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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ

Να διατθρθκεί μζχρι:
Βακμόσ αςφαλείασ

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ
Μαροφςι, 06/ 05/ 2011
----Αρ. Πρωτ. 52702/Γ1
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
----Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37
ΠΡΟ:
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι
1. Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov..gr
χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
Πλθροφορίεσ: Βαςιλοποφλου Ευφροςφνθ
2. Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και
Σθλζφωνο: 210 344 3007
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ τθσ χϊρασ
(ζδρεσ τουσ)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Γαλλικισ –
Γερμανικισ γλϊςςασ (μζςω των
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Π.Ε)
4. Δ/ντεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ
(ζδρεσ τουσ)
5. Προϊςτάμενουσ γραφείων Π.Ε. (μζςω των
Δ/νςεων Π.Ε.)
6. Καταχωριςτζσ Β’ Ξζνθσ γλϊςςασ (μζςω των
Δ/νςεων Π.Ε.)
7. Δ/ντεσ Δθμοτικϊν χολείων (μζςω Δ/νςεων
και Γραφείων Π.Ε.)
8. Εκπαιδευτικοφσ Γαλλικισ – Γερμανικισ
(μζςω των Δ/ντϊν Δθμοτικϊν χολείων
που ανικουν)
9. Γονείσ μακθτϊν Ε’ & τ’ τάξθσ Δθμοτικοφ
χολείου (μζςω των Δ/ντϊν Δθμοτικϊν
χολείων)
10. Μακθτζσ Ε’ & τ’ τάξθσ Δθμοτικϊν
χολείων (μζςω των Δ/ντϊν Δθμοτικϊν
χολείων)
ΚΟΙΝ.:
11. Ζνωςθ Νομικϊν Προςϊπων ΕΚΠΑ /
Κοινωνία Γνϊςθσ (Λ. Κθφιςίασ 79, 11523,
Ακινα)

