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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ αιιαγή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί δηαρξνληθφ αίηεκα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαίδεπζε θνξέσλ. 

Σαπηφρξνλα, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο. H φιε 

θηινζνθία πνπ δηαπλέεη ην ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 

ην 1976 ρσξίο νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο σο μεπεξαζκέλε, ελψ νη πξαθηηθέο πνπ ην ζηεξίδνπλ ζεσξνχληαη 

αλαρξνληζηηθέο θαη αλεπαξθείο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν άκεζνο εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαηά ηξφπν επηζηεκνληθά 

νξζφ θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ, είλαη κνλφδξνκνο. Δπνκέλσο, 

ρξεηάδεηαη έλα λέν ζχγρξνλν θαη πνιπδηάζηαην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο θαη ζα πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία.  

 

1.1. Παξνχζα Καηάζηαζε - Τθηζηάκελν χζηεκα Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, παξφιν πνπ έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθαξκφδεηαη, έρεη ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα:  

 Γελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ πνιχπινθν, πνιπζχλζεην θαη απαηηεηηθφ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κέζα θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, ν νπνίνο, κέρξη ηψξα, 

αμηνινγείηαη κε απιά θαη κνλνδηάζηαηα θξηηήξηα απφ έλαλ θαη κφλν 

αμηνινγεηή, ηνλ επηζεσξεηή.  

 ηελ πξάμε, ην ζηνηρείν πνπ θαζνξηζηηθά επεξεάδεη ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηηο 

πξναγσγέο είλαη ε αξραηφηεηα, δειαδή ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Σν θαηλφκελν 

απηφ ζηεξεί  απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ επειημία 

πνπ πξέπεη λα ην δηαθξίλνπλ θαη, ην θπξηφηεξν, δελ παξέρεη θίλεηξα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ  γηα λα βειηηψλεη ην έξγν ηνπ.  

 Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ππνηππψδεο θαη κε επαξθήο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηελ 

πξναγσγή θαη ηε κηζζνινγηθή ηνπο αλέιημε, ζε βάξνο ηεο δηακνξθσηηθήο-

ζπκβνπιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ζηήξημε θαη 

βειηίσζή ηνπο. 
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 Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζηε βάζε ηεζζάξσλ ηζφηηκσλ θξηηεξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ 

κφλν ην έλα αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Άξα, ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε είλαη πνιχ κηθξή.  

 Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε θιίκαθα 0-10, γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα 

θξηηήξηα, θαη απνθιείνληαη νη δεθαδηθνί αξηζκνί, έηζη είλαη πεξηνξηζκέλε, 

νπζηαζηηθά, ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο βαζκνινγηψλ. 

 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο ηζνπέδσζεο ησλ 

βαζκνινγηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη αμηνινγνχκελνη εθπαηδεπηηθνί, ην νπνίν 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

αμηνινγήζεσλ.  

 Ο ίδηνο επηζεσξεηήο πνπ αμηνινγεί έλαλ εθπαηδεπηηθφ, ζπκκεηέρεη ζε 

δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ελδερφκελεο έλζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα βειηίσζε 

ηεο βαζκνινγίαο ηνπ. 

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο, φπσο βειηίσζε κηαο βαζκνινγίαο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απζαηξεζία.  

 Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

αληηθαηαζηαηψλ θαη ζπκβαζηνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη 

ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηελ νιφηεηά ηνπ (ζρνιηθή κνλάδα, εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα). 

 

1.2. Πξνηεηλφκελν – Νέν χζηεκα Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΝΑ)  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πξνηείλεη 

ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ, ζχγρξνλνπ, νινθιεξσκέλνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ 

πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΝΑ), 

πνπ πεξηιακβάλεη μεθάζαξεο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, βειηίσζεο, 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλεπάξθεηαο, κνληκνπνίεζεο, πξναγσγήο θαη ππνβνιήο 

έλζηαζεο.  

