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ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα Πρότυπα 
                 Πειραματικά χολεία».  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

     Ζχοντασ υπόψθ:   

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 42,  48 και 51 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Αϋ), 
«Θεςμικό πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου 
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και 
Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και λοιπζσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 329, παρ. 4α  του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωςθ 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ − Νζα εταιρικι μορφι − ιματα − Μεςίτεσ 
Ακινιτων − Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 ( ΦΕΚ 45 τ. Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  

4. Σθν αρικμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091 τ. Β/05-07-2012) κοινι απόφαςθ του 
Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Παιδείασ, και 
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Θεόδωρο Παπακεοδϊρου». 

5. Σθν πρόταςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων 
(Δ.Ε.Π.Π..) θ οποία διατυπϊκθκε ςτθν αρικμ. 8/17-9-2012 πράξθ τθσ. 

6. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ 
ςε βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Ορίηουμε τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των διευκυντϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτα 

Πρότυπα Πειραματικά χολεία. 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ  διευκυντϊν, υποψθφίων για κζςεισ με κθτεία  
ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 Π.Ε. &  Δ.Ε. 

ΔΙΕΤΘΤΝH  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε.  
ΣΜΗΜΑ Βϋ 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

----- 
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Σο ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων-μορίων ανζρχονται ςε 100 
 
1.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μζχρι 31 μόρια) 
 

1.1      πουδζσ: (μζχρι 16 μόρια) 
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα πουδϊν (ΔΔ) 

 9 μόρια για ΔΔ ςτθ διοίκθςθ εκπαίδευςθσ/διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων/διοίκθςθ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

 8  μόρια για ΔΔ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 
αγωγισ.  

9 

B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) 
 4 μόρια για ΜΔΕ ςτθ διοίκθςθ εκπαίδευςθσ/διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων/διοίκθςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ.  
 3 μόρια για ΜΔΕ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ.  
 1 μόριο για δεφτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςε γνωςτικό αντικείμενο 

ςυναφζσ με αυτό που κεραπεφει ο υποψιφιοσ.  

5 

Γ. Δεφτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ  
 1 μόριο για δεφτερο πτυχίο ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με τθν ειδικότθτα του 
υποψθφίου.  
 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ ςε Διδαςκαλείο ι ςε ΕΛΜΕ/ΕΛΔΕ ι  

diploma ςε ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ. 

2 

 φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων 16 

1.2 Πιςτοποίθςθ γνϊςεων (μζχρι 4 μόρια)  

Α. Πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ (μζχρι 3 μόρια) 
 2 μόρια για πιςτοποίθςθ επιπζδου Γ1 ι Γ2 ςτθν Α’ γλϊςςα. 
 1 μόριο για το επίπεδο Β2 ςτθν Α’ γλϊςςα. 
 1 μόριο για τθ Β’ ξζνθ γλϊςςα από το επίπεδο Β2 και πάνω. 

3 

Β. Πιςτοποίθςθ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των  ΣΠΕ (μζχρι 1 μόριο) 
 1 μόριo για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ των 

ΣΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (β’ επιπζδου).  
 0.5 μόριο για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα χριςθσ Η/Τ (α’ 

επιπζδου). 
(τον υπολογιςμό των μορίων ςε κάκε περίπτωςθ πιςτοποίθςθσ λαμβάνεται υπόψθ ο ανϊτεροσ 
τίτλοσ) 

 

1 
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1.3      Επιςτθμονικό ζργο: (μζχρι 11 μόρια) 

Α.  Επιςτθμονικά ςυγγράμματα από εκδοτικό οίκο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςτθ 
διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του υποψθφίου ι ςτο γνωςτικό αντικείμενο του 
υποψθφίου ι ςε διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ (1 μόριο για κάκε ςφγγραμμα). 

2 

Β.  Άρκρα που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτά με το ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν ςε 
ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά ι ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ (0,5 μόριο για κάκε 
δθμοςίευςθ).  

3 

Γ. Ειςθγιςεισ που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτζσ για ανακοίνωςθ ι δθμοςίευςθ με το 
ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν (0,5  μόριο για κάκε ειςιγθςθ). 

