
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 108906/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) Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση 
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 231 και 233.

3) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ“ και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

9) Την υπ’ αρ. 43/26-08-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10) Την υπό στοιχεία Φ.13/153/7.9.2021 εισήγηση της 
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/569/106936/Β1/02-09-2021 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 εκπαιδευτι-
κού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκτα-
ση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδι-
κασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής 
κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των 
αδυναμιών, των περιθωρίων βελτίωσης και των αναγκών 
που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μο-
νάδα. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προ-
γραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμ-
βάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών 
λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

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 προγραμμα-
τισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η 
σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Προγραμματισμός - Υλοποίηση - 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολό-
γησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αφορά στον ετήσιο συλλογικό προ-
γραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό εκ-
παιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων 
συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολού-
θηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκο-
πό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της 
έργου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συ-
γκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών που καταρτίζουν Σχέ-
δια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Ο 
ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευ-
τικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα 
στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 
1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού 
προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δρά-
σης. Οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, μελετούν 
και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας και 
παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται. Ο/Η Διευθυ-
ντής/ντρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο 
Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγ-
ματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά 
ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για 
την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού. 
Ο Σύλλογος προβαίνει σε ανασχεδιασμό ή σε τυχόν ανα-
γκαίες διορθωτικές κινήσεις, εάν το κρίνει απαραίτητο, 
αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συμ-
βούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αφορά στην αποτίμηση: (α) της λει-
τουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 
έργου συνολικά, και (β) των επιμέρους Δράσεων, με 
βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες 
Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύ-
ψει σε σχέση με την επίδρασή τους στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό 
έργο. Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδα-
κτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής 
μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε ειδική 
συνεδρίαση, προκειμένου να συντάξουν την ετήσια Έκ-
θεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης. 
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται και 
αναρτάται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ από 
τις 15 έως τις 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προ-
γραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης- αυτοα-
ξιολόγησης έχει ο/η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η 
του σχολείου.

Άρθρο 3
Λειτουργίες, άξονες και δείκτες 
για την εσωτερική αξιολόγηση -
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς 
τις τρεις (3) βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδι-
κεύονται περαιτέρω σε εννιά (9) επιμέρους άξονες. Κάθε 
άξονας περιγράφεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς 
ενδεικτικών δεικτών.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται ανά άξο-
να, 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 λει-
τουργία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχο-
λείου ως προς κάθε λειτουργία και άξονα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τις 
διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λει-
τουργίας της.

Η εσωτερική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) σταδίων:
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Οι λειτουργίες, οι άξονες και οι δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Άξονες Δείκτες

1. Διδασκαλία, μάθηση και 
αξιολόγηση

- Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
- Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών
- Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης
- Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας
- Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα
- Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλι-

τεχνικές και αθλητικές δράσεις

2. Σχολική διαρροή - 
φοίτηση

- Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής φοίτησης και σχολικής 
διαρροής

- Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά 
εργασίας

3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/
τριών

- Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών
- Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της δια-

φορετικότητας
- Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων
- Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/
τριών και εκπαιδευτικών

- Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικών 

- Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

5. Σχέσεις σχολείου - 
οικογένειας

- Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχο-
λείου - οικογένειας

- Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδι-
αφέροντος

Διοικητική λειτουργία
Άξονες Δείκτες

6. Ηγεσία - Οργάνωση και 
διοίκηση της σχολικής 

μονάδας

- Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων
- Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού
- Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
- Κατανομή και διαχείριση πόρων
- Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων - υποδομών

7. Σχολείο και κοινότητα
- Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων
- Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς
- Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Άξονες Δείκτες

8. Συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικές δράσεις

- Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς
- Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπα-

ρατήρησης
- Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγρα-

ματισμού
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία

9. Συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα

- Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.)
- Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Άρθρο 4
Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της 
Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του 
έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να προσκληθούν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδα-
γωγικής Ευθύνης, στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ, του Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και 
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επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής, ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων, αξιοποιώντας: 

α) Την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγού-
μενου σχολικού έτους,

