Μπάμπθσ Γοφτςοσ
Δάςκαλοσ
Διευκυντισ 36ου Δ.Σ.Πάτρασ

Νομικό Πλαίςιο
ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ. (ζμεςα)
• Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-21 (ΦΕΚ 140/20-1-21 τ.Β) Συλλογικόσ
προγραμματιςμόσ, εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ των ςχολικϊν
μονάδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ ζργο. (ανενεργι-τροποποίθςθ)
• Υ.Α. 108906/ΓΔ4/7-9-21 (ΦΕΚ 4189/10-9-21 τ.Β) Συλλογικόσ
προγραμματιςμόσ, εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ των ςχολικϊν
μονάδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ ζργο.
• Υ.Α. 122756/ΓΔ4/29-9-21 (ΦΕΚ 4501/27-9-21 τ.Β) Ανάπτυξθ και
λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγθςθ
εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικϊν μονάδων», μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του «Συλλογικοφ προγραμματιςμοφ, εςωτερικισ και εξωτερικισ
αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν μονάδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ
ζργο».
ενεργά links ςτο νόμο και τισ Υ.Α.
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• Ν. 4823/21 (ΦΕΚ 1366/3-8-21 τ.Α) Αναβάκμιςθ του ςχολείου,

• Άρκρο 11 Υ.Α. 108906/ΓΔ4/7-9-21 Διατάξεισ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ Εςωτερικισ και
Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ςχολικϊν μονάδων κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.
1. Κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, οι ςχολικζσ μονάδεσ προβαίνουν ςε γενικι
εκτίμθςθ του ζργου και των λειτουργιϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ του προθγοφμενου ζτουσ (2020-21),
και υποβάλλουν ςυνοπτικι Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ ςτθν ειδικι ψθφιακι εφαρμογι του
Ι.Ε.Π., πριν τθ διαδικαςία του Συλλογικοφ Προγραμματιςμοφ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 τθσ
παροφςασ και όχι αργότερα από το τζλοσ Σεπτεμβρίου 2021.
2. Η Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ περιλαμβάνει μόνο τα ςθμεία 1-4 που
αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ, ιτοι:
1. Τθ ςφντομθ περιγραφι τθσ ταυτότθτασ ςχολικισ μονάδασ (μακθτικό δυναμικό, ςτελζχωςθ,
υποδομζσ, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςχολείου με βάςθ το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο
πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που ζχουν ενδεχομζνωσ επιδράςει ςτθ
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ το ςχολικό ζτοσ αναφοράσ και πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν
αποτίμθςθ του ζργου τθσ,
2. τθν αποτίμθςθ των λειτουργιϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ, με
βάςθ τουσ εννζα (9) άξονεσ (ςε τετράβακμθ κλίμακα ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ),
3. τθ ςυνοπτικι τεκμθρίωςθ τθσ αποτίμθςθσ αυτισ,
4. τα κετικά ςθμεία και τισ αδυναμίεσ που εντοπίςτθκαν ςτισ τρεισ λειτουργίεσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ.
Συνοπτικι ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ενϊ
τα τεκμιρια που ςυνδζονται με τθν αποτίμθςθ των επιμζρουσ αξόνων παραμζνουν ςτο αρχείο του
ςχολείου και είναι διακζςιμα ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τον/τθν αρμόδιο/α Σφμβουλο
Εκπαίδευςθσ ι Επόπτθ Ποιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ.
Στθ ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία που αναφζρεται ςτο άρκρο 4.
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Αποτίμηςη

