ΠΤΔΕ ΚΕΡΚΤΡΑ Ω ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΕΤΚΙΜΜΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ

1οσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ/ΜΟΝΑΔΕ
ΒΛΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΠΕ03

Κριτιριο 1: Επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ (ζωσ 17 μονάδεσ)
αα) διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδεσ

α) Σίτλοι ςπουδών: ζωσ 9
μονάδεσ

ββ) μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 4 μονάδεσ
γγ) τίτλοσ διδαςκαλείου εκπαίδευςησ: 3 μονάδεσ
δδ) δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 μονάδεσ
εε) δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 2 μονάδεσ

β) Γνώςθ Σ.Π.Ε. B΄ Επιπζδου: 1 μονάδα
αα) πιςτοποιημζνη γνϊςη μίασ ξζνησ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,80 μονάδα

γ) Γνώςθ ξζνων γλωςςών:
ζωσ 1,50 μονάδα

ββ) πιςτοποιημζνη γνϊςη δεφτερησ ξζνησ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,40
μονάδα
γγ) πιςτοποιημζνη γνϊςη μίασ ξζνησ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου του Β2: 1
μονάδα
δδ) πιςτοποιημζνη γνϊςη δεφτερησ ξζνησ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου του
Β2: 0,50 μονάδα
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αα) βεβαίωςη ή πιςτοποιητικό ετήςιασ επιμόρφωςησ χολήσ Επιμόρφωςησ
Λειτουργϊν Μζςησ Εκπαίδευςησ (.Ε.Λ.Μ.Ε.), χολήσ Επιμόρφωςησ Λειτουργϊν
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ (.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανϊτατησ χολήσ Παιδαγωγικήσ και Σεχνολογικήσ
Εκπαίδευςησ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ή χολήσ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικήσ και
Σεχνικήσ Εκπαίδευςησ (.Ε.Λ.Ε.Σ.Ε.): 0,50 μονάδα

Επιμόρφωςθ: ζωσ 1
μονάδα.

ββ) βεβαίωςη ή πιςτοποιητικό ετήςιασ επιμόρφωςησ Α.Ε.Ι. διάρκειασ τριακοςίων
(300) τουλάχιςτον ωρϊν ή και εννεάμηνησ διάρκειασ: 0,50 μονάδα
γγ) βεβαίωςη παρακολοφθηςησ πιςτοποιημζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου ή του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): 0,1 μονάδεσ ανά δζκα (10) ϊρεσ και ζωσ 0,50 μονάδα

0,5

αα) αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςε Α.Ε.Ι ή ςτη .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε.: 0,50 μονάδα ανά εξάμηνο

ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό
ββ) ςυμμετοχή ωσ επιμορφωτήσ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του Τπουργείου
ζργο: ζωσ 1 μονάδα
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων, του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου:

0,9

0,10 μονάδα ανά δζκα (10) ϊρεσ.
ςτ) υμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ των οποίων ζχουν νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): 0,50 μονάδα για κάκε εξάμθνο ςυμμετοχισ και ζωσ 1 μονάδα
αα) ςυγγραφή ςχολικϊν εγχειριδίων ή βιβλίων που ζχουν εκδοθεί με ISBN: 0,50
μονάδα για κάθε εγχειρίδιο και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα. την περίπτωςη
ομαδικήσ ςυγγραφήσ λαμβάνεται το ήμιςυ τησ μοριοδότηςησ
ββ) δημοςίευςη άρθρων ςε επιςτημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδα για κάθε άρθρο και
ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα. την περίπτωςη ομαδικήσ ςυγγραφήσ λαμβάνεται
το ήμιςυ τησ μοριοδότηςησ

η) υγγραφικό ζργο και
ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια:
ζωσ 2,5 μονάδεσ

γγ) ειςηγήςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων που οργανϊνονται από το Τπουργείο
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλουσ εποπτευόμενουσ από το
Τπουργείο αυτό φορείσ ή επιςτημονικοφσ φορείσ ή επιςτημονικά περιοδικά με κριτζσ:
0,20 μονάδεσ για κάθε ειςήγηςη και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα. την
περίπτωςη ομαδικήσ ειςήγηςησ λαμβάνεται το ήμιςυ τησ μοριοδότηςησ

1
1

0,4

δδ) ςυμμετοχή ςε ομάδα ςφνταξησ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν Διαθεματικοφ Ενιαίου Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν (Α.Π.. - Δ.Ε.Π.Π..) ή
αναμόρφωςησ - εξορθολογιςμοφ Προγραμμάτων πουδϊν και διδακτικήσ φλησ του
Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδα ανά πρόγραμμα και ζωσ
0,50 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

7,8

Κριτιριο 2: Διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία (ζωσ 14 μονάδεσ)

