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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την αξιολόγηςη εκπαιδευτικών που ζχουν δικαίωμα
πλήρωςησ θζςεων για πενταετή θητεία ςτα ΠΠ. Αναλυτική μοριοδότηςη του κριτηρίου
2.3.1 τησ αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΣΒ΄/15-10-2012) Τπουργικήσ
Απόφαςησ»
ΧΕΣ.: 1) Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Αϋ) «Θεςμικό πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικών
χολείων, Κδρυςη Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ, Οργάνωςη του Ινςτιτοφτου
Σεχνολογίασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και λοιπζσ διατάξεισ»
2) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωςη επιχειρηματικοφ περιβάλλοντοσ − Νζα εταιρική μορφή −
ήματα − Μεςίτεσ Ακινήτων − Ρφθμιςη θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ
διατάξεισ».
3) Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012(ΦΕΚ 2788/ΣΒϋ/15-10-2012) Τπουργικισ Απόφαςθσ
«Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά
χολεία»
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ νόμουσ
αρικμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012(ΦΕΚ 2788/ΣΒϋ/15-10-2012) Τπουργικισ Απόφαςθσ
«Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά
χολεία», τθν οποία ςασ κοινοποιοφμε, οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικϊν
χολείων, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των άρκρων 48, 51 του νόμου Ν3966/2011 και 329
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παρ 4α του νόμου 4072/2012 που ζχουν δικαίωμα αξιολόγθςθσ, καλοφνται να υποβάλλουν
φάκελο ςτο ΕΠ.Ε.. του Π.Π.., προκειμζνου να αξιολογθκοφν για πενταετι κθτεία από
02/11/2012 ζωσ 30/11/2012.
τθν παροφςα εγκφκλιο:
Α) διευκρινίηονται οι διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν υποβολι των φακζλων και των
ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν των εκπαιδευτικϊν που ζχουν δικαίωμα αξιολόγθςθσ
Β) περιλαμβάνεται θ αναλυτικι μοριοδότθςθ του κριτθρίου 2.3.1 τθσ ανωτζρω ΤΑ και
Γ) ηθτείται θ παροχι ςτοιχείων από τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ & Β/κμιασ
Εκπαίδευςθσ για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ που κα αξιολογιςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ με βάςθ τθν ανωτζρω ΤΑ.
Α) Δικαίωμα αξιολόγθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί όπωσ ορίηονται ςτα κριτιρια 2.3.1 και 2.3.2
τθσ ανωτζρω ΤΑ. Οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί για τα κριτιρια:
1. Κατάρτιςθ και επιςτθμονικό ζργο, 2. Διδακτικι εμπειρία, προχπθρεςία και 2.3.2 τθσ ΤΑ, κα
υποβάλλουν φάκελο ςτο Ε.Π.Ε.. του κάκε Π.Π.. που ζχουν δικαίωμα υποβολισ, ο οποίοσ κα
περιλαμβάνει:
α) τα ςχετικά τεκμιρια των προςόντων τουσ (επικυρωμζνα πτυχία, πιςτοποιιςεισ, βεβαιϊςεισ
κλπ),
β) portfolio, το οποίο αναφζρεται ςτο κριτιριο 2.3.1.Α τθσ ΤΑ (επιςτθμονικι και διδακτικι
επάρκεια), και αξιολογείται από το ςχολικό ςφμβουλο
γ) portfolio, το οποίο αναφζρεται ςτο κριτιριο 2.3.1.Β (παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο
ςχολείο) τθσ ΤΑ και κα αξιολογθκεί από το διευκυντι του Π.Π.. και το ςχολικό ςφμβουλο,