β) τις παρατηρήσεις του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικής Ευθύνης,

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα 
της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν 
την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων δι-
αδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες 
αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει στη σύνταξη του 
ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού:

(i) στην καταγραφή των στόχων βελτίωσης για την 
εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά άξονα, και

(ii) στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων Σχε-
δίων Δράσης. Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί κα-
ταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης, με βάση τους 9 
άξονες (άρθρο 3). Τα τελικά Σχέδια Δράσης επιλέγονται 
τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική από-
φαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε εκπαιδευτικός 
δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, 
με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στό-
χους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της 
ενδιαφέροντα. Για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων, οι 
Ομάδες Δράσης μπορούν να συγκροτούνται από εκπαι-
δευτικούς ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, που διδά-
σκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με 
τις ανάγκες και τον σχεδιασμό της κάθε Δράσης. Ειδικά 
για τον άξονα 1 («Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση»), 
προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων συνδιδασκαλίας ή ετε-
ροπαρατήρησης, εφόσον είναι εφικτό. Διευκρινίζεται ότι 
οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό 
προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις 
ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσια-
κού τους ωραρίου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής 
μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να 
παρέχει τις σχετικές χρονικές διευκολύνσεις. Εκπαιδευ-
τικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα 
σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας 
όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

Ο ετήσιος Συλλογικός Προγραμματισμός, καταχωρί-
ζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, μετά από 
έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι επιλεγμένες Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προ-
βαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον 
οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή 
του ΙΕΠ, αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, 
τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ. Ο/Η 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυ-
πώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού 
των Δράσεων, στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ.

Άρθρο 5
Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης - 
Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνε-

δρίαση 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 ΙΕΠ, και αποτυπώνει:

1. Τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολι-
κής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υπο-
δομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση 
το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πε-
δίο 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. την αποτίμηση των λειτουργιών της σχολικής μονά-
δας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους 
εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της παρούσης),

3. τη συνοπτική τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής,
4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες που εντοπίστη-

καν στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας,
5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλο-

γικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες 
της σχολικής μονάδας,

6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που 
υλοποιήθηκαν και το βαθμό επίτευξης των στόχων που 
είχαν τεθεί,

7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλο-
ποίηση των Δράσεων,

8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις 
για αξιοποίησή τους,

9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,
10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρω-

τοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.
Στο τέλος του διδακτικού έτους, δύνανται οι Ομάδες 

Δράσεις να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ειδική 
εκδήλωση του σχολείου, σε διασχολικές συναντήσεις 
ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με 
στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολό-
γησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ τα 
τεκμήρια που συνδέονται με την αποτίμηση των επι-
μέρους αξόνων παραμένουν στο αρχείο του σχολείου 
και είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που ζητηθούν από 
τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή Επόπτη 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 
από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικής Ευθύνης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική 
μονάδα

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης 
μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης 
τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονά-
δα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην 
Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων 
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του σχολείου καθώς και ο αρμόδιος Επόπτης Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:
1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτά-

σεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλο-
γικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση 
των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,

2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του 
σχολείου ανά άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),

3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των 
αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουρ-
γίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Συνόλου των 
Σχολείων Ευθύνης του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης 
συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκ-
θεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχο-
λικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 
Ιουλίου κάθε έτους.

Η Έκθεση αυτή των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτυ-
πώνει 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 σημαντικό-
τερα αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που 
αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο 
άμεσο μέλλον καθώς και σε προτάσεις για την αντιμε-
τώπισή τους.

Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 
από τον Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης και τον 
Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Εποπτών Ποι-
ότητας Εκπαίδευσης

Οι Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν 
υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις Εξωτερι-
κής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, συντάσ-
σουν, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξω-
τερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης 
τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Εποπτών Ποι-
ότητας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την 
υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Διεύ-
θυνσης αρμοδιότητάς τους, ανά άξονα,

2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχο-
λείου,

3. καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθη-
καν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτεί-
νεται 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 ανα-

δείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων 
της Διεύθυνσης,

7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση των Εποπτών 
Ποιότητας Εκπαίδευσης.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερεια-
κών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης, 
αφού λάβουν γνώση των παραπάνω Εκθέσεων, υποβάλ-
λουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Αξι-
ολόγησης, με συγκεντρωτικά στοιχεία για τα σχολεία 
της Περιφέρειάς τους, έως τις 10 Σεπτεμβρίου εκάστου 
έτους. Οι ως άνω Εκθέσεις Αξιολόγησης των σχολείων 
εκάστης Περιφέρειας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Άρθρο 8
Συντονισμός και Παρακολούθηση

Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού 
της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και 
της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:

1. σε περιφερειακό επίπεδο, ο Περιφερειακός Επόπτης 
Ποιότητας,

2. σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο Επόπτης 
Ποιότητας Εκπαίδευσης,

3. 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 ψηφια-

κής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, και εστιάζοντας κυρίως στις Εκθέσεις 
Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερειακών Εποπτών 
Ποιότητας Εκπαίδευσης: (α) συντάσσει ετήσια Έκθεση 
(ν. 4142/2013) αναφορικά με τα επιτεύγματα, τις ανάγκες, 
τις δυσκολίες και τις τάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από 
τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Περιφερεια-
κών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης και (β) εισηγείται 
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρό-
πους 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 ψηφια-
κής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επί-
πεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγεί-
ται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που 
αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

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 47 του ν. 4547/2018, το 
Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής 
ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται (α) ο Συλ-
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λογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, (β) η 
ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών 
μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιο λόγησης των 
Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, (δ) οι 
Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Επόπτες Ποι-
ότητας Εκπαίδευσης και (ε) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιο-
λόγησης από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων 
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του 
ν. 4823/2021:

(α) Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολι-
κού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή 
δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν 
γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές 
καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 
(Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από 
τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά 
και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν 
προβλέπονται προθεσμίες, ο/η Διευθυντής/ντρια της 
σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό 
αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας 
του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλεί-
πονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβού-
λου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της 
σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλό-
γως τα ως άνω άρθρα.

(β) Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανά-
πτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του 
άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκρι-
μένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες 
δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της 
παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει 
αμελλητί ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, 
με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει 
την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρ-
μόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι απο-
φάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς 
που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

2. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του έρ-
γου των σχολικών μονάδων, όπως και η διευκόλυνση 
και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή 
ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετι-
κές διατάξεις, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό 
καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με 
αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκ-
παιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 
56 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 11
Διατάξεις για την εφαρμογή 
του συστήματος Εσωτερικής 
και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων 
κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, 
οι σχολικές μονάδες προβαίνουν σε γενική εκτίμηση 
του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας 
του προηγούμενου έτους (2020-21), και υποβάλλουν 
συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ειδική 
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., πριν τη διαδικασία του 
Συλλογικού Προγραμματισμού που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας και όχι αργότερα από το τέλος 
Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας περιλαμβάνει μόνο τα σημεία 1-4 που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, ήτοι:

1. Τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής 
μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοι-
νωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό 
καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν 
ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μο-
νάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,

2. την αποτίμηση των λειτουργιών της σχολικής μονά-
δας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους 
εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της παρούσας),

3. τη συνοπτική τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής,
4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες που εντοπίστη-

καν στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.
Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολό-

γησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ τα 
τεκμήρια που συνδέονται με την αποτίμηση των επι-
μέρους αξόνων παραμένουν στο αρχείο του σχολείου 
και είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που ζητηθούν από 
τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή Επόπτη 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 4.

3. Για την υλοποίηση του συστήματος συλλογικού 
προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολό-
γησης των σχολικών μονάδων, ισχύουν οι μεταβατικές 
διατάξεις του ν. 4823/2021 (A’ 136), Μέρος Ζ’, Κεφ. Α’, 
άρθρο 231.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2021-09-10T12:12:50+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




