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Ο ΝΟΜΟΣ 4692/2020: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Ο Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) «Αναβάθμιση του 

σχολείου και άλλες διατάξεις» τροποποιεί και 

συμπληρώνει τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τα εξής: 

εργαστήρια δεξιοτήτων, αυτοαξιολόγηση και εξωτερική 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, 

ομάδες σχολείων, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

σχολικών μονάδων, σύμβουλος σχολικής ζωής. 

Άρθρο 1: Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 Εισάγουν δοκιμαστικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

του Γυμνασίου νέους θεματικούς κύκλους, με 

σκοπό την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων. 

 Για τα εργαστήρια διατίθεται μία διδακτική ώρα 

την εβδομάδα σε κάθε τάξη. 

 Το διδακτικό υλικό μπορεί να αντληθεί από την 

ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ Πλατφόρμα 21+:  

iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

 Κάθε εργαστήριο εντάσσεται σε έναν από τους 

ακόλουθους κύκλους δεξιοτήτων: δεξιότητες 

μάθησης, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας 

και επιστήμης, δεξιότητες του νου. 

 Κάθε εργαστήριο εντάσσεται σε έναν από τους 

ακόλουθους θεματικούς κύκλους: ζω καλύτερα, 

φροντίζω το περιβάλλον, ενδιαφέρομαι και 

ενεργώ, δημιουργώ και καινοτομώ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα εργαστήρια δεξιοτήτων 
ανατίθενται στους εξής κλάδους 
εκπαιδευτικών: 
ΠΕ08-Εικαστικών 
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 
ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών 
ΠΕ79-Μουσικής 
ΠΕ80-Οικονομίας 
ΠΕ81-Πολιτικών Μηχανικών 
ΠΕ82-Μηχανολόγων 
ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων 
ΠΕ84-Ηλεκτρονικών 
ΠΕ85-Χημικών Μηχανικών 
ΠΕ88-Πληροφορικής 
ΠΕ89-Εφαρμοσμένων Τεχνών 
ΠΕ91-Θεατροπαιδαγωγοί 
 
 
Οι λεπτομέρειες της συγκρότησης  
και λειτουργίας των εργαστηρίων 
καθορίζονται από την ΥΑ 
Φ.7/79511/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2539 
Β΄/24.06.2020) «Εφαρμογή της 
πιλοτικής δράσης εργαστήρια 
δεξιοτήτων στην Π/θμια και Δ/θμια 
Εκπ/ση». 
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Άρθρο 36: Ομάδες Σχολείων 

 Οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ορίζουν τις 

ομάδες σχολείων (5-10 σχολεία ανά ομάδα). 

 Το σχολείο εκπροσωπείται στην ομάδα από τον 

Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή (ή έναν 

εκπαιδευτικό που ορίζει ο Σύλλογος 

Διδασκόντων μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή). 

 Τα μέλη της ομάδας σχολείων καλούνται σε 

σύσκεψη από τον Διευθυντή της μεγαλύτερης 

σχολικής μονάδας τρεις φορές κατ΄ έτος, για 

ανταλλαγή απόψεων, κυρίως σχετικά με τον 

προγραμματισμό και την αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εάν στα όρια της ΔΔΕ λειτουργεί 
Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, η 
ομάδα σχολείων που συνδέεται με 
αυτό αποτελείται από 20 σχολικές 
μονάδες. 
 
 
Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με 
 τις ομάδες σχολείων δύναται να 
ρυθμιστεί με ΥΑ. 
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Άρθρο 37: Εσωτερικός Κανονισμός 

 Το σχολείο οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο 

εσωτερικό κανονισμό από το σχολικό έτος 

2020-21. 

 Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, το ΔΣ 

του Συλλόγου Γονέων, ο εκπρόσωπος της 

Τ.Α. και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, 

καταθέτουν τις απόψεις τους στον 

Διευθυντή. Ο Διευθυντής του σχολείου 

εισηγείται τον εσωτερικό κανονισμό, ο 

οποίος εγκρίνεται από τον Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου και τον Διευθυντή 

Δ/θμιας Εκπ/σης. 