μζλοσ του ΕΠ.Ε..
Σα παραδοτζα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα κατά κριτιριο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ΤΑ. Οι
εκπαιδευτικοί επίςθσ κα ςυμπλθρϊςουν ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα, ςτθν οποία
περιλαμβάνονται τα παραπάνω πεδία αξιολόγθςθσ. Η περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ
γίνεται ςφμφωνα με το εδαφ. 5, τθσ παρ 4α του άρκρου 329 του νόμου 4072/12.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν κα επιλεγοφν για τθν κάλυψθ κζςεων με κθτεία ςε ΠΠ, ςφμφωνα
με το άρκρο 37, παρ. 4 και το άρκρο 51 παρ. 6 του νόμου 3966/11, τίκενται ςτθ διάκεςθ του
οικείου ΠΤΔΕ/ ΠΤΠΕ και τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςτισ κενζσ κζςεισ τθσ
ειδικότθτάσ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ ι κζςθ με κθτεία ςτα ΠΠ και
δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, κατόπιν διλωςι τουσ ςτο
Ε.Π.Ε.. του Π.Π.., τίκενται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ ςτθν περιοχι μετάκεςθσ που
υπθρετοφν, μετά το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ 2012-13. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με
απόςπαςθ και ζχουν δικαίωμα αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 329, παρ
4α του νόμου 4072/12 και δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ για
πλιρωςθ κζςεων με κθτεία επιςτρζφουν ςτθν οργανικι τουσ, εάν ζχουν, ι τίκενται ςτθ
διάκεςθ του ΠΤΔΕ/ ΠΤΠΕ τθσ περιοχισ από τθν οποία αποςπάςτθκαν. Οι εκπαιδευτικοί που
κα αξιολογθκοφν κετικά, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ΤΑ, και κα πλεονάηουν ςτθ ςχολικι
μονάδα που υπθρετοφν, ζχουν δικαίωμα να διεκδικιςουν κζςθ για πενταετι κθτεία ςε άλλο
ΠΠ. Οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί με διλωςθ προτίμθςθσ τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα
ςτισ εν λόγω ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα ΜΕ τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςτουσ αξιολογικοφσ
πίνακεσ, ςτα πλαίςια τθσ δεφτερθσ φάςθσ πλιρωςθσ κενϊν κζςεων εκπαιδευτικϊν πενταετοφσ
κθτείασ ςε ΠΠ.
Β) Με βάςθ το κριτιριο 2.3.1 τθσ ΤΑ αξιολογείται θ 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). Παρακάτω περιγράφεται θ αναλυτικι
μοριοδότθςθ του ανωτζρω κριτθρίου.
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1. Επιςτημονική και διδακτική επάρκεια
Η επιςτθμονικι και διδακτικι επάρκεια του εκπαιδευτικοφ αξιολογείται από τον ςχολικό
ςφμβουλο ειδικότθτασ ι από τον ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ του Ε.Π.Ε.., ςτα μακιματα τθσ
ειδικότθτάσ του για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ι από τον επιςτθμονικά και παιδαγωγικά
υπεφκυνο ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ του Ε.Π.Ε., για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.
α) Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυμπλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων του portfolio του
εκπαιδευτικοφ ςε θλεκτρονικι φόρμα, θ οποία βακμολογείται με 8 μόρια το μζγιςτο.
Αξιολόγηςη προςωπικοφ φάκελου-portfolio εκπαιδευτικοφ από το ςχολικό ςφμβουλο