3 

Δ. Αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν εκπόνθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
όπωσ  Προγράμματα πουδϊν και ςχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάκε προϊόν). 

3 

ΑΔΑ: Β4ΤΜ9-ΞΗ5
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2.  ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (μζχρι 44 μόρια)  

2.1 Διδακτικι και επιμορφωτικι εμπειρία: (μζχρι 5 μόρια)  
Α. Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (0,5 μόριο για 

κάκε πρόγραμμα). 
1 

Β.  Βεβαίωςθ για επιμορφωτικό ζργο ςε προγράμματα παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ ι ςε 
άλλα επίςθμα κεςμοκετθμζνα προγράμματα/ ζργα του Τπουργείου Παιδείασ (0,5  
μόριο ανά ζργο/πρόγραμμα).  

2 

Γ. Βεβαίωςθ για διδαςκαλία ςε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (ΠΔ 407 ι εποπτευόμενθ διδαςκαλία ςε 
ςεμινάρια ΠΜ ι ΕΠ  ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο) ςε γνωςτικό αντικείμενο 
τθσ ειδικότθτασ του υποψιφιου (0.5 μόριο για κάκε εξάμθνο διδαςκαλίασ και 1 μόριο 
για κάκε ζτοσ διδαςκαλίασ ςτο ΕΑΠ).  
 

2 

  φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων 5 

2.2      Προχπθρεςία  (μζχρι 19  μόρια)  
2.2.1  Προχπθρεςία ςε ςχολικζσ μονάδεσ, μζχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάκε ζτοσ πζραν τθσ 
 υποχρεωτικισ προβλεπόμενθσ προχπθρεςίασ από το νόμο 3966/11). 
 

4 

2.2.2 Προχπθρεςία ςε κζςεισ ευκφνθσ (μζχρι 15 μόρια) 

Α. ε κζςθ υποδιευκυντι, μζχρι 2 μόρια (0,5 μόριο για κάκε ζτοσ με κθτεία) ι ςε 
περίπτωςθ που θ κθτεία του ςτθν εν λόγω κζςθ ζχει αξιολογθκεί, ζωσ 3  μόρια (1 
μόριο για κάκε ζτοσ). 

3 

Β. 
 
 
Γ.  

ε κζςθ διευκυντι, μζχρι 4 μόρια (0,5  μόριο για κάκε ζτοσ με κθτεία), ι ςε περίπτωςθ 
που θ κθτεία του ςτθν εν λόγω κζςθ ζχει αξιολογθκεί, ζωσ 9 μόρια (1,5 μόριο για κάκε 
ζτοσ). 
ε κζςθ χολικοφ υμβοφλου (1,5 μόριο για κάκε κθτεία). 

9 
 
 

3 
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2.3.  Εκπαιδευτικι ζρευνα και υποςτιριξθ τθσ διδακτικισ πράξθσ  (μζχρι  20 μόρια) 
το φάκελο που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ με τεκμιρια για τθ μοριοδότθςι του ςτισ παραπάνω 
κατθγορίεσ καλείται να ςυμπεριλάβει τεκμιρια για τθν τυχόν οργάνωςθ, ςυμμετοχι, εκπόνθςθ, 
διεκπεραίωςθ των παρακάτω ι άλλων ςυναφϊν δράςεων:   
Α. Οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ  ςχολικισ μονάδασ. 
4 

Β. υμμετοχι ι οργάνωςθ/ υποςτιριξθ ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. 

2 

Γ.  υμμετοχι ι υποςτιριξθ δράςεων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ. 3 

Δ.  υμμετοχι ι υποςτιριξθ καινοτόμων διδακτικϊν πρακτικϊν με τθ χριςθ των ΣΠΕ. 3 

Ε. υμμετοχι ι υποςτιριξθ δθμιουργικϊν δράςεων και ςυνεργαςιϊν (μεταξφ ςχολείων, 
ςχολείων και κοινωνικϊν ομάδων, κτλ.). 

3 

Σ. υμμετοχι ι οργάνωςθ λειτουργίασ ομίλων.  2 

Ζ. Οργάνωςθ, υποςτιριξθ, ςυντονιςμό ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα  πρακτικισ άςκθςθσ 
φοιτθτϊν. 

