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ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Εσωτερική – Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων ως προς το 

εκπαιδευτικό τους έργο κατά το σχολικό έτος 2020-2021 
 
 

Σύμφωνα με την Y.A. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 (ΦΕΚ Β΄140) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 
Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και 
την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του 
Ι.Ε.Π. . Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών 
σταδίων:  
 
Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας στην αρχή της σχολικής χρονιάς από 1 έως 20 Οκτωβρίου κάθε έτους) 
Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (διαμορφωτική αξιολόγηση κατά την διάρκεια του σχολικού έτους) 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ( Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή 
εφαρμογή του Ι.Ε.Π. από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους) 
 
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. 
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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 του ΦΕΚ Β΄140/20-01-2021, 
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 του ΦΕΚ Β΄140/20-01-2021. 
- 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 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. 
 

Άρθρο 10. Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του 
συστήματος Εσωτερικής και Αξιολόγησης σχολικών μονάδων. 



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. 
 
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. 
 
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. 
 
Συνημμένα: 

1. ΦΕΚ Β΄140/20-01-2021 
2. Παρουσίαση του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Συλλογικός Προγραμματισμός Εσωτερική και 

Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων». 
3. Οδηγός εφαρμογής του Ι.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 (σελ. 8-10) με θέμα: 

«Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της 
Σχολικής Μονάδας». 

 
 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 
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Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 