 

1.2.1. Βαζηθφο θνπφο  

Με ην ΝΑ επηδηψθνληαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο, βειηίσζεο, αλάπηπμεο, κνληκνπνίεζεο θαη πξναγσγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Σν ΝΑ ζθνπεχεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ επηηεινχλ, ζηνλ εληνπηζκφ 
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πξαγκαηηθψλ δπζθνιηψλ ή/θαη αδπλακηψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηνρεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Παξάιιεια, ην ΝΑ 

ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ησλ ηθαλφηεξσλ, γηα ηελ θάζε ζέζε εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπάξθεηαο.  

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ΝΑ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εηδηθφηεξα, ε ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κέζα απφ 

ηε ζσζηή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο. Ωο ηειηθφο ζηφρνο πξέπεη λα ζεσξείηαη ε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

1.2.2. Πψο έρεη πξνθχςεη ην ΝΑ 

Ζ παξνχζα πξφηαζε ζηεξίδεηαη, θπξίσο, ζε εηζεγήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηακφξθσζε Νένπ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία δηνξίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γξα Κψζηα Καδή, ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2014. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ 

πξφηαζε απνηειεί απφηνθν ησλ εηζεγήζεσλ ησλ θαηά θαηξνχο επηηξνπψλ, πνπ 

νξίζηεθαλ γηα λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο «Αζελά» ην 2006, ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Παηδεία ηνπ 2007, θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

Απξηιίνπ 2009, ηνπ επηεκβξίνπ 2010 θαη ηνπ επηεκβξίνπ 2012. Παξάιιεια, γηα 

ηελ εηνηκαζία ηεο πξφηαζεο, ιήθζεθαλ ππφςε ηα φζα έρνπλ δηακεηθζεί ζηνλ 

δηάινγν, κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, φρη κφλν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη δηαρξνληθά επί ηνπ ζέκαηνο, 

κε αθνξκή θαη ηηο θαηά θαηξνχο ππνβιεζείζεο εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Έθζεζε UNESCO (1997), ε Έθζεζε γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε (2004) θαη ε Έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (2014). 

Σαπηφρξνλα, ε πξφηαζε απηή ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, φπσο δηαηππψζεθαλ θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο 

πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ΝΑ, απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2014 κέρξη θαη ζήκεξα.  

  



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 7 / 137 
 

2. ΒΑΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΣΟΤ ΝΑ 

Σν ΝΑ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο: (α) αμηνιφγεζεο, κνληκνπνίεζεο θαη 

πξναγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (β) ζηήξημεο, βειηίσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ θαη (γ) αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αλεπάξθεηαο θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

 

 Πνιπδηάζηαηε αμηνιφγεζε: Λακβάλνληαη ππφςε πνηθίιεο δηαζηάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ αμηνινγνχκελν θαη ην έξγν ηνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ απφδνζε βάζεη θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε. Γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, πέξαλ απφ ηελ αμία θαη ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ ζα 

απνηππψλεηαη κε ηε βαζκνινγία ησλ αμηνινγεηψλ, ζα 

ζπλππνινγίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηε ζέζε. 

Σαπηφρξνλα, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζα ζηεξίδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ηνλ επνηθνδνκεηηθφ 

δηάινγν κεηαμχ αμηνινγεηψλ θαη αμηνινγνπκέλσλ θαη ηελ αξρή ηεο 

απηνβειηίσζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πξναγσγήο, 

ζα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε απφδνζε/επίδνζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε 

Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη εηδηθά 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

θαη ζηε ζπλέληεπμε, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 

(ΔΔΤ).  

 

 πκκεηνρηθή αμηνιφγεζε: Θα αμηνινγνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

αμηνινγεηέο, ζε θάζε πεξίπησζε αμηνινγνπκέλνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη, δειαδή, απφ ηξεηο αμηνινγεηέο. Ο ίδηνο ν 

αμηνινγνχκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ φιε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο Έθζεζεο 

Απηναμηνιφγεζεο, ε νπνία ζα είλαη κία απφ ηηο πεγέο 

αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ηνπ. ηελ Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο, ε 

νπνία ζα απνηειεί κέξνο ηνπ Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ, ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο, ζα θαηαγξάθεη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη θαη ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπο, θαζψο θαη ηε βαζκνινγία 

