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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

«Σε μια περίοδο κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξε

ων στην Ευρώπη και διεθνώς, η εκπαίδευση και η κατάρ

τιση αποτελούν την αιχμή του δόρατος κάθε αλλαγής και 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, καθόσον συμβάλλουν όχι 

μόνο στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και στη θεμελίωση του πνεύ

ματος, της γνώσης και των δεξιοτήτων, προκειμένου οι 

νέοι να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την πολυ

πλοκότητα, την ταχύτητα των αλλαγών και την έλλειψη 

προβλεψιμότητας που χαρακτηρίζουν τον σημερινό 

κόσμο. 

Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών συστημάτων αναδεικνύεται ως ένας 

από τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊ

κής Ένωσης». 
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Η Ποιότητα 
στην 

Εκπαίδευση 
Έρευνα για την 

αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών 
τον συστήματος πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

π 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύ
θηκε το 1964 με το νόμο 4379/64, 
στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης Παπανούτσου. 
Αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια 
υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα 
και υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, στον οποίο και 
υποβάλλει προτάσεις και εισηγή
σεις για όλα τα ζητήματα Προ
σχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτε
ροβάθμιας Γενικής και Δευτερο
βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματι
κής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγω
γής, Ερευνών και Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Επιμόρφωσης και 
Αξιολόγησης, καθώς και Ποιότη
τας της Εκπαίδευσης. 

Αποστολή του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου είναι, αφενός να γνω
μοδοτεί προς τον Υπουργό Παι
δείας για όλα τα θέματα της 
εκπαίδευσης και αφετέρου να 
εξειδικεύει σε εκπαιδευτικό-παι-
δαγωγικό επίπεδο τις Αποφάσεις 
του Υπουργού Παιδείας. 
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