 Ενδεικτικά θέματα που ρυθμίζει ο 

εσωτερικός κανονισμός: Συνεργασία με 

τους γονείς, προστασία των υποδομών του 

σχολείου, λειτουργία των μαθητικών 

συμβουλίων, οργάνωση και λειτουργία του 

σχολείου, συμπεριφορά, εμφάνιση, 

προσέλευση, φοίτηση των μαθητών κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός 
μπορεί να εκδίδεται με ΥΑ. 
 
Είναι σκόπιμο οι συντάκτες του 
εσωτερικού κανονισμού να 
συμβουλευτούν τα εξής: 
 
Ενιαίος Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων – 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας www.copyrightschool.gr 
 
Συνοπτικός οδηγός για τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για 
σχολεία και εκπαιδευτικούς  
schooleducationgateway.eu 
 
O GDPR στην εκπαίδευση  
saferinternet4kids.gr 
 
Μαθητικές κοινότητες και 
κανονισμός λειτουργίας του 
σχολείου (βιβλιογραφία) 
foundation.parliament.gr 
 
Προτάσεις του Συνηγόρου του 
Πολίτη για τη δημοκρατική 
λειτουργία του σχολείου και την 
εκπαίδευση στα δικαιώματα 
synigoros.gr 
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Άρθρο 38: Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 

 Στην αρχή του σχολικού έτους, ο 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ορίζει, 

έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του 

σχολείου και πρόταση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, δύο (2) τουλάχιστον 

Συμβούλους Σχολικής Ζωής. 

 Ο Σ.Σ.Ζ. αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του 

συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων. 

 Ο Σ.Σ.Ζ. συνεργάζεται με τον Διευθυντή του 

σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον 

Σ.Ε.Ε., τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το 

ΚΕ.Σ.Υ. 

 Ο Σ.Σ.Ζ. παρεμβαίνει, καθοδηγεί και 

ενημερώνει τους μαθητές και τους γονείς σε 

θέματα παιδαγωγικής φύσεως, όπως η 

διαχείριση κρίσεων, οι ακραίες 

συμπεριφορές, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι 

ιδιαίτερες κλίσεις και δυνατότητες, η 

συμπερίληψη και ενσωμάτωση, η μετάβαση 

σε άλλες βαθμίδες, η συμβουλευτική 

γονέων κ.α. 

 

 

 

 

 

 
 
Ο τρόπος επιλογής, τα προσόντα και 
τα καθήκοντα του Σ.Σ.Ζ. καθορίζονται 
με ΥΑ. 
 
Προσοχή: ο Σ.Σ.Ζ. μπορεί να 
παραπέμψει αρμοδίως τον χειρισμό 
ενός θέματος στον Σύλλογο 
Διδασκόντων ή στις υποστηρικτικές 
δομές της εκπαίδευσης. 
 
Ειδικά στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία, το ΕΠ.Ε.Σ. ορίζει, μετά από 
εισήγηση του Συλλόγου 
Διδασκόντων, Σχολικούς Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου, ανά 
ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, με 
κύριο αντικείμενο τον 
προγραμματισμό της διδακτέας 
ύλης, την οργάνωση δειγματικών 
διδασκαλιών και την εισαγωγή 
καινοτομιών (άρθρο 16). 
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Άρθρο 33: Συλλογικός προγραμματισμός 

εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

 Στην αρχή του σχολικού έτους (μέχρι 10 Οκτ.), ο 

Διευθυντής συγκαλεί ειδική συνεδρίαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, με θέμα τον ετήσιο 

συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 

έργου. 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων επιλέγει τους τομείς 

εστίασης, θέτει τους στόχους, σχεδιάζει τις 

δράσεις, προσδιορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα.  

