
Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού προς απόσπαση στα Πρότυπα Πειραματικά 

Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13 

 

Προσωπικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο  

Ειδικότητα Κλάδος: ΠΕ 

Σχολική μονάδα στην οποία 

έχω οργανική θέση 
 

Σχολική μονάδα/φορέας όπου 

υπηρετώ κατά το σχ. έτος 2011-

12 

 

Α. Μ.   

Ταχυδρομική διεύθυνση 

μόνιμης κατοικίας  
 

Σταθερό τηλέφωνο   

Κινητό τηλέφωνο   

Δ/νση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Ζητώ να αποσπαστώ κατά το σχολικό έτος 2012-13 στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο:………………….. 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

(υπογραφή)  



 

 

Στοιχεία προς αξιολόγηση της υποψηφιότητάς μου 

 

Α. Σπουδές: 

Δεύτερο πτυχίο (Πανεπιστήμιο, 

Τμήμα)  

(2 μόρια) 

 

Μεταπτυχιακός (-κοί) τίτλος (-

οι) (Ειδικότητα, Κατεύθυνση, 

Πανεπιστήμιο, Τμήμα)  

(4 μόρια) 

 

Διδακτορικό (-ά) 

(Πανεπιστήμιο, Τμήμα, Τίτλος 

διατριβής)  

(9 μόρια) 

 

Ξένες γλώσσες 

 (έως 2,5 μόρια κατανεμημένα 

ως εξής: 0,5 μόρια για μία ξένη 

γλώσσα επιπέδου επίπεδο Β2, 

1 μόριο για μία ξένη γλώσσα 

επιπέδου C2, 1 μόριο για 

δεύτερη ξένη γλώσσα επιπέδου 

C2) 

 

Γνώσεις νέων τεχνολογιών  

(έως 2,5 μόρια κατανεμημένα 

ως εξής: 0,5 μόρια για το 1ο 

επίπεδο ΤΠΕ και 2 μόρια για το 

2ο επίπεδο ΤΠΕ) 

 

 

 

 



 

Β. Επιστημονικό έργο  

1. Μονογραφίες   

(3 μόρια ανά 

μονογραφία και έως 6 

μόρια συνολικά) 

 

2. Σχολικά βοηθήματα  

(1 μόριο ανά βοήθημα 

και έως 4 μόρια 

συνολικά) 

 

3. Δημοσιεύσεις σε 

έγκυρα περιοδικά με 

κριτές  

(1 μόριο ανά 

δημοσίευση και έως 5 

μόρια συνολικά) 

 

4. Εισηγήσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια 

με κριτές  

(1 μόριο ανά 

δημοσίευση και έως 5 

μόρια συνολικά) 

 

 

Γ. Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε τομείς προτεραιότητας των ΠΠΣ: 

1.Έτη υπηρεσίας άνω του 

κατώτατου ορίου των 

τεσσάρων ετών που ορίζει ο N 

3966/11 

 

4 έως 7 χρόνια (1 μόριο)  

8 έως 11 χρόνια (2 μόρια)  

12-15 χρόνια (3 μόρια)  

16-19 χρόνια (4 μόρια)  

περισσότερα από 19 χρόνια (5 

μόρια) 

 

Συμμετοχή σε δράσεις  



επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (π.χ. 

διδασκαλία του υποψηφίου σε 

πιστοποιημένες επιμορφωτικές 

δράσεις)  

(έως 9 μόρια) 

Συμμετοχή στην πρακτική 

άσκηση φοιτητών  

(έως 8 μόρια) 

 

 Έρευνα πεδίου στο επίπεδο 

της σχολικής μονάδας 

(έως 8 μόρια) 

 

 

Δ. Γνώση και εμπειρία του υποψηφίου σε πρωτοποριακές δράσεις: 

Παραγωγή 

εκπαιδευτικού/διδακτικού  

(έως 7 μόρια) 

 

συμμετοχή σε καινοτόμες 

διδακτικές πρακτικές (π.χ. 

διαθεματικές δράσεις, projects, 

ομαδοσυνεργατικές δράσεις 

κλπ) 

(έως 9 μόρια) 

 

 συμμετοχή σε καινοτόμες 

δημιουργικές δράσεις  

(περιβαλλοντικά, πολιτιστικά 

προγράμματα, προγράμματα 

αγωγής υγείας κλπ) 

(έως 9 μόρια) 

 

Προγράμματα αξιολόγησης της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολικών μονάδων 

(έως 5 μόρια) 

 



 

 

Συνημμένα υποβάλλω τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

1. 

2. 

3. 

4.  

. 

. 

. 

 