α) Διοικθτικι εμπειρία: ζωσ 4
μονάδεσ

β) Διδακτικι εμπειρία: ζωσ 10
μονάδεσ

αα) άςκηςη καθηκόντων Περιφ. Δ/ντή Εκπ/ςησ, Δ/ντή Εκπ/ςησ, Προϊςταμζνου Δ/νςησ
του ΤΠΠΕΘ, υντονιςτή Εκπ/ςησ, υμβοφλου Αϋ του Ι.Ε.Π. ή Παρζδρου επί θητεία του
Π.Ι.: 1 μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ 3 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ
ββ) άςκηςη καθηκόντων υντονιςτή Εκπ/κοφ Ζργου ή χολ. υμβοφλου, υμβοφλου Βϋ
ή Προϊςτ. Δ/ςησ, Τποδ/νςησ ή Σμήμ. του Ι.Ε.Π., Προϊςτ. Σμήμ. του ΤΠΠΕΘ,
περιλαμβανομζνου του Σμήμ. Εκπ/κϊν Θεμάτων Δ/νςησ Εκπ/ςησ, ή Γρ. Αθμιασ
ήΒθμιασ Εκπ/ςησ ή Κ.Ε..Τ. ή Κ.Δ.Α.Τ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ή διευθυντή ςχολικήσ μονάδασ ή Ε.Κ.
ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή χολήσ Επαγγ. Κατάρτιςησ (.Ε.Κ.) ή (.Δ.Ε.): 0,5 μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ
2 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ
γγ) άςκηςη καθηκόντων προϊςτ. νηπιαγωγείου ή ολιγοθ. δημοτικοφ ςχολείου,
υποδ/ντή ςχολ. μονάδασ ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή .Ε.Κ. ή .Δ.Ε. ή υπευθ. τομζα Ε.Κ.,
Προϊςταμζνου Κ.Ε.Α. ή υπευθ. Λειτουργίασ Κ.Π.Ε. ή υντονιςτή Εκπαίδευςησ
Προςφφγων: 0,3 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 1,5 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ
δδ) άςκηςη καθηκόντων υπευθφνου ςχολ. δραςτηριοτήτων, περιβαλλ. εκπ/ςησ,
αγωγήσ υγείασ, πολιτιςτικϊν θεμάτων, ..Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.Τ.Π., ΓΡΑ.Τ.
ή ΓΡΑ..Ε.Π. ή άςκηςη διοικητικϊν καθηκόντων με απόςπαςη ςτην κεντρική ή ςε
περιφερειακή υπηρεςία του ΤΠΠΕΘ: 0,25 μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο
όριο μονάδα
αα) άςκηςη διδακτικϊν καθηκ. ςε ςχολικζσ μονάδεσ, Ε.Κ., .Δ.Ε. και δημόςια Ι.Ε.Κ., ωσ
υπεφθυνοι ΓΡΑ..Ε.Π. και ΓΡΑ.Τ.: 1 μονάδα για κάθε ζτοσ πζραν των απαιτοφμενων
για τη θεμελίωςη δικαιϊματοσ υποβολήσ υποψηφιότητασ

1,5
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β) Διδακτικι εμπειρία: ζωσ 10
μονάδεσ

ββ) διδακτική υπηρεςία με την ιδιότητα του χολ. υμβοφλου ή υντονιςτή Εκπ/κοφ
Ζργου, του Προϊςτ. Σμ. Εκπ/κϊν Θεμάτων, του υπευθ. περιβαλλ. εκπ/ςησ ή αγωγήσ
υγείασ ή πολιτιςτ. θεμάτων ή ςχολ. δραςτ/των, του υπεφθ. και των αποςπαςμζνων
εκπ/κϊν ςε ΚΕ.Τ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και ..Ν., του υπευθ. ΠΛΗΝΕΣ
≪ ή Φυς.
Αγωγήσ και χολ. Αθλητιςμοφ,
≫ του υντονιςτή Εκπ/ςησ Προςφφγων, του υπευθ. ςχολ.
βιβλιοθηκϊν, οι οποίεσ είχαν λειτουργήςει ςτο πλαίςιο του Επιχ. Προγρ. Εκπ/ςη και
Αρχική Επαγγ. Κατάρτιςη (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθϊσ και του Διευθυντή και Τποδιευθυντή
Δ.Ι.Ε.Κ. ή .Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε ζτοσ, πζραν των απαιτοφμενων για τη θεμελίωςη
δικαιϊματοσ υποβολήσ υποψηφιότητασ, και ζωσ 2 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

11,5

Κριτιριο 3: Προςωπικότθτα Γενικι υγκρότθςθ (ζωσ 14 μονάδεσ)
ΜΟΝΑΔΕ

13,83

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

33,13

