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Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών που αφορούν στην πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία»  

 
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής  
των διατάξεων: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) 
«Βελτίωση  επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − 
Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις», γ) του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 ΤΑ΄) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και δ) της αριθμ. 
Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής 
Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία», λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα που 
διατυπώθηκαν από τα ΕΠΕΣ των ΠΠΣ, σας ενημερώνει, σχετικά με τη μοριοδότηση 
των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων 
πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, με τις παρακάτω 
διευκρινίσεις: 
  

1. Το πτυχίο διορισμού δεν μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο. 
2. Η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2006 

«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/ Τ. 
Α΄).  

3. Για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, το πτυχίο της ειδικότητάς τους 
δεν μοριοδοτείται  για  την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας. 

4. Οι καθηγητές της Πληροφορικής σύμφωνα με την Αρ. Πρ. 80663 (β)/Δ2/22-
07-2011/ ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο μοριοδοτούνται με τα μόρια της 
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επιμόρφωσης ΤΠΕ επιπέδου 1 και εάν είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές 
στο επίπεδο 2 μοριοδούνται σ΄ αυτήν την περίπτωση με τα μόρια του 
επιπέδου 2. 

5. Η συγγραφή ενότητας ή κεφαλαίου σε επιστημονικό συλλογικό σύγγραμμα    
μοριοδοτείται με 0.5 μόριο. 

6. Η μετάφραση  βιβλίου δεν μοριοδοτείται. 
7. Η επιμέλεια  έκδοσης συλλογικού τόμου μοριοδοτείται. 
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά επιστημονικών ενώσεων, όπως π.χ. Ένωση 

Ελλήνων Φυσικών, Μαθηματική Εταιρεία,  μοριοδοτούνται.   
9. Εισηγήσεις σε συνέδρια ή σε ημερίδες μοριοδοτούνται μόνον εάν οι 

εισηγητές προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση ή σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο και εφόσον υπάρχει για το συνέδριο ή την ημερίδα Επιστημονική 
Επιτροπή. 

10.  Η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης/ κρίσης εκπαιδευτικού υλικού, 
δεν μοριοδοτείται. 

11. Σχολικά βοηθήματα και έντυπα φροντιστηριακού περιεχομένου δεν 
μοριοδοτούνται. 

12. Τα προγράμματα επιμόρφωσης μοριοδοτούνται, εφόσον η διάρκειά τους 
είναι τουλάχιστον δέκα ωρών. Το όριο των 10 ωρών ισχύει για τη 
μοριοδότηση όλων των επιμορφωτικών δράσεων, εκτός της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης. 

13. Διδασκαλίες σε ιδρύματα ή σχολές π.χ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ που έλαβαν χώρα 
κατά την  περίοδο που αυτά ήταν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα 
μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης. 

14.  Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται έως και  30-5-2014 και εφόσον υπάρχει 
σχετική βεβαίωση της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού. Χωρίς 
σχετική βεβαίωση η αίτηση υποψηφιότητας του εκπαιδευτικού δεν 
λογίζεται ως έγκυρη. 

15. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δειγματικές διδασκαλίες στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης μοριοδοτείται, εφόσον η 
συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα ωρών.  

16. Σχετικά με την αξιολόγηση των περιπτώσεων  του κριτηρίου 2.3 ισχύουν τα 
εξής: 
Α. Για την αξιολόγηση των  καινοτόμων διδακτικών πρακτικών απαιτείται 
εκτός της  βεβαίωσης συμμετοχής στην εν λόγω δράση η προσκόμιση του 
έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής 
της. Επιπροσθέτως  η δράση θα πρέπει να καλύπτει μια ολοκληρωμένη 
θεματική ενότητα και να μην αποτελεί μια μόνον διδακτική παρέμβαση.  
Πιστοποίηση της καινοτόμου δράσης μπορεί, επίσης να θεωρηθεί η 
δημοσίευσή της σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό με κριτές και εφόσον 
δεν έχει ληφθεί υπόψη σε άλλο κριτήριο προς αξιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό. 
Β. Για την αξιολόγηση των  καινοτόμων δημιουργικών δράσεων απαιτείται 
εκτός της  βεβαίωσης συμμετοχής στην εν λόγω δράση, η προσκόμιση του  
έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής 
της.  Επιπροσθέτως  η δράση θα έχει τουλάχιστον μια εξαμηνιαία διάρκεια. 
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Γ. Για την αξιολόγηση της έρευνας πεδίου, απαιτείται βεβαίωση και έντυπο ή 
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά στην έρευνα και η οποία αναπτύχθηκε μόνον 
σε σχολικές μονάδες που υπηρετούσε ή υπηρετεί ο εκπαιδευτικός (ή και σε 
συνεργασία και με άλλες σχολικές μονάδες). 
Δ. Για την αξιολόγηση της συμμετοχής ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης απαιτείται βεβαίωση ή άλλο σχετικό αποδεικτικό υλικό με 
διάρκεια τουλάχιστον 5 ωρών. Η απλή παρακολούθηση ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης δεν μοριοδοτείται.  
Ε. Για την αξιολόγηση της οργάνωσης, της υποστήριξης  και του συντονισμού 
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών απαιτείται βεβαίωση από το 
αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ρητή αναφορά της χρονικής διάρκειας. Η πρακτική 
άσκηση με βάση τα εν λόγω χαρακτηριστικά μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά 
εξάμηνο. 
ΣΤ. Για την αξιολόγηση της οργάνωσης ή συμμετοχής σε προγράμματα 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας απαιτείται σχετική βεβαίωση με 
ρητή αναφορά της χρονικής διάρκειας. Η αυτοαξιολόγηση με βάση τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά έτος. 

17. Οποιαδήποτε δράση, συμμετοχή, οργάνωση ή υποστήριξη ή οποιοδήποτε 
μοριοδοτούμενο προσόν,  μοριοδοτείται μόνον μια φορά. 
 
 

 
 

                                                                                                                 ΓΙΑ ΤΗ  Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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