απηναμηνιφγεζήο ηνπ (1-100). 
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 Όπνηνο αμηνινγεί αμηνινγείηαη: ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ κε κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (αληηθαηαζηάηε, ζπκβαζηνχρνπ/έθηαθηνπ), ηνπ κφληκνπ 

επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ Βνεζνχ 

Γηεπζπληή θαη ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄, ε αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν επηζεσξεηέο θαη ηνλ δηεπζπληή. ηελ 

πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηεπζπληή, ηζρχεη επίζεο ε 

πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηξεηο επηζεσξεηέο. Αλάινγα, ε αμηνιφγεζε ηνπ επηζεσξεηή ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ θιηκάθην ηξηψλ (3) Πξψησλ Λεηηνπξγψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή θαη ζα ιακβάλεη 

ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κεηα-αμηνιφγεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ΜΣΔΔ, ε αμηνιφγεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ΓΜΣΔΔ, ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο ΜΣΔΔ 

θαη έλα ΠΛΔ. 

 

Οη Πξψηνη Λεηηνπξγνί ζα αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ζηελ 

νπνία ζα ζπκκεηέρεη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ΤΠΠ, ν Γηεπζπληήο ηεο 

νηθείαο Γηεχζπλζεο (Γεκνηηθήο, Μέζεο Γεληθήο, Μέζεο Σερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αλσηέξαο θαη Αλσηάηεο, Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ) θαη αθφκε έλαο απφ ηνπο ππφινηπνπο Γηεπζπληέο. 

 

 Δληζρπκέλνο αμηνινγηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή: Δληζρχεηαη ν 

αμηνινγηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ νπνίνπ ε θξίζε φζνλ αθνξά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα έρεη 

ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία.  

 

 Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ: ην πξνηεηλφκελν ζρέδην αμηνιφγεζεο ππάξρνπλ 

πξφλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ζηήξημεο γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ησλ 

αληηθαηαζηαηψλ, ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ησλ κφληκσλ επί δνθηκαζία 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 9 / 137 
 

 αθή θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα: Σα θξηηήξηα απηά είλαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα θάζε ζέζε θαη βάζεη απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε απφ 

φινπο ηνπο αμηνινγεηέο.   

 

 Αλάπηπμε θαη ρξήζε έγθπξσλ θαη επηζηεκνληθά ζεκειησκέλσλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο: Έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθά εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο γηα θάζε ζέζε θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο 

αμηνινγεηέο πνπ αμηνινγνχλ έλαλ αμηνινγνχκελν, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία, ε εγθπξφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

δηθαηνζχλε.  

 

 Καηαλνκή, δηαζπνξά θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ, κε 

θιίκαθα 1-100: Ζ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ζα είλαη ην δηάζηεκα 1-100. 

Ζ θαηαλνκή ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ θάζε αμηνινγεηή ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξνπνίεζε. 

 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ κεηα-αμηνιφγεζεο, εηδηθφηεξα γηα 

ζθνπνχο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο: Οη δηαδηθαζίεο κεηα-

αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ζηελ νπζία ηνλ κεραληζκφ πνπ απνζθνπεί ζηε 

ζπλερή βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ΝΑ ζηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη, 

θαη’ επέθηαζε, ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ε χπαξμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: (α) γηα αχμεζε 

ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο 

πνπ επηδεηθλχνπλ νη αμηνινγνχκελνη ζην ΝΑ, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο 

φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη αδηάβιεηεο θαη θαηαιήγνπλ 

πξάγκαηη ζηελ επηινγή ησλ ηθαλφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, (β) γηα αχμεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ε θνηλσλία γεληθφηεξα επηδεηθλχεη ζην ΝΑ, 

ζεσξψληαο ην σο έλα ζχζηεκα πνπ πξνσζεί ηε δηαθάλεηα, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνθξαηία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ε 

πεξίπησζε κεγάιεο απφθιηζεο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ αμηνινγεηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κέηξεζεο, ε βαζκνινγία πνπ 

απνθιίλεη ζα αθαηξείηαη. Πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ιεπηνκέξεηεο ζα 