1

2

3

Εξαιρετικό

Πολφ καλό

Σα παρακάτω κριτιρια ςυνεκτιμϊνται και μοριοδοτοφνται ενιαία. Η
μοριοδοτότθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 1, 2, 3 ι 4. Σο ςφςτθμα
θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ κάνει αυτόματθ αναγωγι ςτθν
οκτάβακμθ κλίμακα.

Ικανοποιθτικό

(ζωσ 8 μόρια)

Μθ
ικανοποιθτικό

Επίπεδο Επάρκειασ

4

1. Ζκκεςθ αυτοπαρουςίαςθσ του διδακτικοφ προφίλ του
εκπαιδευτικοφ, θ οποία πρζπει να ςυνδζεται με το
υλικό που εμπεριζχεται ςτο φάκελο – portfolio (ζωσ
300 λζξεισ).
2. Δφο ενδεικτικά ςχζδια μακιματοσ που ζχει εφαρμόςει
ο εκπαιδευτικόσ πρόςφατα ςτθ διδαςκαλία του.
3. Δφο ενδεικτικζσ ωριαίεσ ι ολιγόλεπτεσ δοκιμαςίεσ ι
άλλα
εργαλεία
αξιολόγθςθσ
των
μακθτϊν
(διαγνωςτικισ, διαμορφωτικισ ι τελικισ) με
βακμολόγθςθ όπου προβλζπεται.
4. Πρόςκετο διδακτικό υλικό που ζχει παραγάγει ο ίδιοσ
ο εκπαιδευτικόσ, και το ζχει χρθςιμοποιιςει ςτθν τάξθ.
5. Δφο ενδεικτικζσ ςυνκετικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν,
ατομικζσ ι ομαδικζσ.
6. Άλλεσ δράςεισ π.χ. διακεματικζσ διδαςκαλίεσ,
ςυνεργαςίεσ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, αξιοποίθςθ
των ΣΠΕ, καταςκευι ιςτοςελίδων κλπ.
χόλια – Σεκμηρίωςη
(ζωσ 300 λζξεισ)
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Η τελικι αξιολόγθςθ του φακζλου γίνεται από το ςχολικό ςφμβουλο μετά τθν παρακολοφκθςθ
των διδαςκαλιϊν, προκειμζνου να ςυνεκτιμθκεί θ ςυμβατότθτα του περιεχομζνου του
φακζλου – portofolio με τθ διδακτικι πρακτικι του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ.
β) Η διδακτικι - μακθςιακι διαδικαςία αξιολογείται με δφο τουλάχιςτον παρατθριςεισ ςτθ
ςχολικι τάξθ από το ςχολικό ςφμβουλο. Πριν από κάκε παρατιρθςθ των διδαςκαλιϊν
προθγείται ςυνάντθςθ - ςυηιτθςθ του εκπαιδευτικοφ με το ςχολικό ςφμβουλο, ςτθν οποία ο
εκπαιδευτικόσ παραδίδει ςτο ςχολικό ςφμβουλο και το ςχζδιο μακιματοσ. υηιτθςθ
ανατροφοδότθςθσ ακολουκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των διδαςκαλιϊν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των διδαςκαλιϊν, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ καταχωρίηει ςτθν θλεκτρονικι
βάςθ τθν τελικι αξιολόγθςι του που αφορά ςτο φάκελο –portfolio και ςτισ παρατθριςεισ ςτθ
ςχολικι τάξθ για κάκε εκπαιδευτικό.

τθν παρακάτω φόρμα περιλαμβάνονται τα κριτιρια και θ μοριοδότθςθ τθσ παρατιρθςθσ των
διδαςκαλιϊν του εκπαιδευτικοφ θ οποία βακμολογείται με 12 μόρια το μζγιςτο.

ΣΟΜΕΙ / ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ – ΑΠΟΣΙΜΗΗ - ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΩΝ
(ζωσ 12 μόρια)

Επίπεδο Ανταπόκριςησ

Εξαιρετικό

1

Πολφ καλό

ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Ικανοποιθτικό

Α

Μθ
Ικανοποιθτικό

ε κάκε κριτιριο το κείμενο που βρίςκεται εντόσ παρενκζςεωσ είναι
ενδεικτικό. Κακζνα από τα δϊδεκα κριτιρια μοριοδοτείται ςτθν κλίμακα 1, 2,
3 ι 4. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυνεκτιμϊντασ και το φακζλο-portfolio του
εκπαιδευτικοφ βακμολογεί και τα 12 κριτιρια. το τζλοσ το ςφςτθμα
θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ κάνει αυτόματθ αναγωγι ςτθ δωδεκάβακμθ
κλίμακα και υπολογίηει το μζςο όρο.

2

3

4

χζδιο μαθήματοσ (προετοιμαςία γραπτοφ ςχεδίου μακιματοσ
με επιλεγμζνθ μορφι/ζσ διδαςκαλίασ, με ςαφείσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ, δραςτθριότθτεσ και μζςα ςε ςυνεκτικι δομι, ςυμβατό
με τα Προγράμματα πουδϊν *ΑΠ-ΔΕΠΠ, νζα πιλοτικά
Προγράμματα πουδϊν+ και το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν).