3 
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3. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  (μζχρι 25 μόρια) 

ΑΔΑ: Β4ΤΜ9-ΞΗ5
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Κατά τθν ςυνζντευξθ, ο υποψιφιοσ πρζπει να αποδείξει ότι διακζτει τα απαιτοφμενα 
προςόντα για να διευκφνει τθ ςχολικι μονάδα: 

01) Γνϊςθ του ρόλου και του ζργου του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ αυτόσ 
ορίηεται από το νόμο και τον οραματίηεται ο υποψιφιοσ. 

02) Γνϊςεισ και ικανότθτεσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και θγετικζσ 
ικανότθτεσ. 

03) Αποτελεςματικζσ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ.  
04) Ικανότθτα αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ (με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ, τουσ 

γονείσ). 
05) Γνϊςεισ κεωρίασ και πρακτικϊν εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν, 

αναλυτικϊν προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμζρουσ ζργων. 
06) Γνϊςεισ των αναγκϊν των μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ (ςε επίπεδο κοινωνικό, 

γνωςιακό και ςυναιςκθματικό). 
07) Γνϊςεισ των ςφγχρονων προςεγγίςεων τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 
08) Οργανωτικζσ ικανότθτεσ και αποτελεςματικισ χριςθσ του χρόνου για τον 

προγραμματιςμό του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ (βάςει ςτόχων, 
χρονοδιαγραμμάτων, κτλ.). 

09) Ικανότθτα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των πόρων του ςχολείου. 
10) Ικανότθτα να προβάλει τουσ ςτόχουσ και τα δρϊμενα τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν 

τοπικι και ευρφτερθ κοινότθτα.      
θμείωςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ 

Όπωσ ορίηεται από το άρκρο 42 του νόμου 3966/11, ο/θ υποψιφιοσ παρουςιάηεται 
ενϊπιον τθσ ΔΕΠΠ και αφοφ κάνει μία ςφντομθ αυτοπαρουςίαςθ, καλείται να απαντιςει ςε 
δφο τουλάχιςτον ερωτιματα που αφοροφν ςτθν τεκμθρίωςθ των παραπάνω κριτθρίων.  
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςυνζντευξθσ προβλζπεται  ζωσ  15 λεπτά. 
 
 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία  
για κζςεισ με κθτεία  

 
Σο ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων-μορίων ανζρχονται ςε 100 
1.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μζχρι 31 μόρια) 
1.1      πουδζσ: (μζχρι 16 μόρια) 
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα πουδϊν (ΔΔ) 

 9 μόρια για ΔΔ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 
αγωγισ.  

9 

B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) 
 4 μόρια για ΜΔΕ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ.  
 1 μόριο για δεφτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςε γνωςτικό αντικείμενο 

ςυναφζσ με αυτό που κεραπεφει ο υποψιφιοσ.  

5 

Γ. Δεφτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ 
 1 μόριο για δεφτερο πτυχίο ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με τθν ειδικότθτα του 

υποψθφίου.  
 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ ςε Διδαςκαλείο ι ςε ΕΛΜΕ/ ΕΛΔΕ, ι diploma 

ςε ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ.  

2 

 φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων 16 
1.2 Πιςτοποίθςθ γνϊςεων (μζχρι 4 μόρια)  
Α. Πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ (μζχρι 3 μόρια) 

 2 μόρια για πιςτοποίθςθ επιπζδου Γ1 ι Γ2 ςτθν Α’ γλϊςςα.  
 1 μόριο για το επίπεδο Β2 ςτθν Α’ γλϊςςα. 

3 
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 1 μόριο για τθ Β’ ξζνθ γλϊςςα από το επίπεδο Β2 και πάνω. 
Β. Πιςτοποίθςθ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των  ΣΠΕ (μζχρι 1 μόριο) 

 1 μόριο για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (β’ επιπζδου).  
 0.5 μόριο για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα χριςθσ Η/Τ (α’ 

επιπζδου). 
(τον υπολογιςμό των μορίων ςε κάκε περίπτωςθ πιςτοποίθςθσ λαμβάνεται υπόψθ ο ανϊτεροσ 
τίτλοσ). 

