη διασφάλισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των υποψήφιων εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωσης ενός
νέου, επεξεργασμένου, νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τα προσόντα που πρέπει να
κατέχει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός σε επίπεδο γνώσεων παιδαγωγικής και διδακτικού αντικειμένου,ικανοτήτων και στάσεων,
τονίζει η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. στην ετήσια έκθεση, ώστε όπως σημειώνει να είναι σε θέση να διδάσκει παιδο-κεντρικά, με εστίαση στη
βαθιά κατανόηση και στην κριτική ανάλυση της γνώσης, μέσα σε ανομοιογενείς τάξεις διαφορετικού γλωσσικού, γνωστικού,
πολιτισμικού κεκτημένου και επιπέδου ετοιμότητας μάθησης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται στην έκθεση, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός
πρέπει να αντιλαμβάνεται την ιστορικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τη σχέση του με διαδικασίες αναπαραγωγής ή
ανασυγκρότησης κοινωνικών δομών προς δικαιότερα και δημοκρατικότερα σχήματα. Για τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ.

5. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Προτείνει Συντονιστή Ειδικότητας ανά σχολείο
Για ειδικότητες οι οποίες σε μία σχολική μονάδα αριθμούν περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) εισηγείται στην ετήσια έκθεση, προς τον
υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τον καθορισμό του συντονιστή ειδικότητας που θα μπορεί να διευκολύνει στον σχεδιασμό και
την οργάνωση του μαθήματος, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της ύλης, των ωριαίων κριτηρίων
αξιολόγησης και των ολιγόλεπτων δοκιμασιών, καθώς και των κοινών επιστημονικών και άλλων δράσεων και δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, τονίζετε στην πρόταση, διευκολύνει την επικοινωνία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος έχει στην αρμοδιότητα του
μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ειδικότητας. Πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι έχουν γνώση των απαιτήσεων του ρόλου και επιθυμούν να λειτουργήσουν ως συντονιστές ειδικότητας, μπορούν μέσα
από διαδικασίες και κριτήρια που θα καθοριστούν, να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

6. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Εισήγηση του θεσμού του «κριτικού φίλου» για τους ΣχολικούςΣυμβούλους

Tην εισαγωγή του θεσμού του «κριτικού Φίλου» τον οποία να αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, εισηγείται η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
(Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στον υπουργό παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. κρίνει ότι οι επαγγελματικές «κοινότητες μάθησης» είναι αναγκαίο, να έχουν την εξωτερική
στήριξη ενός κριτικού φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλογές, αλλά θα βοηθά τα μέλη της επαγγελματικής «κοινότητας
μάθησης» να προβούν σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική
ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές
προσεγγίσεις. Για τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ.

7. Μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ρύθμιση, με τη οποία καθορίζεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών θα υπάγεται στο ΑΣΕΠ, κατέθεσε με μορφή τροπολογίας το
υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και προβλέπει για τις
σχολικές χρονιές 2017-18 και 2018-19, τη διαδικασία έκδοσης προκήρυξης και κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων
αναπληρωτών, να υπάγεται στην έγκριση του ΑΣΕΠ και να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του. Όπως αναφέρεται μάλιστα
στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών θα «υπάγεται πλήρως στις αρχές της
αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας που διέπουν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ».

8. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2017: Από 24 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από το τρέχον
σχολικό έτος οι αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος
Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ορίζεται από 24-03-2017 έως 06-04-2017, και η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το
όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους
στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η εγκύκλιος: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27438-23-03-17-apoayrio-eos-tis-6-apriliou-oi-aitiseis-metathesis-stin-eidiki-agogi
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