δνζνχλ ζην ζηάδην δηεμαγσγήο ηνπ δνκεκέλνπ δηαιφγνπ.  
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 Γεπηεξνβάζκην ζψκα εμέηαζεο ελζηάζεσλ: Σν ελ ιφγσ ζψκα ζα 

εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο, πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο. ην δεπηεξνβάζκην ζψκα εμέηαζεο ελζηάζεσλ δελ 

ζα ζπκκεηέρνπλ νη αμηνινγεηέο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζψκα ζα είλαη 

ηξηκειέο θαη ζα νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε. Σα κέιε ηνπ ζα είλαη 

επηζεσξεηέο ή/θαη ΠΛΔ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εληζηάκελνπ.  

 

 Γηθαίσκα δηεθδίθεζεο πξναγσγήο: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο 

πξναγσγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη  ε επηινγή 

θαη πξναγσγή ησλ ηθαλφηεξσλ, θαηά ζέζε. Σνλίδεηαη φηη ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο δελ ζα είλαη πιένλ ην θπξίαξρν θξηηήξην γηα ηελ πξναγσγή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο: Ζ θαηάξηηζε ησλ 

δηεπζπληηθψλ/εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Βνεζψλ 

Γηεπζπληψλ, Γηεπζπληψλ, Δπηζεσξεηψλ θαη Πξψησλ Λεηηνπξγψλ) 

απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πςειφ 

επίπεδν θαηάξηηζεο θαη ην πξνθίι ησλ ζηειερψλ θξίλνληαη σο κέγηζηεο 

ζεκαζίαο, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. Σα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθνχο θνξείο ησλ 

αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηεο κεηάβαζεο απφ ην πθηζηάκελν 

ζην λέν ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Γεκφζηαο ρνιήο 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο (ΓΔΖ), γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςήθησλ ζηειερψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή φζσλ 

επηζπκνχλ λα πξναρζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα Βνεζνχ 

Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄, Γηεπζπληή, Δπηζεσξεηή θαη Πξψηνπ 

Λεηηνπξγνχ.  
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Πξηλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ρνιήο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί Μειέηε/Έξεπλα Γηάγλσζεο  Αλαγθψλ, έηζη ψζηε ε 

ρνιή λα νξγαλσζεί ζηνρεπκέλα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

H ρνιή ζα δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν πξνεδξεχεη 

ν εθάζηνηε Γηεπζπληήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ζε απηφ 

ζπκκεηέρνπλ νη Γηεπζπληέο ΓΔ, ΜΓΔ, ΜΣΔΔ, ΑΑΔ θαη δχν 

Παλεπηζηεκηαθνί. Ζ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ρνιήο ζα 

ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ Αθαδεκατθφ Γηεπζπληή πνπδψλ-Δθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή. 

 

Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απνηειεί πξν-

απαηηνχκελν θξηηήξην γηα δηεθδίθεζε νπνηαζδήπνηε ζέζε πξναγσγήο. 

Σα ππνςήθηα ζηειέρε ζα θαηαξηίδνληαη ζεσξεηηθά αιιά θπξίσο 

πξαθηηθά, πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα 

επηηειέζνπλ. Ζ απφδνζε/επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ρνιήο ζα κνξηνδνηείηαη γηα ζθνπνχο πξναγσγήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επηηπρήο θνίηεζε ζηε ζρνιή ζα εμαζθαιίδεη 

πηζησηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηα 

Παλεπηζηήκηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα ηηο 

αμηνπνηήζνπλ γηα πεξαηηέξσ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

 αθήο δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ππεξεζηαθήο 

αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο: ε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο 

αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ ή απφιπζε απφ ηε 

δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, φρη κφλν έθηαθηνπ αιιά θαη κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, εθφζνλ πξνεγεζεί δηαδηθαζία ζηήξημεο. Ζ 

ππεξεζηαθή αλεπάξθεηα ζα απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε βαζκνινγία 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απφθαζεο γηα 

ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ/απφιπζε εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ 

ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο, απηνί ζα δηαγξάθνληαη 
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απφ ηνλ θαηάινγν δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ θαη δελ ζα έρνπλ 

δηθαίσκα επαλεγγξαθήο.  