1 
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1.3    Επιςτθμονικό ζργο: (μζχρι 11 μόρια) 
Α.  Επιςτθμονικά ςυγγράμματα από εκδοτικό οίκο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςτθ 

διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του υποψθφίου ι ςτο γνωςτικό αντικείμενο του 
υποψθφίου ι ςε διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ (1 μόριο για κάκε ςφγγραμμα). 

2 

Β.  Άρκρα που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτά με το ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν ςε 
ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά ι ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ (0,5 μόριο για κάκε 
δθμοςίευςθ).  

3 

Γ. Ειςθγιςεισ που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτζσ για ανακοίνωςθ ι δθμοςίευςθ με το 
ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν (0,5  μόριο για κάκε ειςιγθςθ). 

3 

Δ. Αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν εκπόνθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
όπωσ  Προγράμματα πουδϊν και ςχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάκε προϊόν). 

3 
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2.  ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (μζχρι 44 μόρια)  
2.1 Διδακτικι και επιμορφωτικι εμπειρία: (μζχρι 5 μόρια)  
Α.   Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (0,5 μόριο για 

κάκε πρόγραμμα). 
1 

 Β.  Βεβαίωςθ για επιμορφωτικό ζργο ςε προγράμματα παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ ι ςε 
άλλα επίςθμα κεςμοκετθμζνα προγράμματα/ ζργα του Τπουργείου Παιδείασ (0,5  
μόριο ανά ζργο/πρόγραμμα).  

2 

Γ. Βεβαίωςθ για διδαςκαλία ςε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (ΠΔ 407 ι εποπτευόμενθ διδαςκαλία ςε 
ςεμινάρια ΠΜ ι ΕΠ  ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο) ςε γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
ειδικότθτασ του υποψθφίου (0.5 μόριο για κάκε εξάμθνο διδαςκαλίασ και 1 μόριο για 
κάκε ζτοσ διδαςκαλίασ ςτο ΕΑΠ).  
 

2 
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2.2 Προχπθρεςία ςε Πρότυπα Πειραματικά χολεία (0,5 μόριο για κάκε ζτοσ 
      προχπθρεςίασ) 
                                                                                                    φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων              
 
                                                                                                                     

    
 
      4 

 Για τισ ειδικότθτεσ ΠΕ8 (Καλλιτεχνικϊν μακθμάτων) και ΠΕ16 (Μουςικισ) 
ςυνεκτιμϊνται θ παραγωγι ζργου ι θ δθμόςια παρουςία τουσ ςε ςυναφείσ με τθν 
ειδικότθτά τουσ δραςτθριότθτεσ.    
                                         

 

2.3 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (μζχρι 35 μόρια)  
  

2.3.1 Επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι επάρκεια για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
υπθρζτθςαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2011 - 2012 ςτα Π.Π.., είτε ςτθν οργανικι τουσ 
κζςθ είτε με απόςπαςθ είτε με κθτεία και ςυνεχίηουν να υπθρετοφν και για το 
ςχολικό ζτοσ 2012-13 (άρκρο 329, ν. 4072/2012). 
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Α.  Επιςτθμονικι και διδακτικι επάρκεια. Σισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ που αφοροφν το 
γνωςτικό αντικείμενο που κεραπεφει ο εκπαιδευτικόσ και τθ διδακτικι του επάρκεια 
αξιολογεί ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυνεκτιμϊντασ: α) Σον προςωπικό φάκελο – portfolio, 
που ζχει ςυμπλθρϊςει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ, ακολουκϊντασ ειδικζσ προδιαγραφζσ που 
τον βοθκοφν να περιγράψει και να τεκμθριϊςει το ζργο του με προτυποποιθμζνο τρόπο. 
β) Σθ διδακτικι - μακθςιακι διαδικαςία ςτθν τάξθ, τθν οποία κατευκφνει ο 
εκπαιδευτικόσ, μετά από παρακολοφκθςθ δφο τουλάχιςτον διδαςκαλιϊν (θ 
αξιολόγθςθ γίνεται βάςει προδιαγραφϊν ςε ειδικό ζντυπο). 

