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Άρθρο 21 

Αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου 

1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδικι εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ, με ςκοπό 

τθ διαςφάλιςθ και τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του προςφερόμενου εκπαιδευτικοφ 

ζργου και των εκπαιδευτικών αποτελεςμάτων.  

2. Ο Διευκυντισ του Π.Σ. ι ΠΕΙ.Σ., ςε ςυνεργαςία με τον Υποδιευκυντι και τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων και υπό τθν κακοδιγθςθ του Προζδρου και του Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίηει και υποβάλλει ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. 

μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,, πριν τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων, ςχζδιο προγραμματιςμοφ δράςεων, υλοποίθςθσ ερευνθτικών προγραμμάτων 

και εκπαιδευτικών ςτόχων για το ςχολικό ζτοσ, το οποίο περιλαμβάνει το ςφνολο των 

προγραμματιηόμενων δραςτθριοτιτων του Π.Σ. ι του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόμενα 

αποτελζςματα, τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου, κακώσ και τον τρόπο 

υλοποίθςθσ των προγραμματιηόμενων εκπαιδευτικών δράςεων. Ο προγραμματιςμόσ 

δράςεων δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργών Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηεται κάκε 

τεχνικι ι άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ. 

3. Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, ο Διευκυντισ του Π.Σ. ι του ΠΕΙ.Σ., ςε ςυνεργαςία με τον 

Υποδιευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων και υπό τθν κακοδιγθςθ του Προζδρου και 

του Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ςυντάςςει ζκκεςθ εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ με τθν οποία: 

α) αξιολογείται θ επίτευξθ των εκπαιδευτικών ςτόχων που είχαν τεκεί ςτο ςχζδιο 

προγραμματιςμοφ δράςεων, 

β) καταγράφονται οι επιτυχίεσ που πραγματοποιικθκαν, όπωσ και οι αδυναμίεσ και τα 

προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και 

γ) αξιολογείται θ απόδοςθ του ςχολείου ςτο ςφνολό τθσ. 

Με τθν ίδια ζκκεςθ διατυπώνονται προτάςεισ βελτίωςθσ για το επόμενο ςχολικό ζτοσ. Η 

ζκκεςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ παρ. 2 και 

δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

4. Οι εκκζςεισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ 

του Π.Σ. ι ΠΕΙ.Σ.. Η εξωτερικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από τθ Δ.Ε.Π.Π.Σ., ςε 

ςυνεργαςία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ. Οι εκκζςεισ 

εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αναρτώνται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ παρ. 2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

αποτιμά ανά τετραετία τα ευριματα τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, υποβάλλει ςτον Υπουργό 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ των δικτφων των Π.Σ. και 



ΠΕΙ.Σ. και ειςθγείται, αν κρικεί αναγκαίο, τον αποχαρακτθριςμό ενόσ ςχολείου ωσ Π.Σ. ι 

ΠΕΙ.Σ., ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13. 

5. Πρόςβαςθ ςτισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ αξιολογιςεισ ζχουν ο Υπουργόσ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, ο Γενικόσ Γραμματζασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

και Ειδικισ Αγωγισ, θ Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ το Αυτοτελζσ Τμιμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, θ οικεία Π.Δ.Ε. 

και θ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ςυντάςςει ανά τετραετία ζκκεςθ μεταξιολόγθςθσ των δφο 

δικτφων ςχολείων. Επιπλζον θ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ παρ. 2 ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτισ 

εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, προκειμζνου: 

α) να ειςθγείται τρόπουσ βελτίωςθσ των διαδικαςιών προγραμματιςμοφ δράςεων και τθσ 

αξιολόγθςθσ του ζργου των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. προσ τον Υπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

και 

β) να ςυντάςςει εκκζςεισ με γενικζσ παρατθριςεισ, ιδίωσ όςον αφορά ςτισ ανάγκεσ, 

δυςκολίεσ, τάςεισ και επιτεφγματα επί των εκκζςεων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ 

αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και ςτθν ανωτζρω θλεκτρονικι πλατφόρμα. Για τα κζματα 

αυτά θ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ςυνεργάηεται με τθ Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π. 

 