Προγραμματιςμόσ
Στθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και, ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τθν 10θ Οκτωβρίου, ςυγκαλείται,
με ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ, ειδικι ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων για τον
ετιςιο Συλλογικό Προγραμματιςμό του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. Στθ ςυνεδρίαςθ είναι
δυνατόν να προςκλθκοφν ο Σφμβουλοσ Εκπαίδευςθσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, ςτελζχθ του
ΚΕΔΑΣΥ, του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κακϊσ και μζλθ ΔΕΠ, Ερευνθτζσ από Ερευνθτικά Κζντρα και επιςτιμονεσ
άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων φορζων.
Στο πλαίςιο τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, αξιοποιϊντασ: α) Τθν Ζκκεςθ
Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ, β) τισ παρατθριςεισ του/τθσ
Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, γ) τισ απόψεισ του Σχολικοφ Συμβουλίου για
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, εφόςον ζχουν υποβλθκεί πριν τθν ειδικι ςυνεδρίαςθ, βάςει των
προβλεπόμενων διαδικαςιϊν, και δ) τισ νζεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ ι τισ ενδεχόμενεσ αλλαγζσ
που ζχουν επζλκει, προβαίνει ςτθ ςφνταξθ του ετιςιου ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ:
(i) ςτθν καταγραφι των ςτόχων βελτίωςθσ για τθν εκάςτοτε ςχολικι χρονιά, ανά άξονα, και
(ii) ςτθν καταγραφι των τίτλων των επιλεγμζνων Σχεδίων Δράςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, οι
εκπαιδευτικοί κατακζτουν προτάςεισ για Σχζδια Δράςθσ, με βάςθ τουσ 9 άξονεσ (άρκρο 3).
Τα τελικά Σχζδια Δράςθσ επιλζγονται τεκμθριωμζνα και οριςτικοποιοφνται με ςχετικι
απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Κάκε εκπαιδευτικόσ δθλϊνει ςυμμετοχι ςε μία
τουλάχιςτον Ομάδα Δράςθσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ, τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, κακϊσ και τα δικά του/τθσ ενδιαφζροντα. Για τθν υλοποίθςθ Σχεδίων
Δράςεων, οι Ομάδεσ Δράςθσ μποροφν να ςυγκροτοφνται από εκπαιδευτικοφσ ίδιασ ι
διαφορετικισ ειδικότθτασ, που διδάςκουν ςτα ίδια ι ςε διαφορετικά τμιματα, ανάλογα με τισ
ανάγκεσ και τον ςχεδιαςμό τθσ κάκε Δράςθσ.
Ο ετιςιοσ Συλλογικόσ Προγραμματιςμόσ, καταχωρίηεται ςτθν ειδικι ψθφιακι εφαρμογι του
ΙΕΠ, μετά από ζγκριςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.
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• Άρκρο 4 Υ.Α. 108906/ΓΔ4/7-9-21 Διαδικαςίεσ Συλλογικοφ Προγραμματιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

• Άρκρο 10 Εφαρμογι διαδικαςιών αξιολόγθςθσ
1. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του ν. 4823/2021:
(α) Εφόςον, κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνου ςχολικοφ ζτουσ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν
ςυγκλθκεί ι δεν ςυνεδριάςει ι για οποιονδιποτε λόγο δεν προβεί εν γζνει ςτισ ενζργειεσ τθσ
αρμοδιότθτάσ του, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα άρκρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ δεκαθμζρου από τθ λιξθ των προκεςμιών που ορίηονται ςτα
άρκρα αυτά και χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπονται προκεςμίεσ,
ο/θ Διευκυντισ/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ προβαίνει, όςον αφορά ςτο ςχολικό αυτό ζτοσ, ςε
όςεσ από τισ ενζργειεσ τθσ αρμοδιότθτασ του ςυλλόγου διδαςκόντων εξακολουκοφν να
παραλείπονται από τον ςφλλογο, με τθ ςυνεργαςία του Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν
παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, εφαρμόηοντασ κατά τα λοιπά αναλόγωσ τα ωσ άνω
άρκρα.
(β) Εφόςον οι ομάδεσ δράςεων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ δεν κακορίςουν τισ παραμζτρουσ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 47 του ν. 4547/2018 ι δεν κζςουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ι δεν
προγραμματίςουν αντίςτοιχεσ δράςεισ και εν γζνει δεν λάβουν όλεσ τισ αποφάςεισ τθσ παρ. 5
του άρκρου 47, ςτισ ενζργειεσ αυτζσ προβαίνει αμελλθτί ο/θ Διευκυντισ/ντρια τθσ ςχολικισ
μονάδασ, με τθ ςυνεργαςία του Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, εφαρμόηοντασ κατά τα λοιπά τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Οι αποφάςεισ του είναι
υποχρεωτικζσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ορίηει να ςυμμετζχουν ςτισ εν λόγω ομάδεσ.
2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ζργου των ςχολικϊν μονάδων, όπωσ και θ
διευκόλυνςθ και προϊκθςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ μζχρι τθν επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ, ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ, είναι υποχρεωτικι και ςυνιςτά υπθρεςιακό κακικον
μείηονοσ ςθμαςίασ, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτιν ςκοπϊν, για τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ,
τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τα μζλθ του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
παρ. 3, 4, 5 του άρκρου 56 του ν. 4823/2021.
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… αν δεν