20 

Β. Παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο. Ανάπτυξθ καινοτομιϊν (π.χ. υλοποίθςθ 
καινοτόμων προγραμμάτων, οργάνωςθ και λειτουργία εκπαιδευτικϊν ομίλων, δράςεισ 
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά δίκτυα, ςυμμετοχι ςε 
προγράμματα αυτοαξιολόγθςθσ κ.λπ.) Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αξιολογοφνται από το 
διευκυντι του Προτφπου Πειραματικοφ χολείου, ςε ςυνεργαςία με  το ςχολικό 
ςφμβουλο-μζλοσ του ΕΠΕ βάςει προδιαγραφϊν ςε ειδικό ζντυπο. τισ 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςυνεκτιμάται θ ςυνεργατικότθτα, θ οργάνωςθ, θ ςυνζπεια ςτθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων, θ ςυμβολι ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου κλπ. Και 
ςτθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ υποβάλλει φάκελο – portfolio, ακολουκϊντασ 
ειδικζσ προδιαγραφζσ που τον βοθκοφν να περιγράψει και να τεκμθριϊςει το ζργο του με 
προτυποποιθμζνο τρόπο. 

15 
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2.3.2 Επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι επάρκεια για τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ζχουν 
οργανικζσ κζςεισ ςε Π.Π.. και αποςπάςτθκαν κατά τα ςχολικά ζτθ 2011 - 2012 και 
2012 - 2013, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, ςε μθ πρότυπα πειραματικά ςχολεία ι 
βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι ι αναρρωτικι άδεια ι λοχεία (άρκρο 329, ν. 4072/2012) 
το φάκελο – portfolio που κα υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ για τθν αξιολόγθςι του από το 
ΕΠΕ του ΠΠ ςτο οποίο ζχει οργανικι κζςθ,  καλείται να ςυμπεριλάβει τεκμιρια για 
τθν τυχόν οργάνωςθ, ςυμμετοχι, εκπόνθςθ, διεκπεραίωςθ των παρακάτω ι άλλων 
ςυναφϊν δράςεων: 

Α.    υμμετοχι ςε καινοτόμεσ  διδακτικζσ  πρακτικζσ όπωσ διακεματικζσ δράςεισ, projects, χριςθ  
        των    ΣΠΕ,     ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ, κλπ  (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). 
Β.     υμμετοχι ςε καινοτόμεσ δθμιουργικζσ δράςεισ όπωσ περιβαλλοντικά, πολιτιςτικά προγράμματα, 
        προγράμματα αγωγισ υγείασ, δθμιουργία ομίλων, δράςεισ μεταξφ ςχολείων, ςχολείων και  
        κοινωνικϊν   ομάδων κλπ (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). 
Γ.     υμμετοχι ι οργάνωςθ ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο 
        για   κάκε δράςθ). 
Δ.     υμμετοχι ι υποςτιριξθ δράςεων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ (μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάκε  
        δράςθ). 
Ε.     Οργάνωςθ, υποςτιριξθ, ςυντονιςμό ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν 
        (μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). 
Σ.   Οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 6 μόρια). 
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3. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  (μζχρι 25 μόρια) 
υνζντευξθ ςε επιτροπι υπό τθν εποπτεία τθσ ΔΕΠΠ (μζχρι 25 μόρια). 
Κατά τθν ςυνζντευξθ, κα ηθτθκεί από τον αξιολογοφμενο να αποδείξει ότι ζχει το προφίλ του 
εκπαιδευτικοφ που κα του επιτρζψει να λειτουργιςει αποτελεςματικά ςυμβάλλοντασ κετικά 
ςτο ζργο τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σα χαρακτθριςτικά τα οποία ηθτοφνται να ζχει ο 
εκπαιδευτικόσ είναι αυτά που αναφζρονται παρακάτω (χωρίσ ιεράρχθςθ): 