 

 Δπαγγεικαηηθή ζηήξημε θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: θνπφο 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηήξημεο είλαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο θαη βειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο1, φζν θαη κε 

άιιεο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο ε παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ ζε άιιεο ηάμεηο, νη ζπλδηδαζθαιίεο, νη ζπδεηήζεηο 

ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο θαη παξνπζηάζεηο ζε ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ γηα 

δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, νη 

αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο ζε θιηκάθηα εθπαηδεπηηθψλ, ε  αληαιιαγή 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ν ζπληνληζκφο κεηαμχ αδειθψλ ηκεκάησλ, ε 

νξγάλσζε εξγαζηεξίσλ θαη ζπλεδξίσλ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θ.ν.θ. 

 

 Δζσηεξηθή - Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ην ΝΑ πξνηείλνληαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο, πξνο ην παξφλ, δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε 

πηινηηθή/πξναηξεηηθή βάζε, ζηα πιαίζηα παηδαγσγηθήο απηνλφκεζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ απφθαζε γηα πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ ζχιινγν εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2020-2021 ε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζα 

είλαη ππνρξεσηηθή. ηε δηαδηθαζία απηή, ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ. Ζ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνπζία ελφο έγθπξνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ 

                                                             
1
 Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, ελέθξηλε ηελ Πξφηαζε γηα ζεζκνζέηεζε 

ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Σν πξφγξακκα ηεο 
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο ζα παξέρεη, κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν, επθαηξίεο 
αλάπηπμεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ, κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ. πληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 
θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα νξίδεηαη έλαο Βνεζφο Γηεπζπληήο/χκβνπινο. 
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παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ε 

εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δηφηη ην ΤΠΠ επηδηψθεη ηε κεηαηφπηζε 

ηεο έκθαζεο ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο άηνκν ζην έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην έξγν πνπ επηηειείηαη ζπλνιηθά ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Σν ζχζηεκα απηφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνθέληξσζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα 

πξνσζήζεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρηθή επζχλε φισλ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Σνλίδεηαη φηη ε Δζσηεξηθή 

Αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη φρη γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο 

κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε, ζα είλαη κία 

πξφζζεηε δηαδηθαζία, πνπ ζα είλαη ηαθηηθή θαη ζα αθνξά ζηελ 

Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ θαη 

απηή ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ, δηακνξθσηηθφ θαη βειηησηηθφ ραξαθηήξα, 

ηφζν γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα μερσξηζηά φζν θαη γηα νιφθιεξν ην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα.   
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3. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΑ 

Σν ΤΠΠ πηνζεηεί ηηο βαζηθέο εηζεγήζεηο ησλ θαηά θαηξνχο εθζέζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, φηη δειαδή ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

πνπ λα εμππεξεηεί ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο παηδείαο, αμηνπνηψληαο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηελ αμία, ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

πνπ ζα επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σν πξνηεηλφκελν λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Γηθαηνζχλε: Κάζε εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεηαη δίθαηα, φζνλ αθνξά 

ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο πνιππινθφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

 Αμηνθξαηία: Ζ πξφνδνο, ε αλέιημε θαη ε εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνξείαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα νθείινληαη ζηελ αμία, ηηο 

γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα ην 

θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηεο παηδείαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα 

θαη φρη ζε άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο ζα 

εληζρχζεη ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ απμεκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία: Γηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κεηξήζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη.  

 Δπηζηεκνληθφηεηα: Υξεζηκνπνηνχληαη επηζηεκνληθά ζεκειησκέλα 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα 

θαζήθνληα ηεο ζέζεο πξναγσγήο (εθπαηδεπηηθφ, επνπηηθφ, δηνηθεηηθφ 

έξγν).  

