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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  03/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ16/140661/Δ2

                                                                                   ΠΡΟΣ: 

                                                                         

                                                                                  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής ερευνητικού-πιλοτικού προγράμματος με τίτλο: «Το Σχολείο 
            Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 135376/Δ2/22-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και λαμβάνοντας 
υπόψη το με αρ. πρ. 56/21-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του ερευνητικού - πιλοτικού προγράμματος με 
θέμα: «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης», το οποίο απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-
2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. ΕΚΠΑ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής                                                                                             
secr@eds.uoa.gr 
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 info@iep.edu.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας

2. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας

(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσιο Σχολή Τεχνών και  
         Επαγγελμάτων
         info@sivitanidios.edu.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr 
email :  spoudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες       : Α. Ρηνάκη (Π.Ε.)
                                 Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.)
                                 Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.)
                                 Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο :   210-344 3291 (Π.Ε.)
                                210-344 2237 (Δ.Ε.)
                                210-344 2191(Ε.Α.Ε.)
                                210-344 3617 (Ε.Ε.)
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Το εν λόγω ερευνητικό – πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικό και εφαρμοσμένο 
μέρος. Γενικός στόχος του είναι η εφαρμοσμένη μελέτη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
δημιουργικού συστήματος διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εσωτερικής αξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων που θα βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι βασικές παράμετροι του 
σύγχρονου ελληνικού σχολείου που επηρεάζουν τον μετασχηματισμό του σχολείου σε 
Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης. Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής είναι να εκπαιδεύσει 
τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις μορφές διοίκησης της σχολικής μονάδας που 
μπορούν να απαντήσουν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και ιδιαίτερα να τους 
εισάγει στο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου ως «οργανισμού και κοινότητας 
μάθησης».

Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε σχολείου πρέπει να υποβληθεί έως 20 Δεκεμβρίου 
2021 ηλεκτρονικά στο okm@eds.uoa.gr . 

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό - πιλοτικό πρόγραμμα βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα: www.okm.eds.uoa.gr . Επίσης, επισυνάπτεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις 
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες 
προϋποθέσεις:
1. Η προαιρετική και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
2. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

 Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να 
εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε 
επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των 
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης».

Η παρούσα έγκριση αφορά την υλοποίηση της έρευνας κατά το σχολικό έτος 2021-22 (1η  
και 2η  φάση της έρευνας). Για την έγκριση υλοποίησης της έρευνας κατά το σχολικό έτος 
2022-23 (3η  και 4η  φάση), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.
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Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει 
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : Τέσσερα (04) ηλ. αρχεία

                                                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                            Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                                                            ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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