ΑΔΑ: Β4ΤΜ9-ΞΗ5
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01) φγχρονεσ απόψεισ και βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που 
κεραπεφει. 
02) Γνϊςεισ ςφγχρονων προςεγγίςεων τθσ διδακτικισ πράξθσ και κυρίωσ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ. 
03) Ικανότθτεσ διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και του ατομικοφ και ςυλλογικοφ ζργου 
μακθτϊν. 
04) Αποτελεςματικζσ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ. 
05) Ικανότθτα αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ με τθ διεφκυνςθ του ςχολείου, τουσ 
ςυναδζλφουσ του εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ. 
06) Γνϊςεισ των αναγκϊν των μακθτϊν του, ςε επίπεδο κοινωνικό, γνωςιακό και 
ςυναιςκθματικό. 
07) Γνϊςεισ και ικανότθτα ανάπτυξθσ αναλυτικϊν προγραμμάτων βάςει του επίςθμου 
προγράμματοσ ςπουδϊν του γνωςτικοφ του αντικειμζνου ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν του. 
08) Ικανότθτεσ οργάνωςθσ και αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ  του εκπαιδευτικοφ χρόνου.  
09) Γνϊςεισ και ικανότθτα αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, του προγράμματοσ 
ςπουδϊν του αντικειμζνου του, του διδακτικοφ του ζργου, τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ των 
μακθτϊν του και τθσ επίδοςισ τουσ.   
10) υμμετοχι ςε καινοτόμεσ  δράςεισ, π.χ. εφαρμογι νζων προγραμμάτων ςπουδϊν, 
οργάνωςθ και λειτουργία εκπαιδευτικϊν ομίλων, δράςεισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 
ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά δίκτυα, ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα 
αυτοαξιολόγθςθσ, κ.λπ. 
 
θμείωςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ 

Όπωσ ορίηεται από το άρκρο 42 του νόμου 3966/11, ο/θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηεται 
ενϊπιον επιτροπισ υπό τθν εποπτεία τθσ ΔΕΠΠ και αφοφ κάνει μία ςφντομθ 
αυτοπαρουςίαςθ, καλείται να απαντιςει ςε δφο τουλάχιςτον ερωτιματα που αφοροφν ςτθν 
τεκμθρίωςθ των παραπάνω κριτθρίων.  
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςυνζντευξθσ προβλζπεται ζωσ  15 λεπτά. 
 
Θετικι κεωρείται θ αξιολόγθςθ αν ο εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 55 μόρια. 

 
 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν, υποψθφίων για κζςεισ με κθτεία  
ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία 

 
Σο ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων-μορίων ανζρχονται ςε 100 
1.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μζχρι 31 μόρια) 

1.1      πουδζσ: (μζχρι 16 μόρια) 
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα πουδϊν (ΔΔ) 

 9 μόρια για ΔΔ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 
αγωγισ. 

9 

B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) 
 4 μόρια για ΜΔΕ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ.  
 1 μόριο για δεφτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςε γνωςτικό αντικείμενο 

ςυναφζσ με αυτό που κεραπεφει ο υποψιφιοσ.  

5 

Γ. Δεφτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ 
 1 μόριο για δεφτερο πτυχίο ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με τθν ειδικότθτα του 

υποψθφίου.  
 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ ςε Διδαςκαλείο ι ςε ΕΛΜΕ/ ΕΛΔΕ ι diploma 

2 
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ςε ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ. 
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1.2 Πιςτοποίθςθ γνϊςεων (μζχρι 4 μόρια)  
Α. Πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ (μζχρι 3 μόρια) 

 2 μόρια για πιςτοποίθςθ επιπζδου Γ1 ι Γ2 ςτθν Α’ γλϊςςα.  
 1 μόριο για το επίπεδο Β2 ςτθν Α’ γλϊςςα. 
 1 μόριο για τθ Β’ ξζνθ γλϊςςα από το επίπεδο Β2 και πάνω. 

3 

Β. Πιςτοποίθςθ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των  ΣΠΕ (μζχρι 1 μόριο) 
 1 μόριo για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (β’ επιπζδου).  
 0.5 μόριο για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα χριςθσ Η/Τ (α’ 

επιπζδου). 
 

(τον υπολογιςμό των μορίων ςε κάκε περίπτωςθ πιςτοποίθςθσ λαμβάνεται υπόψθ ο ανϊτεροσ 
τίτλοσ). 