1

Β

2

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Οργάνωςη τησ τάξησ (επιλογι πρόςφορων μορφϊν οργάνωςθσ
τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, χριςθ φφλλων εργαςίασ, αξιοποίθςθ
εποπτικϊν μζςων και Η/Τ, αντιμετϊπιςθ λειτουργικϊν και
οργανωτικϊν ηθτθμάτων και δυςκολιϊν).
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Μορφζσ διδαςκαλίασ, διδακτικά εργαλεία και ςτρατηγικζσ
(επιλογι κατάλλθλων μορφϊν διδαςκαλίασ -βιωματικζσ,
διεπιςτθμονικζσ, αφθγθματικζσ, ανακαλυπτικζσ, εργαςτθριακζσ,
ςυνεργατικζσ, διερευνθτικζσ, κ.λπ.-, κατάλλθλων διδακτικϊν
εργαλείων και ςτρατθγικϊν -διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ τθσ
προχπάρχουςασ
γνϊςθσ,
ειςιγθςθ-διάλεξθ,
τεχνικζσ
ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ, γνωςτικι ςφγκρουςθ, αναλογίεσ και
μοντζλα, εργαςία ςε ομάδεσ, επίλυςθ προβλιματοσ,
πειράματα,
εννοιολογικοί
χάρτεσ,
επιχειρθματολογία,
δραματοποίθςθ, αξιοποίθςθ εργαλείων και λογιςμικϊν ΣΠΕ,
αναςτοχαςτικζσ ςτρατθγικζσ, κ.ά.-, ανάλογα με τθν θλικία των
μακθτϊν, τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ και το γνωςτικό
αντικείμενο).
Γνωςτική επάρκεια του εκπαιδευτικοφ (επιςτθμονικι
εγκυρότθτα και ακρίβεια τθσ διδαςκαλίασ, επιτυχισ μετατροπι
του γνωςτικοφ αντικειμζνου ςε ςχολικι γνϊςθ, προςπάκεια
κάλυψθσ του εννοιολογικοφ πεδίου).
Εμπλοκή/ςυμμετοχή των μαθητών ςτο μάθημα (παρακίνθςθ
και ενκάρρυνςθ όλων των μακθτϊν, ςφνδεςθ τθσ διδακτζασ
φλθσ με τισ εμπειρίεσ και τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν,
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ,
τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, βακμόσ
αυτενζργειασ και ςυνζργειασ των μακθτϊν ςτο μάκθμα,
ενκάρρυνςθ μακθτϊν με χαμθλι αυτοπεποίκθςθ).
αφήνεια ςτην επικοινωνία (οδθγίεσ, επεξθγιςεισ και
διευκρινίςεισ, κατανοθτόσ προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ,
γνωςτοποίθςθ επιδιωκόμενων διδακτικϊν ςτόχων).
Διδακτική
ευελιξία
(αξιοποίθςθ
του
απρόοπτου,
αναπροςαρμογι του ςχεδιαςμοφ αν προκφψει ανάγκθ,
διάγνωςθ του βακμοφ δυςκολίασ τθσ διδαςκαλίασ και του
ρυκμοφ μάκθςθσ των μακθτϊν, χειριςμόσ των λακϊν και των
παρανοιςεων, ζνταξθ ςτο μάκθμα τθσ οπτικισ των μακθτϊν).
Παιδαγωγικό/μαθηςιακό κλίμα (προϊκθςθ πνεφματοσ
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, αλλθλοςεβαςμοφ και ειλικρινϊν
ςχζςεων, ςτάςθ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν απζναντι ςτο
μάκθμα, προςδοκίεσ για μάκθςθ και επιτεφγματα).
Διαχείριςη τησ τάξησ (ικανότθτα αποτελεςματικισ διεφκυνςθσ
τθσ τάξθσ από τον εκπαιδευτικό, πρόλθψθ προβλθμάτων
πεικαρχίασ, επίλυςθ διαφορϊν, διαχείριςθ ηθτθμάτων
ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν).
Αξιολόγηςη των μαθητών ςε όλεσ τισ φάςεισ τησ διδαςκαλίασ
(διαγνωςτικι - διαμορφωτικι - τελικι, εφαρμογι ποικίλων και
κατάλλθλων ςτρατθγικϊν αξιολόγθςθσ, ανατροφοδότθςθ των
μακθτϊν και προϊκθςθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, αποτίμθςθ
των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ).
Εςωτερική ςυνοχή τησ διδαςκαλίασ και διαχείριςη του
διδακτικοφ χρόνου (ομαλι μετάβαςθ από κζμα ςε κζμα,
ςφμφωνα με τθ λογικι του μακιματοσ και τθ δυναμικι τθσ
τάξθσ, ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτον προβλεπόμενο χρόνο,
ιςορροπία ςτθν κατανομι των δραςτθριοτιτων, ςυνετι χρονικι
χριςθ των εποπτικϊν μζςων).
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ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΧΑΜΟ
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Ανάλυςη τησ διδαςκαλίασ και αναςτοχαςμόσ (ο εκπαιδευτικόσ,
με τθ βοικεια του ςχολικοφ ςυμβοφλου, προβαίνει ςε ανάλυςθ
και αναςτοχαςμό επί τθσ διδαςκαλίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τουσ «Σομείσ / Κριτιρια Παρατιρθςθσ – Αποτίμθςθσ Ανατροφοδότθςθσ Διδαςκαλίασ», επιςθμαίνει δυνατά και
αδφνατα ςθμεία τθσ, αποτιμά το βακμό ανταπόκριςθσ ςτισ
απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ, ερμθνεφει τουσ
λόγουσ πικανισ απόκλιςθσ από το αρχικό ςχζδιο μακιματοσ).

ΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ – ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ
(ζωσ 300 λζξεισ)
υνολική αξιολόγηςη: μετά τθν καταγραφι, τθν ανάλυςθ και ερμθνεία των ςτοιχείων που ςυνκζτουν
τθ δραςτθριότθτα του εκπαιδευτικοφ, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κάνει μία ςυνολικι αποτίμθςθ,
ςυνεκτιμϊντασ τισ διδαςκαλίεσ με βάςθ τουσ «Σομείσ / Κριτιρια Παρατιρθςθσ – Αποτίμθςθσ Ανατροφοδότθςθσ Διδαςκαλίασ» και τον προςωπικό φάκελο-portofolio, και προβαίνει ςε
ανατροφοδοτικζσ προτάςεισ οι οποίεσ είτε επικροτοφν τισ καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ είτε
επιςθμαίνουν όςεσ χριηουν βελτίωςθ και μεταςχθματιςμό.

2.Παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο
Η παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο, αξιολογείται από το διευκυντι ςε ςυνεργαςία με
τον επιςτθμονικά και παιδαγωγικά υπεφκυνο ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ του Ε.Π.Ε..
α) Φάκελοσ – portfolio εκπαιδευτικοφ
Ο διευκυντισ με το ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ του ΕΠΕ, ςυμπλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ των
ςτοιχείων του portfolio του εκπαιδευτικοφ ςε θλεκτρονικι φόρμα. τθ φόρμα
περιλαμβάνονται τα κριτιρια και θ μοριοδότθςθ του φακζλου- portfolio του εκπαιδευτικοφ θ
οποία βακμολογείται με 6 μόρια το μζγιςτο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ-PORTFOLIO ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
ΚΑΙ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ, ΜΕΛΟ ΣΟΤ Ε.Π.Ε..

Εξαιρετικό

1

Πολφ καλό

Σα παρακάτω κριτιρια
ςυνεκτιμϊνται και μοριοδοτοφνται ενιαία. Η
μοριοδοτότθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 1, 2, 3 ι 4. Σο ςφςτθμα θλεκτρονικισ
καταχϊριςθσ κάνει αυτόματθ αναγωγι ςτθν εξάβακμθ κλίμακα.

Ικανοποιθτικό

(ζωσ 6 μόρια)

Μθ
ικανοποιθτικό

Επίπεδο Επάρκειασ

2

3

4
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1. Τλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων και δράςεων.
2. Οργάνωςθ και λειτουργία εκπαιδευτικϊν ομίλων.
3. Δράςεισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ενδοςχολικι
διαςχολικι επιμόρφωςθ ι άλλθ επιμόρφωςθ.

και

4. Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςε φοιτθτζσ και πρακτικι άςκθςθ.
5. υμμετοχι ςε εκπαιδευτικά δίκτυα.
6. Οργάνωςθ ι ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςε εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ.
7. Ζρευνα πεδίου του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι μονάδα.
8. υμμετοχι ςε προγράμματα αυτοαξιολόγθςθσ.
9. Διακρίςεισ, βραβεφςεισ, ζπαινοι από εκπαιδευτικοφσ και
επιςτθμονικοφσ φορείσ
χόλια – Σεκμηρίωςη
(ζωσ 300 λζξεισ)

β) Η τελικι αξιολόγθςθ τθσ παρουςίασ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο γίνεται από το
διευκυντι ςε ςυνεργαςία με το ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ του Ε.Π.Ε.. τθν παρακάτω φόρμα
περιλαμβάνονται τα κριτιρια και θ μοριοδότθςθ του φακζλου- portfolio του εκπαιδευτικοφ θ
οποία βακμολογείται με 9 μόρια το μζγιςτο.

ΣΟΜΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΙ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ, ΜΕΛΟ
ΣΟΤ Ε.Π.Ε..
(ζωσ 9 μόρια)

Επίπεδο Ανταπόκριςησ

Πολφ καλό

Εξαιρετικό

1

Ικανοποιθτικό

Α. υνζπεια ςτην εκτζλεςη των καθηκόντων και ανταπόκριςη του
εκπαιδευτικοφ ςτο θεςμοθετημζνο πλαίςιο λειτουργίασ τησ ςχολικήσ
μονάδασ

Μθ
ικανοποιθτικό

Σα παρακάτω κριτιρια μοριοδοτοφνται ςτθν κλίμακα 1, 2, 3 ι 4. Σο ςφςτθμα
θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ κάνει αυτόματθ αναγωγι ςτθν εννεάβακμθ
κλίμακα και υπολογίηει το μζςο όρο.

2

3

4

τον τομζα αυτό αξιολογείται ο βακμόσ ανταπόκριςθσ του/τθσ
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1

Εξαιρετικό

Β. υνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και
ανάπτυξη δράςεων και πρωτοβουλιών

Πολφ καλό

(ζωσ 300 λζξεισ)

Ικανοποιθτικό

χόλια- Σεκμηρίωςη

Μθ
ικανοποιθτικό

εκπαιδευτικοφ: ςτθν τιρθςθ του ωραρίου του ςχολείου και τθν
ζγκαιρθ προςζλευςθ ςτο μάκθμα, ςτθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ
του υλλόγου διδαςκόντων και τθ ςυνειςφορά του ςτθν ζκφραςθ
γνϊμθσ και προτάςεων, ςτθν υλοποίθςθ των εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν
που του ανακζτει θ Διεφκυνςθ και ο φλλογοσ διδαςκόντων του
ςχολείου (εργαςίεσ γραφείου, εφθμερίεσ, ενθμζρωςθ και ςυνεργαςία
με γονείσ), ςτθ ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου και τθν
ανάλθψθ ευκφνθσ ςτθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςι τουσ και ςτθν
εν γζνει εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου.

2

3

4

τον τομζα αυτό αξιολογείται ο βακμόσ ανταπόκριςθσ του / τθσ
εκπαιδευτικοφ: ςτθ ςυνεργαςία με το Διευκυντι, το φλλογο των
διδαςκόντων και τουσ ςυναδζλφουσ του ςτον προγραμματιςμό των
δράςεων του ςχολείου, ςτθ ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό του
διδακτικοφ ζργου και ςτθν τιρθςθ των αποφάςεων τθσ ομάδασ των
διδαςκόντων τθσ τάξθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ
πουδϊν και τθ διδαςκαλία τθσ διδακτζασ φλθσ, ςτθ ςυνεργαςία με
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε κζματα διδαςκαλίασ, εναρμόνιςθσ των
κριτθρίων αξιολόγθςθσ, ςυμπεριφοράσ, υποςτιριξθσ και αξιολόγθςθσ
των μακθτϊν.
χόλια – Σεκμηρίωςη
(ζωσ 300 λζξεισ)

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, ο διευκυντισ και ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ,
μζλοσ Ε.Π.Ε.. καταχωροφν ςτθν θλεκτρονικι βάςθ τθν αξιολόγθςι τουσ που αφορά ςτο
φάκελο –portfolio και τθν παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο.
Η ανωτζρω διαδικαςία ςυντονίηεται και εποπτεφεται από τουσ Προζδρουσ των Επιςτθμονικϊν
και Εποπτικϊν υμβουλίων των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων.
Γ) Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ καλοφνται να
ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικι φόρμα που κα τουσ αποςταλεί από τθ ΔΕΠΠ και ςτθν οποία κα
περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία των ςχολικϊν ςυμβοφλων (ΑΜ, ονοματεπϊνυμο ςχολικοφ
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ςυμβοφλου, κλάδοσ και ειδικότθτα) ανά ςχολείο ευκφνθσ, τθν οποία πρζπει να αποςτείλουν
ςτθ ΔΕΠΠ, το αργότερο μζχρι 30/11/2012.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εςωτερική Διανομή:
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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