 Συντάσσεται έκθεση ετήσιου προγραμματισμού, η 

οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και αναρτάται 

σε ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και (σε 

περίληψη) στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 Ο Διευθυντής του σχολείου συγκαλεί μία φορά το 

δίμηνο τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού. 

 Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό, συγκροτούνται, 

εφόσον καταθέσουν σχετική πρόταση, ομάδες 

δράσεις κοινού ενδιαφέροντος (2-5 μέλη), με 

σκοπό την πιο στοχευμένη οργάνωση και 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων, που 

αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Οι ομάδες δράσεις συνεργάζονται 

με τον Διευθυντή και τον Συντονιστή 

 
 
 
 
 
 
Ενδεικτικοί τομείς εστίασης μπορεί 
να είναι: ο παιδαγωγικός ρόλος τους 
Συλλόγου Διδασκόντων, η 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, η 
ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 
σχολική ζωή, το ψυχολογικό κλίμα, η 
πολιτισμική παράδοση του σχολείου, 
οι πόροι και οι υποδομές, η φοίτηση 
και οι επιδόσεις των μαθητών, η 
σχολική διαρροή, οι σχέσεις μεταξύ 
των μαθητών, η ένταξη μαθητών με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, η τήρηση των κανόνων της 
σχολικής ζωής, η συνεργασία με τους 
γονείς και με τοπικούς ή 
εκπαιδευτικούς φορείς κ.α. 
 
Οι θεματικοί άξονες και ο τύπος των 
εκθέσεων προγραμματισμού και 
αξιολόγησης δύναται να 
καθορίζονται με ΥΑ, κατόπιν 
εισήγησης του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ. 
 
Οι εκπαιδευτικοί των ομάδων 
δράσεων λαμβάνουν βεβαίωση από 
τον Διευθυντή του σχολείου και τον 
Σ.Ε.Ε. στο τέλος του σχολικού έτους, 
εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση. 
 
Ειδικά στα ΠΣ και ΠΕΙΣ, ο Διευθυντής 
του σχολείου, σε συνεργασία με τον 
υποδιευθυντή και  τον Σύλλογο 
Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση 
του ΣΕΕ και του Προέδρου του ΕΠΕΣ, 
καταρτίζει πριν την έναρξη των 
μαθημάτων, σχέδιο 
προγραμματισμού δράσεων, όπου 
περιγράφονται οι δράσεις, ο τρόπος 
υλοποίησής τους και τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα (άρθρο 
21). Το σχέδιο προγραμματισμού 
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Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης ή 

ειδικότητας. 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται, για την 

επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, να 

εντάσσει στις προγραμματισμένες δράσεις και 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς 

και άλλα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ 

προγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δράσεων αναρτάται στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του ΙΕΠ και στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Οι τεχνικές 
λεπτομέρειες ρυθμίζονται με ΥΑ. 
 
Συνήθη σφάλματα κατά τον 
προγραμματισμό και την αποτίμηση: 
γραφειοκρατικοποίηση/απλή 
διεκπεραίωση διαδικασιών, 
συμμετοχή ορισμένων πρόθυμων 
εκπαιδευτικών και ανοχή της 
απουσίας των υπολοίπων, έλλειψη 
αντιστοίχισης στόχων και δράσεων, 
ασαφή κριτήρια αποτίμησης. 
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Άρθρο 34: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως 

προς το εκπαιδευτικό έργο τους 

 Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων, αφού λάβει υπ’ όψιν τις απόψεις 

του σχολικού συμβουλίου, συνέρχεται σε ειδική 

συνεδρίαση με θέμα την εσωτερική αξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας.  

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων συντάσσει ετήσια 

απολογιστική έκθεση, στην οποία περιέχονται οι 

τομείς εστίασης, οι στόχοι που ετέθησαν, τα 

κριτήρια αξιολόγησης, η περιγραφή των δράσεων, 

οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και οι τρόποι 

αντιμετώπισης των δυσκολιών. 

 Η ετήσια απολογιστική έκθεση καταχωρίζεται στα 

πρακτικά, γνωστοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

αναρτάται πριν από την έναρξη των θερινών 

διακοπών σε ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και 

(σε περίληψη) στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ειδικά στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία, οι Σχολικοί Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου συντάσσουν 
στο τέλος του διδακτικού έτους 
έκθεση εκπλήρωσης των 
εκπαιδευτικών στόχων (άρθρο 16), 
την οποία υποβάλλουν στο ΕΠΕΣ. Οι 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εκθέσεις 
αυτές για τη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
(άρθρο 20). 
 
Ειδικά στα ΠΣ και ΠΕΙΣ, ο Διευθυντής, 
σε συνεργασία με τον υποδιευθυντή 
και τον Σύλλογο Διδασκόντων, υπό 
την καθοδήγηση του ΣΕΕ και του 
Προέδρου του ΕΠΕΣ, συντάσσει στο 
τέλος του έτους έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης, στην οποία 
καταγράφεται ο βαθμός επίτευξης 
των στόχων που ετέθησαν κατά τον 
προγραμματισμό, οι επιτυχίες και οι 
αδυναμίες, η συνολική αξιολόγηση 
της απόδοσης του σχολείου. Η 
έκθεση αναρτάται στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του ΙΕΠ και στην 
ιστοσελίδα του σχολείου, και 
αποτελεί τη βάση για την εξωτερική 
αξιολόγηση που διενεργείται από τη 
ΔΕΠΠΣ και το ΙΕΠ (άρθρο 21). 
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Άρθρο 35: Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους 

 Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου διατυπώνει 

παρατηρήσεις και προτάσεις επί της έκθεσης 

εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, οι 

οποίες γνωστοποιούνται στον Σύλλογο 

Διδασκόντων και στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σύνοψη των 

παρατηρήσεων και των προτάσεων αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην ψηφιακή 

πλατφόρμα, χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα 

σχολεία. 

 Βάσει των παρατηρήσεων των Σ.Ε.Ε., το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής 

αξιολόγησης όλων των σχολείων της Διεύθυνσης 

Δ/θμιας Εκπ/σης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του 

σχολικού έτους, και την αναρτά στην ιστοσελίδα 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην ψηφιακή πλατφόρμα του 

Ι.Ε.Π. 

 Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

αξιοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και την ΑΔΙΠΠΔΕ για 

εισηγήσεις εκπαιδευτικής πολιτικής προς το 

ΥΠΑΙΘ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής 
της αξιολόγησης δύναται να 
καθορίζεται με ΥΑ, ύστερα από 
εισήγηση του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ. 
 
 
Η εξωτερική αξιολόγηση των 
Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων διενεργείται από τη ΔΕΠΠΣ 
(άρθρο 14). Το ΕΠΕΣ του σχολείου 
υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης  στη ΔΕΠΠΣ και στο ΙΕΠ 
(άρθρο 17). 
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Η ΑΕΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν 

Η Πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (2013-15) 

 Τα τρία στάδια για την εφαρμογή του θεσμού της 

Α.Ε.Ε. είναι τα εξής: Γενική εκτίμηση της εικόνας 

του σχολείου (βάσει δεικτών ποιότητας), επιλογή 

και διαμόρφωση σχεδίου δράσης, ετήσια έκθεση 

αξιολόγησης του σχολείου. Βλ. ΥΑ 30972/Γ1 (ΦΕΚ 

614 Β΄/2013) και εγκύκλιο 190089/Γ1/10.12.2013. 

 Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου 

(σύμφωνα με τον τόμο V του υλικού της Α.Ε.Ε.), 

μπορεί να περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με: τη 

γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου και τον 

ετήσιο προγραμματισμό που έχει προηγηθεί, τη 

συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων δεικτών, 

την επιλογή και διαμόρφωση σχεδίων δράσης, τις 

συνεργασίες, τα αποτελέσματα των σχεδίων 

δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ 
aee.eip.edu.gr μπορούμε να 
αντλήσουμε χρήσιμο υλικό για την 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου, και κυρίως από τους τόμους 
IV (σχέδια δράσης: πλαίσιο 
ανάπτυξης και παραδείγματα 
εφαρμογής) και V (σχέδια εκθέσεων). 
 