 

1 
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1.3      Επιςτθμονικό ζργο: (μζχρι 11 μόρια) 
Α.  Επιςτθμονικά ςυγγράμματα από εκδοτικό οίκο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςτθ 

διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του υποψθφίου ι ςτο γνωςτικό αντικείμενο του 
υποψθφίου ι ςε διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ (1 μόριο για κάκε ςφγγραμμα). 

2 

Β.  Άρκρα που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτά με το ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν ςε 
ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά ι ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ (0,5 μόριο για κάκε 
δθμοςίευςθ).  

3 

Γ. Ειςθγιςεισ που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτζσ για ανακοίνωςθ ι δθμοςίευςθ με το 
ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν (0,5  μόριο για κάκε ειςιγθςθ). 

3 

Δ. Αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και  ςτθν εκπόνθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
όπωσ  Προγράμματα πουδϊν και ςχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάκε προϊόν). 

3 
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2.  ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (μζχρι 9 μόρια)  
2.1 Διδακτικι και επιμορφωτικι εμπειρία: (μζχρι 5 μόρια)  
 Α.   Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (0,5 μόριο για 

κάκε πρόγραμμα). 
1 

Β.  Βεβαίωςθ για επιμορφωτικό ζργο ςε προγράμματα παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ ι ςε 
άλλα επίςθμα κεςμοκετθμζνα προγράμματα/ ζργα του Τπουργείου Παιδείασ (0,5  
μόριο ανά ζργο/πρόγραμμα).  

2 

Γ. Βεβαίωςθ για διδαςκαλία ςε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (ΠΔ 407 ι εποπτευόμενθ διδαςκαλία ςε 
ςεμινάρια ΠΜ ι ΕΠ  ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο) ςε γνωςτικό αντικείμενο 
τθσ ειδικότθτασ του υποψιφιου (0.5 μόριο για κάκε εξάμθνο διδαςκαλίασ και 1 μόριο 
για κάκε ζτοσ διδαςκαλίασ ςτο ΕΑΠ).  
 

2 
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2.2 Διδακτικι προχπθρεςία ςτθν εκπαίδευςθ (μζχρι 4 μόρια) (0,5 μόριο για κάκε ζτοσ 
πζραν τθσ υποχρεωτικισ προβλεπόμενθσ προχπθρεςίασ από τον νόμο 3966/11) 
                                                                                                 φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων        4                                                                                                                           

    

  
Για τισ ειδικότθτεσ ΠΕ8 (Καλλιτεχνικϊν μακθμάτων) και ΠΕ16 (Μουςικισ) 
ςυνεκτιμϊνται θ παραγωγι ζργου ι θ δθμόςια παρουςία τουσ ςε ςυναφείσ με τθν 
ειδικότθτά τουσ δραςτθριότθτεσ.  
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2.3  Διδακτικι επάρκεια και παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο (μζχρι 35 μόρια)  
το φάκελο – portfolio που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ με τεκμιρια για τθν μοριοδότθςι του 
ςτα παραπάνω πεδία  καλείται να ςυμπεριλάβει τεκμιρια για τθν τυχόν οργάνωςθ, 
ςυμμετοχι, εκπόνθςθ, διεκπεραίωςθ των παρακάτω ι άλλων ςυναφϊν δράςεων: 

Α.      υμμετοχι ςε καινοτόμεσ  διδακτικζσ  πρακτικζσ όπωσ διακεματικζσ δράςεισ, projects,  
          χριςθ των ΣΠΕ, ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ, κλπ.  (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε  
          δράςθ). 
Β.       υμμετοχι ςε καινοτόμεσ δθμιουργικζσ δράςεισ όπωσ περιβαλλοντικά, πολιτιςτικά 
          προγράμματα, προγράμματα αγωγισ υγείασ, δθμιουργία ομίλων, δράςεισ μεταξφ 
          ςχολείων, ςχολείων και κοινωνικϊν ομάδων κλπ (μζχρι 7  μόρια, 1 μόριο για κάκε  
          δράςθ). 
Γ.       υμμετοχι ι οργάνωςθ ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 5  
          μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). 
Δ.      υμμετοχι ι υποςτιριξθ δράςεων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ (μζχρι 5  μόρια, 1 
          μόριο για κάκε δράςθ). 
Ε.      Οργάνωςθ, υποςτιριξθ και ςυντονιςμό προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν  
         (μζχρι 5 μόρια, 1  μόριο για κάκε δράςθ). 
Σ.    Οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
         (μζχρι 6 μόρια). 
 