Θζμα: Ενημζρωςη για τη διεξαγωγή ζρευνασ πεδίου μζςω ερωτηματολογίων ςτο
πλαίςιο του Υποζργου 6 τησ Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ των Πράξεων «Εφαρμογή
Ξενόγλωςςων Προγραμμάτων πουδών ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη» των Αξόνων
Προτεραιότητασ 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη», ΕΠΑ 20072013.
ασ ενθμερϊνουμε ότι, ςτο πλαίςιο του Τποζργου 6 «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ» των
Πράξεων «Εφαρμογι Ξενόγλωςςων Προγραμμάτων πουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ» των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια βίου
Μάκθςθ», προβλζπεται ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα θ πραγματοποίθςθ ζρευνασ
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πεδίου ςε όλθ τθ χϊρα μζςω διανομισ εντφπων ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ (Ε1-Ε9) από
τθν Ζνωςθ Νομικϊν Προςϊπων «ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ – Κοινωνία Γνϊςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν
Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων και τθ Διεφκυνςθ πουδϊν
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.
υγκεκριμζνα, κα διεξαχκεί ςε όλθ τθ χϊρα ζρευνα του βακμοφ ικανοποίθςθσ και
κάλυψθσ των αναγκϊν των ομάδων ςτόχου των Πράξεων, ιτοι:
Α) οι μακθτζσ Ε’ και τ’ Δθμοτικοφ χολείου που διδάςκονται το μάκθμα τθσ Β’ Ξζνθσ
Γλϊςςασ Γαλλικά – Γερμανικά (Ζντυπο ερωτθματολογίου 1),
Β) οι γονείσ των μακθτϊν, οι οποίοι διδάςκονται τθ Β’ Ξζνθ γλϊςςα (Ζντυπο
ερωτθματολογίου 2),
Γ) οι Περιφερειακοί Δ/ντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ζντυπο
ερωτθματολογίου 9),
Δ) οι χολικοί φμβουλοι Γαλλικισ – Γερμανικισ Γλϊςςασ (Ζντυπο ερωτθματολόγιου 5),
Ε) οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ζντυπο ερωτθματολογίου 8),
τ) οι Προϊςτάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ζντυπο
ερωτθματολογίου 7),
Η) οι Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων με τμιματα διδαςκαλίασ Βϋ Ξζνθσ Γλϊςςασ
(Ζντυπο ερωτθματολόγιου 4),
Θ) οι κακθγθτζσ Γαλλικισ και Γερμανικισ Γλϊςςασ, οι οποίοι ζχουν προςλθφκεί μζςω
Ε..Π.Α ι υπθρετοφν με διάκεςθ από το ΠΤΔΕ ςτα τμιματα διδαςκαλίασ Β’ Ξζνθσ
Γλϊςςασ (Ζντυπο ερωτθματολογίου 3),
Θ) οι καταχωριςτζσ ςτοιχείων των Πράξεων ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(Ζντυπο ερωτθματολογίου 6),
Ι) τα ςτελζχθ Διευκφνςεων και Τπθρεςιϊν του Τπ. Παιδείασ, Δ.Β.Μ.Θ., όπωσ τθσ Δ/νςθσ
πουδϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Εφαρμογισ
Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΤΕ ΕΔ), τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ κ.α.
Αναλυτικότερα, προβλζπεται να διατυπωκοφν οι ανάγκεσ των ομάδων ςτόχου των
Πράξεων (ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ των ςυγκεκριμζνων Πράξεων) και να εξαχκοφν, μετά
από ζρευνα και επεξεργαςία, ςυμπεράςματα για το βακμό ικανοποίθςθσ και κάλυψθσ των
αναγκϊν των ομάδων αυτϊν.
Επίςθσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο τθσ ζρευνασ πεδίου
προβλζπεται: α) θ διεξαγωγι και θ πραγματοποίθςθ δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεων με ςτελζχθ
τθσ Εκπαίδευςθσ, χολικοφσ υμβοφλουσ, εκπαιδευτικοφσ τθσ Γαλλικισ και Γερμανικισ
Γλϊςςασ, κακϊσ και με ςτελζχθ του Τπ. Παιδείασ και άλλων φορζων, κακϊσ και β) θ
διανομι ερωτθματολογίων ςτα ςτελζχθ Διευκφνςεων και Τπθρεςιϊν του Τπ. Παιδείασ,
Δ.Β.Μ.Θ., ιτοι τθσ Δ/νςθσ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΤΕ ΕΔ), τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ κ.α.
Επιπλζον, προσ περαιτζρω ενθμζρωςι ςασ, ςασ γνωρίηουμε ότι ο ςκοπόσ και οι
ςτόχοι τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των παραπάνω Πράξεων αφοροφν ςτθν:
- Καταγραφι του παρόντοσ πλαιςίου εφαρμογισ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Βϋ Ξζνθσ Γλϊςςασ
(Γαλλικισ και Γερμανικισ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ,
-Ανάπτυξθ πλιρουσ και τεκμθριωμζνθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των Πράξεων,
- Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Πράξεων με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν των ΣΔΕ/Τ, αλλά
και πζραν αυτϊν, τθν απορρόφθςθ των χρθματοδοτικϊν πόρων.
Πζραν αυτϊν, θ εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτοχεφει:
ςτθν παρουςίαςθ παιδαγωγικϊν απόψεων ςχετικά με τθν θλικία ζναρξθσ
διδαςκαλίασ πρϊτθσ και δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, όπου κα αναφζρονται οι
διάφορεσ απόψεισ που απαντϊνται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία (με αναφορζσ),
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ςτθν αποτφπωςθ τθσ αντίςτοιχθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςε χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27, ςχετικά με τθ διδαςκαλία των Ξζνων Γλωςςϊν ςτα
Δθμοτικά χολεία,
ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ειςαγωγι και τθν εφαρμογι του
Ευρωπαϊκοφ Portfolio Γλωςςϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ, ςε
ςχζςθ με τθν εφαρμογι και τθ χριςθ του ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ άλλων
κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν βελτίωςθ εφαρμογισ του Ευρωπαϊκοφ Portfolio
Γλωςςϊν από τθν αμζςωσ επόμενθ ςχολικι χρονιά, και
ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν βελτίωςθ
λειτουργίασ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Βϋ Ξζνθσ Γλϊςςασ ςτα Δθμοτικά χολεία τθσ
χϊρασ, όπωσ αυτι κα εφαρμόηεται από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Περιφερειακοί Διευκυντζσ Π.Ε. και Δ.Ε. όπωσ διευκολφνουν τθν
υλοποίθςθ τθσ παραπάνω ζρευνασ, κακϊσ θ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων κρίνεται
απαραίτητη για τθν πραγμάτωςθ τθσ «Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ» των παραπάνω Πράξεων
«Εφαρμογι Ξενόγλωςςων Προγραμμάτων πουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ» των
Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΠΑ 20072013.
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ ςυνεργαςία των ςχολικϊν μονάδων με τθν Ανάδοχο
Ζνωςθ Νομικϊν Προςϊπων «ΕΚΠΑ/Κοινωνία Γνϊςθσ» για τθ ςυμπλιρωςθ και επιςτροφι
των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων, παρακαλοφμε να τθρθκοφν οι εξισ διαδικαςίεσ:
1. Να είναι ςυνθμμζνθ θ βεβαίωςθ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων από το
Διευκυντι ι τον εκπαιδευτικό, ςτθν περίπτωςθ που τα ερωτθματολόγια δεν ζχουν
ονοματεπϊνυμο.
2. Οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων να υπογράψουν ότι παρζλαβαν τα
ερωτθματολόγια.
3. Θ αποςτολι των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων μπορεί να γίνει μζςω φαξ,
email ι ταχυδρομικά, με τα ζξοδα ταχυδρομικισ αποςτολισ να βαραίνουν τθν
Ανάδοχο Ζνωςθ Νομικϊν Προςϊπων «ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ – Κοινωνία Γνϊςθσ».
Θα ακολουκιςει ενθμερωτικό ζγγραφο τθσ Αναδόχου Ζνωςθσ, ςτο οποίο κα δίνονται
οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων και ςτο οποίο κα παρακαλοφνται να
ανταποκρικοφν οι ςχολικζσ μονάδεσ αποςτζλλοντασ με φαξ (210 – 5238721) ι με email
(axiologisi@kws.edu.gr) τον αρικμό πρωτοκόλλου ειςερχομζνου εγγράφου ςτθν Ζνωςθ
Νομικϊν Προςϊπων «ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ – Κοινωνία Γνϊςθσ» (Λ. Κθφιςίασ 79, 11523, Ακινα).
Ο Δ/ντθσ πουδϊν Π.Ε

Κϊςτασ Παπαχριςτοσ
Εςωτερικι διανομι:
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Αν. Τπουργοφ
3. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
4. Γραφείο κου Γεν.Γραμματζα
5. Γραφείο κου Ειδ.Γραμματζα
6. Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων, Μονάδα Β1
7. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε

