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Πρόςκληςη Εκδήλωςη Ενδιαφζροντοσ
Με τθν παρ. 6 του άρκρου 33 του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) ρυκμίηονται θ διαδικαςία
και τα κριτιρια για τισ αποςπάςεισ διάρκειασ ενόσ ςχολικοφ ζτουσ μονίμων εκπαιδευτικϊν,
οι οποίοι διακζτουν τα ίδια αυξθμζνα ακαδθμαϊκά προςόντα που προβλζπονται και για τθν
πλιρωςθ των κζςεων με κθτεία τα οποία κακορίηονται με τθν αρικμ.
Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012
(ΦΕΚ2788/ΤΒϋ/15-10-2012)
Υπουργικι Απόφαςθ
«Οριςμόσ κριτηρίων αξιολόγηςησ διευθυντϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά
Σχολεία».
Ειδικότερα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν ορίηονται και μοριοδοτοφνται ωσ
εξισ:
«Κριτήρια αξιολόγηςησ εκπαιδευτικϊν, υποψηφίων για απόςπαςη
ςτα Πειραματικά και ςτα Πρότυπα χολεία
Το ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων-μορίων ανζρχονται ςε 75
1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μζχρι 31 μόρια)
1.1 πουδζσ: (μζχρι 16 μόρια)
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα πουδϊν (ΔΔ)
 9 μόρια για ΔΔΣ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του υποψθφίου ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ
αγωγισ.
B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςησ (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.
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Γ.

1.2
Α.

Β.

Δεφτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευςησ
 1 μόριο για δεφτερο πτυχίο ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με τθν ειδικότθτα του
υποψθφίου.
 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευςθσ ςε Διδαςκαλείο ι ςε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ ι diploma
ςε ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ.
Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων
Πιςτοποίηςη γνϊςεων (μζχρι 4 μόρια)
Πιςτοποίηςη γλωςςομάθειασ (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.
Πιςτοποίηςη χρήςησ και αξιοποίηςησ των ΣΠΕ (μζχρι 1 μόριο)
 1 μόριo για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (β’ επιπζδου).
 0.5 μόριο για πιςτοποίθςθ ι άλλθ τεκμθρίωςθ για τθν ικανότθτα χριςθσ Η/Υ (α’
επιπζδου).
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(Στον υπολογιςμό των μορίων ςε κάθε περίπτωςη πιςτοποίηςησ λαμβάνεται υπόψη ο
ανϊτεροσ τίτλοσ).
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Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων
Επιςτημονικό ζργο: (μζχρι 11 μόρια)
Επιςτημονικά 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).
Άρθρα 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).
Ειςηγήςεισ που αποδεδειγμζνα ζχουν γίνει δεκτζσ για ανακοίνωςθ ι δθμοςίευςθ με το
ςφςτθμα των πολλαπλϊν κριτϊν (0,5 μόριο για κάκε ειςιγθςθ).
Αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και ςτην εκπόνηςη εκπαιδευτικοφ υλικοφ
όπωσ Προγράμματα Σπουδϊν και ςχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάκε προϊόν).
Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (μζχρι 44 μόρια)
Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μζχρι 5 μόρια)
Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικήσ ανάπτυξησ (0,5 μόριο για
κάκε πρόγραμμα).
Βεβαίωςθ για επιμορφωτικό ζργο ςε προγράμματα παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ ι ςε
άλλα επίςθμα κεςμοκετθμζνα προγράμματα/ ζργα του Υπουργείου Παιδείασ (0,5
μόριο ανά ζργο/πρόγραμμα).
Βεβαίωςθ για διδαςκαλία ςε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (ΠΔ 407 ι εποπτευόμενθ διδαςκαλία ςε
ςεμινάρια ΠΜΣ ι ΣΕΠ 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).
Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων

2.2 Διδακτική προχπηρεςία ςτην εκπαίδευςη (μζχρι 4 μόρια) (0,5 μόριο για κάκε ζτοσ
πζραν τθσ υποχρεωτικισ προβλεπόμενθσ προχπθρεςίασ από τον νόμο 3966/11)
Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων
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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 Διδακτική επάρκεια και παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο (μζχρι 35 μόρια)
Στο 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. Συμμετοχι ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ όπωσ διακεματικζσ δράςεισ, projects,
χριςθ των ΤΠΕ, ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ, κλπ. (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε
δράςθ).
Β.
Συμμετοχι 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.
Συμμετοχι ι οργάνωςθ ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 5
μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ).
Δ. Συμμετοχι 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).

Σφνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων
35
Σο Επιςτημονικό Εποπτικό υμβοφλιο (ΕΠ.Ε..) του Πειραματικοφ Γυμναςίου Πατρϊν, ωσ
αρμόδιο όργανο, προβαίνει ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ προσ
τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να
υποβάλλουν υποψθφιότθτα για απόςπαςθ ςτα Π.& Π.Σ., ςφμφωνα με τα κενά που
αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα :

Κλάδοσ/ειδικότθτα

Αρικμόσ κζςεων

Μακθματικόσ ΠΕ03

1 Θζςθ

Γαλλικϊν ΠΕ05

*Συμπλιρωςθ ωραρίου με βϋ
ανακζςεισ ςτο Πειραματικό
Γυμνάςιο Πατρϊν.
1 Θζςθ

*(12 διδακτικζσ ϊρεσ ςτο Π.Γ.Π.).

Επιςθμαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν
μζχρι πζντε προτιμιςεισ ςε Π.&Π.Σ. που υπάρχουν κενζσ κζςεισ του κλάδου τουσ και
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εφ’ όςον ζχουν διδακτικι προχπθρεςία τζςςερα
ζτθ.
3

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά ςχετικι αίτθςθ ςτο ΕΠ.Ε.Σ. του
Προτφπου ι Πειραματικοφ Σχολείου τθσ πρϊτησ προτίμηςήσ τουσ κακϊσ και να
καταχωριςουν θλεκτρονικά τα βιογραφικά τουσ ςτοιχεία ςτθ διεφκυνςθ https://iep.edu.gr/
services/mitroo/ μζχρι την Παραςκευή 16/6/2017.
Τθν ίδια αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα επικυρωμζνα δικαιολογθτικά πρζπει να
υποβάλουν επίςθσ αυτοπροςϊπωσ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ
τθσ ςχολικισ μονάδασ τησ πρϊτησ προτίμηςήσ τουσ (υπόψθ του ΕΠ.Ε.Σ.). Τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ των ςχολικϊν μονάδων περιζχονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα. Τα ΕΠ.Ε.Σ.
κα αξιολογιςουν τα βιογραφικά τουσ ςτοιχεία με βάςθ τθν μοριοδότθςθ των κριτθρίων τθσ
ανωτζρω ΥΑ. Για τθν διευκόλυνςθ τθσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ
ςθμειϊματοσ του εκπαιδευτικοφ ςτον ζντυπο φάκελο με εκείνα που κα καταχωρθκοφν
ςτθν θλεκτρονικι βάςθ, παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί να ακολουκιςουν τθν ταξινόμθςθ
ανά κριτιριο, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ.
Τo ΕΠ.Ε.Σ. τoυ ςχολείου κα προχωριςει ςτθ ςφνταξθ αξιολογικοφ πίνακα των υποψθφίων
εκπαιδευτικϊν μζχρι την Σετάρτη 21/6/2017.
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κα ανακοινϊςει τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων
εκπαιδευτικϊν που ζχουν καταρτίςει τα ΕΠΕΣ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Παιδείασ,
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ-ΔΕΠΠΣ: (https://iep.edu.gr/ services/mitroo/ ) .
Οι εκπαιδευτικοί ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ςτο ΕΠ.Ε.Σ., τθσ πρϊτθσ
προτίμθςισ τουσ, μζχρι τθν 23η-6-2017. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά
ςτθ διεφκυνςθ https://iep.edu.gr/ services/mitroo/ .
Τo ΕΠ.Ε.Σ. τθσ πρϊτθσ προτίμθςθσ κα ενθμερϊςει τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν εξζταςθ των
ενςτάςεϊν τουσ από μζςω τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ ςτθν οποία κατζκεςαν τθν αίτθςι τουσ
και παράλλθλα κα ενθμερϊςει τθ Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τθν τελικι διαμόρφωςθ του προςωρινοφ
πίνακα κατάταξθσ εφόςον υπάρξουν αλλαγζσ.
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ςυντάςςει τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τισ δθλϊςεισ προτίμθςθσ των
υποψθφίων εκπαιδευτικϊν ζωσ την 30η Ιουνίου 2017. Οι επιλεγζντεσ εκπαιδευτικοί
τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ για το διδακτικό ζτοσ 2017-2018 με απόφαςθ του Υπουργοφ
Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.
Διευκρινίηεται επίςθσ ότι όςοι εκπαιδευτικοί δεν ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ
ωράριο ςτο ςχολείο που κα επιλεγοφν, κα διατεκοφν ςε άλλο Πρότυπο ι Πειραματικό
Σχολείο, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόςον υπάρχουν λειτουργικά κενά τθσ ειδικότθτασ
τουσ ι κα τεκοφν ςτθ διάκεςθ των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ ςτα οποία ανικει το ςχολείο τθσ
τοποκζτθςισ τουσ, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο.

ΓΙΑ ΣΟ ΕΠ.Ε..
Ο Πρόεδροσ

Γεϊργιοσ Ξυδόπουλοσ
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