 

 φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων 35 
3.  ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  (μζχρι 25 μόρια) 
υνζντευξθ ςε επιτροπι υπό τθν εποπτεία τθσ ΔΕΠΠ 

Κατά τθν ςυνζντευξθ, κα ηθτθκεί από τον αξιολογοφμενο να αποδείξει ότι ζχει το προφίλ 
του εκπαιδευτικοφ που κα του επιτρζψει να λειτουργιςει αποτελεςματικά ςυμβάλλοντασ 
κετικά ςτο ζργο τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σα χαρακτθριςτικά τα οποία ηθτοφνται να ζχει ο 
εκπαιδευτικόσ είναι αυτά που αναφζρονται παρακάτω (χωρίσ ιεράρχθςθ): 
01) φγχρονεσ απόψεισ και βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που   

κεραπεφει. 
02) Γνϊςεισ ςφγχρονων προςεγγίςεων τθσ διδακτικισ πράξθσ και κυρίωσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 
03) Ικανότθτεσ διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και του ατομικοφ και ςυλλογικοφ ζργου 

μακθτϊν.  
04) Αποτελεςματικζσ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ. 
05) Ικανότθτα αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ (με τθ διεφκυνςθ του ςχολείου, τουσ 

ςυναδζλφουσ του εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ). 
06) Γνϊςεισ των αναγκϊν των μακθτϊν του (ςε επίπεδο κοινωνικό, γνωςιακό και 

ςυναιςκθματικό). 
07) Γνϊςεισ και ικανότθτα ανάπτυξθσ αναλυτικϊν προγραμμάτων βάςει του επίςθμου 

προγράμματοσ ςπουδϊν του γνωςτικοφ του αντικειμζνου ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν του. 

08) Ικανότθτεσ οργάνωςθσ και αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ χρόνου.  
09) Γνϊςεισ και ικανότθτα αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, του προγράμματοσ 

ςπουδϊν του αντικειμζνου του, του διδακτικοφ του ζργου, τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
των μακθτϊν του και τθσ επίδοςισ τουσ.   

10) υμμετοχι ςε καινοτόμεσ  δράςεισ  (π.χ. εφαρμογι νζων προγραμμάτων ςπουδϊν, 
οργάνωςθ και λειτουργία εκπαιδευτικϊν ομίλων, δράςεισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 
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ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά δίκτυα, ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
προγράμματα αυτοαξιολόγθςθσ, κ.λπ.) 
 
 

θμείωςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ 
Όπωσ ορίηεται από το άρκρο 42 του νόμου 3966/11, ο/θ υποψιφιοσ παρουςιάηεται 

ενϊπιον επιτροπισ υπό τθν εποπτεία τθσ ΔΕΠΠ και αφοφ κάνει μία ςφντομθ 
αυτοπαρουςίαςθ, καλείται να απαντιςει ςε δφο τουλάχιςτον ερωτιματα που αφοροφν ςτθν 
τεκμθρίωςθ των παραπάνω κριτθρίων.  
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςυνζντευξθσ προβλζπεται ζωσ 15 λεπτά. 

 
 
 
 
 
 

                                               Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

                                                                                  ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 
 
 
 
 

Εςωτερικι Διανομι: 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Αν.Τπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
4. Γραφείο κ. Γεν.Γραμματζα 
5. Γραφείο κ. Ειδ.Γραμματζα Π.Ε. & Δ.Ε.  
6. Γενικι Δ/νςθ Διοίκθςθσ Π.Ε. & Δ.Ε. 
7. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 
8. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. 
9. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τποκζςεων Π.Ε. &Δ.Ε 

10.  Διεφκυνςθ πουδϊν Δ.Ε. 
11.  Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. 
12.  Διοικοφςα Επιτροπι Πρότυπων Πειραματικϊν 

  χολείων (Δ.Ε.Π.Π..) 
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