Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ
Σχολεία προτίμησης
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Βιογραφικό σημείωμα
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Μητρώου
εκπαιδευτικού
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Δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

Προσωπικός ιστότοπος:

Κλάδος

Ειδικότητα

Συνολικός χρόνος υπηρεσίας
Συνολικός χρόνος διδακτικής
υπηρεσίας
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (έως 31 μόρια)
1.1. Σπουδές
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα
Σπουδών (Πανεπιστήμιο,
Τμήμα, Τίτλος διατριβής)
(9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο
του υποψηφίου ή στις επιστήμες της
αγωγής.)

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), τίτλος (-οι)
(Ειδικότητα, Κατεύθυνση,
Πανεπιστήμιο, Τμήμα)
(4 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο
του υποψηφίου ή στις επιστήμες της
αγωγής.
1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό
αντικείμενο συναφές με αυτό που
θεραπεύει ο υποψήφιος.)

Γ. Δεύτερο πτυχίο
(Πανεπιστήμιο, Τμήμα),
Δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε
Διδασκαλείο ή σε
ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ
(1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό
αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του
υποψηφίου.
1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε
Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ, ή
diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.)

1.2. Πιστοποίηση γνώσεων (έως 4 μόρια)
Α. Πιστοποίηση
γλωσσομάθειας (έως 3 μόρια)
(2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2
στην Α’ γλώσσα.
1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α’ γλώσσα.
1 μόριο για τη Β’ ξένη γλώσσα από το
επίπεδο Β2 και πάνω.)
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Β. Πιστοποίηση χρήσης και
αξιοποίησης των ΤΠΕ (έως 1 μόριο)
(1 μόριo για πιστοποίηση ή άλλη
τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β’
επιπέδου, 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή
άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης
Η/Υ (α’ επιπέδου).
(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε
περίπτωση
πιστοποίησης
λαμβάνεται
υπόψη ο ανώτερος τίτλος)

1.3. Επιστημονικό έργο (έως 11 μόρια)
Α. Επιστημονικά συγγράμματα
Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό
οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη
διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του
υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο
του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού (έως 2 μόρια, 1 για κάθε
σύγγραμμα).

Β. Άρθρα
Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει
δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών
κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
ή σε συλλογικούς τόμους (έως 3 μόρια, 0.5
για κάθε δημοσίευση).

Γ. Εισηγήσεις
Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει
δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το
σύστημα των πολλαπλών κριτών (έως 3
μόρια, 0.5 για κάθε εισήγηση).

Δ. Σχεδιασμός και εκπόνηση
εκπαιδευτικού υλικού
Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό
και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού
όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά
εγχειρίδια (έως 3 μόρια, 1 για κάθε
προϊόν).

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (έως 44 μόρια)
2.1. Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία (μέχρι 5 μόρια)
Α. Παρακολούθηση
προγραμμάτων
επαγγελματικής ανάπτυξης
Βεβαίωση παρακολούθησης
προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης
(έως 1 μόριο, 0,5 μόριο για κάθε
πρόγραμμα).

Β. Επιμορφωτικό έργο
Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε
προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης
ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα
προγράμματα/ έργα του Υπουργείου
Παιδείας (έως 2 μόρια, 0,5 μόριο ανά
έργο/πρόγραμμα).

Γ. Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
(ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε
σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ
στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό
αντικείμενο
της
ειδικότητας
του
υποψήφιου (έως 2 μόρια, 0.5 μόριο για
κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για
κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ).

2.2 Διδακτική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (έως 4 μόρια)
2.2. Διδακτική προϋπηρεσία
στην εκπαίδευση
Προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες, μέχρι
4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της
υποχρεωτικής
προβλεπόμενης
προϋπηρεσίας από το νόμο 3966/11).
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2.3 Διδακτική επάρκεια και παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο (έως 35 μόρια)
Α. Συμμετοχή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές όπως διαθεματικές δράσεις, projects,
χρήση των ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, κλπ.
(έως 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση)

Β. Συμμετοχή σε καινοτόμες δημιουργικές δράσεις όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα,
προγράμματα αγωγής υγείας, δημιουργία ομίλων, δράσεις μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών
ομάδων κλπ
(έως 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση)

Γ. Συμμετοχή ή οργάνωση έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας
(έως 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση)

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης
(έως 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση)

Ε. Οργάνωση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών
(έως 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση)

ΣΤ. Οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
(έως 6 μόρια)

Για τις ειδικότητες ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών μαθημάτων) και ΠΕ16 (Μουσικής) συνεκτιμώνται η παραγωγή
έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες.

Ζητώ να αποσπαστώ κατά το σχολικό έτος 2017-18, με την σειρά προτίμησης που αναγράφονται,
στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία τα οποία δηλώνω στην αρχή της αίτησής μου.

Ημερομηνία ../../2017

Ο αιτών / Η αιτούσα
Υπογραφή
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