Ενδεικτικά κριτήρια (δείκτες) 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: 
υλικοτεχνική υποδομή και 
οικονομικοί πόροι, στελέχωση και 
ανθρώπινο δυναμικό, διοικητική 
οργάνωση και συντονισμός, 
διδακτικές πρακτικές και πρακτικές 
αξιολόγησης των μαθητών, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτομίες, σχέσεις εκπαιδευτικών 
– μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, 
σχέσεις με τους γονείς, συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 
φορείς, φοίτηση και διαρροή 
μαθητών, επιτεύγματα και πρόοδος 
μαθητών – ατομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. 
 
Παραδείγματα σχεδίων δράσης: 
ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας, 
αναβάθμιση των χώρων του 
σχολείου, αναδιαμόρφωση του 
εσωτερικού κανονισμού, ενίσχυση 
της λειτουργίας των μαθητικών 
κοινοτήτων, βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ των μαθητών, συμμετοχή των 
γονέων στη σχολική ζωή, ανάπτυξη 
συνεργατικών πρακτικών 
διδασκαλίας, εκπαιδευτικά 
προγράμματα – καινοτόμες δράσεις, 
ενδοσχολική επιμόρφωση με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
παρακολούθηση φοίτησης και 
σχολικής διαρροής, ενίσχυση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ομαλή 
μετάβαση στην επόμενη σχολική 
βαθμίδα. 
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Η ΑΕΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν 

Ο Προγραμματισμός και η Αποτίμηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων 2019 

 Στην Έκθεση Προγραμματισμού περιγράφεται 

συνοπτικά η παρούσα κατάσταση του σχολείου 

στους θεματικούς άξονες: σχολείο και σχολική 

ζωή, λειτουργία του σχολείου και εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Επιλέγεται μία ή περισσότερες δράσεις και 

προσδιορίζεται η αναγκαιότητα της δράσης, ο 

σκοπός και οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι 

απαιτούμενες ενέργειες, η διαδικασία 

ανατροφοδότησης, η διαδικασία αποτίμησης των 

αποτελεσμάτων. 

 Στην Έκθεση Αποτίμησης αναφέρονται τυχόν 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Έκθεση 

Προγραμματισμού, αποτιμώνται τα 

αποτελέσματα, κατατίθενται προτάσεις 

βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος και 

προτείνονται επιμορφωτικές δράσεις στις δομές 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 

 

 
 
 
 
 
Στην ΥΑ 1816/ΓΔ4 (ΦΕΚ 16 Β΄/2019) 
επισυνάπτεται παράρτημα με τον 
τύπο της Έκθεσης Προγραμματισμού 
του εκπαιδευτικού έργου του 
σχολείου, της Έκθεσης Αποτίμηση 
και της Γενικής Συμπερασματικής 
Έκθεσης του ΠΕΚΕΣ. 
 
Θεματικός άξονας «Σχολείο και 
σχολική ζωή»: σχέσεις του σχολείου 
με την κοινωνία, σχέσεις των μελών 
της σχολικής κοινότητας, 
υλικοτεχνική υποδομή. 
 
Θεματικός άξονας «Λειτουργία του 
σχολείου και εκπαιδευτικές 
διαδικασίες»: οργανωτικός 
σχεδιασμός και διοίκηση, 
διδασκαλία και μάθηση, συνεργασία 
με τις δομές της εκπαίδευσης, 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευτικών – μαθητών. 
 
Θεματικός άξονας «Εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα»: διδακτικές μέθοδοι, 
ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
φοίτηση και διαρροή. 

  


