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ΑΔΑ:
ΠΡΟΣ:
Περιφερειακούς Δ/ντες Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας (έδρες τους)
Προϊσταμένους Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε.
(έδρες τους)
Σχολικούς Συμβούλους (μέσω των
Περιφ/κών Δ/νσεων Π.Ε.& Δ.Ε.)
Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
Σχολικές Μονάδες (όλων των τύπων)
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
Υπευθύνους (μέσω των οικείων Δ/νσεων
Π.Ε.& Δ.Ε. Εκπ.):
-Σχολικών Δραστηριοτήτων
-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-Αγωγής Υγείας
-Πολιτιστικών
ΚΠΕ της χώρας (μέσω των Περιφ/κών
Δ/νσεων)
Ε.Κ.Φ.Ε.- ΚΕΣΥΠ - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ (μέσω των
οικείων Δ/νσεων)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail: seped @minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Φουσέκη
Γ. Τσώμου
Τηλέφωνο: 210 344 2223
FAX: 210 344 2221

Κοινοπ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.)

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην
Εκπαίδευση» για τη σχολική χρονιά 2012-2013
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγαγε το 2010
τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Α΄/θμια & Β΄/θμια Εκπαίδευση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της μάθησης που παράγεται στα σχολεία ως βάση
για την υποστήριξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και τη
δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών». Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να
ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο ανοικτό στη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία
καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές όπως θα αναδεικνύονται μέσα από την
διαδικασία της δράσης, θα αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
(http://excellence.sch.gr- αποθετήριο καλών πρακτικών), που θα αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή
άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
Για την σχολική χρονιά 2012-2013 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη δράση να υποβάλλουν τα έργα τους, τα οποία είτε έχουν
υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις
15 Φεβρουαρίου 2013.
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι εκπαιδευτικοί με:
α) ατομικά έργα,
β) ομαδικά έργα, αποτέλεσμα σύμπραξης εκπαιδευτικών.
Το περιεχόμενο των έργων που θα υποβληθούν μπορεί να αφορά:
α) στη διδακτική μεθοδολογία των διδασκομένων μαθημάτων, σε όλους τους
τύπους σχολείων, με βάση το δεδομένο αναλυτικό πρόγραμμα
β)

στην

εφαρμογή

των

διαφόρων

μορφών

σχολικών

δραστηριοτήτων

(περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικά, αγωγή σταδιοδρομίας,
Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ)
γ) στην επεξεργασία - υλοποίηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη
συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντής – σύλλογος εκπαιδευτικών
– μαθητές – γονείς – σχολικοί σύμβουλοι – σχολική επιτροπή – φορείς εκτός
σχολείου) με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου (π.χ. μείωση
ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου, άνοιγμα του σχολείου στην τοπική
κοινωνία κ.α.) καθώς και της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού/κών
δ) δράσεις που προωθούν την ενταξιακή εκπαίδευση και το σχολείο για όλους.
Για την ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων (όροι συμμετοχής, κριτήρια
αξιολόγησης, οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου) οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν τον ιστότοπο http://excellence.sch.gr/.
Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στον ιστότοπο μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2013 (15:00). Για τυχόν διευκρινίσεις και αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με
την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, υπεύθυνοι
επικοινωνίας είναι οι: Μ. Φαϊτάκη, τηλ: 2103443324 & Γ. Αλτάνης, τηλ: 2103442129.
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Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας, ώστε να λάβουν γνώση
ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Θα επιλεγούν τα 100 πλέον καινοτόμα έργα, ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με τελετή
βράβευσης εντός του β΄ τριμήνου 2013 σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εσωτ. Διανομή:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κου Παπαθεοδώρου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Δ/νση ΣΕΠΕΔ
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής,
Δ/νση Φυσικής Αγωγής
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων/Μονάδα Β1