• Οι επιλεγμζνεσ Ομάδεσ Δράςθσ, ςτθ ςυνζχεια, προβαίνουν
ςτον αναλυτικό ςχεδιαςμό των Δράςεων, τον οποίο επίςθσ
αποτυπϊνουν ςτθν ψθφιακι εφαρμογι του ΙΕΠ,
αναφζροντασ τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο, τα μζςα
υλοποίθςθσ, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κ.λπ.
• Ο/Η Σφμβουλοσ Εκπαίδευςθσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ
διατυπϊνει παρατθριςεισ και προτάςεισ επί του ςχεδιαςμοφ
των Δράςεων, ςτθν ψθφιακι εφαρμογι του ΙΕΠ.
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Προγραμματιςμόσ
…από εδώ και πέρα

Ημερομηνίεσ
• Σχεδιαςμόσ

• Αναρτιςεισ (φςτερα από τισ παρατάςεισ)
•
•
•
•

12 Νοεμβρίου ….. Αποτίμθςθ
29 Νοεμβρίου ….. Προγραμματιςμόσ
12 Ιανουαρίου ….. Σχζδιο Δράςθσ από Ομάδεσ (Αϋ μζροσ)
Τζλοσ Μαΐου ….. Σχζδιο Δράςθσ από Ομάδεσ (Βϋ, Γϋ μζροσ)
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• Τζλοσ Σεπτεμβρίου ….. Αποτίμθςθ
• 10 Οκτωβρίου ….. Προγραμματιςμόσ
• 20 Οκτωβρίου ….. Ανάκεςθ από Διευκυντι … αν δεν ….

Ψηφιακή Πλατφόρμα
Υ.Α. 122756/ΓΔ4/29-9-21 Άρκρο 2 Καταχϊριςθ
ςτοιχείων και ρόλοι ςτθν εφαρμογι
• α) τον Συλλογικό Προγραμματιςμό του Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ
Μονάδασ και καταχωρίηει τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό για κάκε δράςθ
μζςω επιλογισ από ςχετικό κατάλογο που αντλείται ςτο πλαίςιο
διαλειτουργικότθτασ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα «myschool».
• β) τθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Μονάδασ.

• 4. Οι Ομάδεσ Δράςεισ αποτυπϊνουν ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι:
• α) τον ςχεδιαςμό τθσ Δράςθσ,
• β) τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ,
• γ) τθν αποτίμθςθ τθσ Δράςθσ.
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• 3. Ο/Η Διευκυντισ/ντρια/Προϊςτάμενοσ/θ τθσ ςχολικισ μονάδασ
υποβάλλει ςτθν ψθφιακι εφαρμογι του Ι.Ε.Π.

Υ.Α. 122756/ΓΔ4/29-9-21 Άρκρο Γενικζσ Διατάξεισ
• Πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι ζχουν ο/θ Διευκυντισ/ντρια/Προϊςτάμενοσ/θ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ κάκε Ομάδασ Δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ,
οι Σφμβουλοι Εκπαίδευςθσ για τισ ςχολικζσ μονάδεσ που ζχουν τθν Παιδαγωγικι Ευκφνθ, οι
Επόπτεσ Ποιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ, οι Διευκυντζσ/ντριεσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι Περιφερειακοί Επόπτεσ Ποιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ, οι
Περιφερειακοί/ζσ Διευκυντζσ/ντριεσ Εκπαίδευςθσ, θ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ι.Ε.Π.
• Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που καταχωρίηονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι του
Ι.Ε.Π. για κάκε ςχολικι μονάδα ζχουν οι προαναφερόμενοι.
• Δυνατότθτα καταχώριςθσ ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι του Ι.Ε.Π. ζχουν:
• α) Το Τμιμα Δ’ Στελεχϊν τθσ Διεφκυνςθσ Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ και Εξζλιξθσ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
• β) Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ/ντριεσ Εκπαίδευςθσ.
• γ) Οι Περιφερειακοί/ζσ Επόπτεσ Ποιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ.
• δ) Οι Επόπτεσ Ποιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ.
• ε) Οι Σφμβουλοι Εκπαίδευςθσ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ.
• ςτ) Οι Διευκυντζσ/ντριεσ/Προϊςτάμενοι/εσ ςχολικϊν μονάδων.
• η) Οι εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράςεων που ζχουν ςυγκροτθκεί ςε κάκε ςχολικι μονάδα.
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Ψηφιακή Πλατφόρμα

από εδώ και πέρα…
Ομάδεσ δράςησ
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Φόρμα ςε επεξεργάςιμθ μορφι

από εδώ και πέρα…
Ομάδεσ δράςησ
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παράδειγμα

από εδώ και πέρα…
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Ομάδεσ δράςησ

