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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6603/ΓΔ4
Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων
ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/
2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 111).
2) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
6) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8) Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 118).
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9) Τις υπ’ αρ. 56/3-12-2020 και 59/22-12-2020 πράξεις
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
10) Την υπό στοιχεία Φ.13/321/24-9-2020 εισήγηση της
Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/645/175893/Β1/24-12-2020 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι
της εσωτερικής αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.
Eπιμέρους στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας είναι μεταξύ άλλων:
- η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που
επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των
μαθητών/-τριών,
- η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών,
- η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
- η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική
κοινότητα.
Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής
κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των
αδυναμιών αλλά και των αναγκών που συνδέονται με
το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. H διαδικασία
αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών
της σχολικής μονάδας:
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α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,
β) της διοικητικής λειτουργίας, και
γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας
μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών.
Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν
ο αναστοχασμός, σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση
που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από
ποικιλία πηγών.
Άρθρο 2
Προγραμματισμός - Υλοποίηση Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
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Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και
τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για
την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού της έργου.
Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης έχει
ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ λαμβάνονται υπόψη
και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει
προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.
Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική
διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών σταδίων:

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και
στον εντοπισμό των θεματικών αξόνων, των τομέων δηλαδή που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση των
μαθητών/τριών ή/και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι δυνατό να βελτιωθούν. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση
των στόχων αυτών. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε
σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων
Δράσης. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνολικά και οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν,
αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά,
εάν χρειάζεται. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και
τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού
προγραμματισμού. Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό –ή σε
τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή-Εκπαιδευτικού– Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αφορά στην αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου
συνολικά, καθώς και (β) των επιμέρους Σχεδίων Δράσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες
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Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει
σε σχέση με την επίδρασή τους.
Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού
έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας
συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκόντων, για να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή
εφαρμογή του Ι.Ε.Π. από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους.
Άρθρο 3
Λειτουργίες, θεματικοί άξονες
και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις
τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται
περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεμα-
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τικός άξονας περιγράφεται μέσω της παράθεσης μιας
σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό
πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν
αποτιμώνται ξεχωριστά.
Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα: 1 = μη
επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση,
2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς
βελτίωση, 4 = εξαιρετική λειτουργία.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και θεματικό άξονα,
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής
μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας της.
Οι λειτουργίες, οι θεματικοί άξονες και οι δείκτες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
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Άρθρο 4
Διαδικασίες Συλλογικού
Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας
Ο Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού
έργου αφορά:
α) στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας,
στο πλαίσιο της παροχής του εκπαιδευτικού της έργου, και
β) στη συστηματική διαδικασία καθορισμού στόχων
βελτίωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής θεματικών αξόνων εστίασης και κατάρτισης Σχεδίων Δράσης.
Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση
πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/
της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου
Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό
του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση, εκτός
από τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)
Παιδαγωγικής Ευθύνης, είναι δυνατόν να προσκληθούν
στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Π.Ε., καθώς και
μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.
Στο πλαίσιο της αρχικής Συνεδρίασης, ο Σύλλογος
Διδασκόντων, αξιοποιώντας:
α) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,
β) τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του/της Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης,
γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα
της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν
την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες
αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει:
(i) στον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας όσον αφορά στην καθημερινή λειτουργία της, και
(ii) στο σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής
μονάδας, βάσει της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της
και της εκτίμησης των δυνατοτήτων της. Για τον σκοπό
αυτό, τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν
προτάσεις για Σχέδια Δράσης που θα αναλάβουν ομάδες
2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ομάδες Δράσης (Α και Β):
Δράση Α. Η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο
του πρώτου θεματικού άξονα, «Διδασκαλία, μάθηση και
αξιολόγηση» (άρθρο 3) είναι υποχρεωτική για όλους τους
εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Ομάδα Δράσης
μπορεί να συγκροτείται από:
- εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά
αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας προγραμματίζουν τη
διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα
Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της
σχολικής μονάδας, σχεδιάζουν κοινές διδακτικές πρακτικές, επιλέγουν ή διαμορφώνουν από κοινού συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν εναλλακτικές
πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών
τους κ.λπ.,
- εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα. Τα μέλη της
Ομάδας προβαίνουν στο σχεδιασμό διδακτικών και
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παιδαγωγικών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της
μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά
τη διδασκαλία τους, την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων κ.λπ.,
- εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που θα σχεδιάσουν Δράση για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών/παιδαγωγικών πρακτικών, δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικών προσεγγίσεων, πρακτικών αξιολόγησης κ.λπ. σε διαφορετικά
τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.
Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στη δοκιμασία των πραγματικών συνθηκών της τάξης τους (α) τον προγραμματισμό
τους για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου,
(β) την εφαρμογή του κοινού προγραμματισμού σε πλαίσιο συνδιδασκαλίας ή/και ετεροπαρατήρησης, όταν είναι
εφικτό, και (γ) τα συμπεράσματα από τη μεταξύ τους
ανατροφοδότηση. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι
εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό,
σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης,
στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου.
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας
φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις
σχετικές χρονικές διευκολύνσεις.
Δράση Β. Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία τουλάχιστον επιπλέον Ομάδα Δράσης, επιλέγοντας ένα δεύτερο θεματικό άξονα (άρθρο 3) με βάση τις ανάγκες, τις
προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας,
καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Ο/Η Διευθυντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν να
υπάρχει, κατά το δυνατό, ισοκατανομή Ομάδων Δράσης
στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν
σε μία τουλάχιστον Δράση (Α ή Β) της σχολικής μονάδας
όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. Για τη δεύτερη
Δράση τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχολείου στο οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή.
Ο Συλλογικός Προγραμματισμός, η καταγραφή
δηλαδή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά θεματικό άξονα, και των τίτλων των
Σχεδίων Δράσης που θα αναλάβουν οι Ομάδες, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., μετά
από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον
αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης
αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.
Ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων
στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το σχολείο έχει τη
δυνατότητα να τροποποιήσει το σχεδιασμό του με βάση
την ανατροφοδότηση αυτή.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο/η Διευθυντής/τρια συγκαλεί το Σύλλογο
Διδασκόντων σε συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να εξετάσουν
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την πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραμματισμού, καθώς και την εφαρμογή τυχόν διορθωτικών
παρεμβάσεων.
Στο τέλος του διδακτικού έτους, εξετάζεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι συνεργαζόμενες ομάδες την
εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε διασχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.
Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων
Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους,
στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου
Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν,
αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από
τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους
τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία
δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν
ή/και τους δυσκόλεψαν.
Συμπληρωματικά, οι ομάδες προβαίνουν στην λεκτική
αυτοαξιολόγηση (1. μη επαρκής, 2. επαρκής, 3. καλή,
4. εξαιρετική) παραμέτρων των Σχεδίων Δράσης, με κριτήρια τις βελτιώσεις, τους εμπλουτισμούς, τους εκσυγχρονισμούς και τις αλλαγές που επήλθαν στις αντιλήψεις
και στις πρακτικές των μελών της ομάδας δράσης, στο
πλαίσιο της συνεργασίας τους. Τέλος, οι ομάδες δράσης
παραθέτουν, ενδεικτικά, στοιχεία/τεκμήρια που στηρίζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων.
Άρθρο 5
Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται
η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας.
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται
και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην
ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., και αποτυπώνει:
1. τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής
μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.).
Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς
και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του
έργου της,
2. το αποτέλεσμα της αποτίμησης των λειτουργιών της
σχολικής μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στους θεματικούς άξονες εστίασης (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα
με το άρθρο 3 της παρούσης),
3. την τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής, με επισύναψη σχετικών τεκμηρίων,
4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των τριών λειτουργιών της σχολικής μονάδας,
5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες
της σχολικής μονάδας,
6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που
υλοποιήθηκαν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που
είχαν τεθεί,
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7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Δράσεων,
8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις
για αξιοποίησή τους,
9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,
10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.
Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Άρθρο 6
Εξωτερική αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων από τους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
Παιδαγωγικής Ευθύνης
Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολείο
Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις
των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν,
μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους
στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή
έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου,
καθώς και το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:
1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση
των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,
2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του
σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),
3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των
αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.
Επισημαίνεται ότι ο/η Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης,
κατά τη διατύπωση των ανατροφοδοτικών παρατηρήσεων και προτάσεων, πρέπει να λαμβάνει σοβαρά
υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας,
τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της, τις προσπάθειες
του Διευθυντή/τριας και των εκπαιδευτικών, καθώς και
το γενικότερο κλίμα του σχολείου.
Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης
του/της ΣΕΕ
Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων
ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε
έτους.
Η Έκθεση αυτή των Σ.Ε.Ε. αποτυπώνει συνοπτικά:
1. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των σχολικών
μονάδων ευθύνης τους,
2. προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και
την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών,
3. συνολική αποτίμηση των Δράσεων των σχολικών
μονάδων ευθύνης τους με αναφορά στα σημαντικότερα
αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο άμεσο μέλλον
καθώς και σε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
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Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση
των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις
Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς
και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους,
συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.
Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει:
1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την
υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ανά θεματικό άξονα,
2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου,
3. καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτείνεται για την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες,
4. προτάσεις για διάχυση των επιτυχημένων πρακτικών
που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες,
5. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,
6. καταγραφή των αναγκών και των τάσεων που αναδείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων
της Περιφέρειας,
7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Άρθρο 8
Συντονισμός και Παρακολούθηση
Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού
της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και
της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:
1. σε περιφερειακό επίπεδο το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
2. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.
Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ψηφιακής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, και εστιάζοντας κυρίως στις Εκθέσεις
Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: (α) συντάσσει
ετήσια Έκθεση (ν. 4142/2013), εστιάζοντας σε γενικές παρατηρήσεις, αναφορικά με τα επιτεύγματα,
τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις τάσεις, όπως αυτές
προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) εισηγείται προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και
αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών
του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής
και Εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Οι ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της.
Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που
αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.
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Άρθρο 9
Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για τη
σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού,
της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης
των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.
Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4692/2020,
το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται
(α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των
σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, και (δ) η Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το σύνολο
των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 10
Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής
του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής
Αξιολόγησης σχολικών μονάδων.
1. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, δεν προβλέπεται
η εφαρμογή των διαδικασιών Συλλογικού Προγραμματισμού του άρθρου 4. Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης θα υποβληθούν
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσης, χωρίς
την αναφορά των σημείων που αφορούν σε θέματα
του Συλλογικού Προγραμματισμού και στην υλοποίηση
Σχεδίων Δράσης.
Ειδικότερα:
i. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν θα περιλαμβάνει τα σημεία 5-8 του
άρθρου 5.
ii. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης για κάθε σχολείο (Α) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Α. 1 του άρθρου 6.
iii. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ (Β) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Β.3
του άρθρου 6.
iv. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν θα περιλαμβάνει
τα σημεία 1, 3, 4 του άρθρου 7.
2. Για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού
έτους 2020-2021):
- Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για
την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με
το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της
παρούσης.
- Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε
σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3, με
σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021
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εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των
θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα
εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων.
- Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία
και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν
πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των
θεματικών αξόνων).
- Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους
στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων
προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.i).
- Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας
(άρθρο 5.1), όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και
οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό
έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
αποτίμηση του έργου της.
3. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του
παρόντος άρθρου (1.ii).
4. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων
ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και
τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iii).
5. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις
Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς
και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους,
συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης και τους
περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iv).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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