 Απιφηεηα θαη Λεηηνπξγηθφηεηα: Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γίλεηαη 

απιφ, θαηαλνεηφ θαη μεθάζαξν, ρσξίο γθξίδεο δψλεο θαη πεξηζψξηα 
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ακθηζβήηεζεο. Απινπνηνχληαη ξφινη, ζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο, θάλνληαο 

ην φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν, γηα λα κελ 

πξνθαιεί νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 πκκεηνρηθφηεηα: Τηνζεηείηαη ην ζπκκεηνρηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα ίδηα ηα άηνκα, πνπ ζα βηψλνπλ άκεζα 

ην ζχζηεκα, λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζήο ηνπ, λα γλσξίδνπλ ηηο πηπρέο ηνπ θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, νη 

εκπιεθφκελνη αλαπηχζζνπλ κηα αίζζεζε ηδηνθηεζίαο, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ γηα ην ηειηθφ πξντφλ θαη δεκηνπξγεί ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. 

 Γηαθάλεηα: Δπηθξαηεί δηαθάλεηα, ζε θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα γλσξίδεη πφηε ζα αμηνινγεζεί, 

ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

 εβαζκφο: Σν ΝΑ ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δπίζεο, 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

 Αλαγλψξηζε: Αλαγλσξίδεηαη ε πνηνηηθή δηδαζθαιία σο αμία, κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα ακείβεη ηνπο 

πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, επελεξγψληαο 

παξσζεηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηελ εξγαζία. 

  Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε: Μέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, 

κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη 

φρη κφλν ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. 

 Τπεχζπλε ελεκέξσζε πνιηηείαο: Με ην ΝΑ, ζα παξέρεηαη έγθπξε 

θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ηεο θνηλσλίαο, φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηα επίπεδα απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. 
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4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ  

 

4.1. Γηαδηθαζία Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Μάζεζεο  

Ζ δηαδηθαζία δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ έρεη σο πξψηηζην θαη βαζηθφηεξν ζθνπφ ηε 

ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε γεληθφηεξε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. ηνρεχεη 

ζηελ αλίρλεπζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ 

εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ή θαη δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ 

έγθαηξε επίιπζή ηνπο. Με βάζε ηε δηάγλσζε θαη ηεξάξρεζε αλαγθψλ, ζα 

νξγαλψλνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη αλαπηπμηαθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

θπξίσο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο δξάζεηο 

πνπ ζα απνθαζηζηνχλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζηήξημεο επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, αλάινγα κε ηα  θαζήθνληα  ηεο 

ζέζεο, θαη ζηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ηε βειηίσζε 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

Σελ επζχλε γηα πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε/ζηήξημε θαη επαγγεικαηηθή κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αλαιακβάλεη ε ίδηα ε ζρνιηθή κνλάδα ζηα πιαίζηα 

παηδαγσγηθήο απηνλφκεζεο. Ζ επζχλε επίβιεςεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ 

πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη παξνρήο ζηήξημεο, φπνπ θξηζεί 

αλαγθαίν, αλαηίζεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 

Παηδείαο. ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ξφιν Παηδαγσγηθνχ πκβνχινπ 

αλαιακβάλνπλ Βνεζνί Γηεπζπληέο. ηε Μέζε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή 

Δθπαίδεπζε ξφιν Παηδαγσγηθνχ πκβνχινπ αλαιακβάλνπλ Βνεζνί 
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Γηεπζπληέο Α΄.2 Ζ αλάζεζε ξφινπ Παηδαγσγηθνχ πκβνχινπ, γίλεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε βάζε ζρεηηθψλ πξνζφλησλ, εκπεηξηψλ, 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

ζηεξηρηνχλ, αλάινγνο ζα είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ Π.. πνπ ζα νξηζηεί. 

 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα  ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

4.1.1. Αληηθαηαζηάηεο 

i. Θα ζηεξίδεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

νπνία ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ ζηήξημε ζα επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία ζα ππεξεηεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

ii. Θα ηνλ ζηεξίδεη ν Παηδαγσγηθφο χκβνπινο, ν νπνίνο ζα 

παξαθνινπζεί ηνλ αληηθαηαζηάηε, θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο, ζε 

πεξηφδνπο πνπ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζην 15 εξγάζηκεο 

κέξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηηο 

60 εξγάζηκεο κέξεο ε ζηήξημε ζα επαλαιακβάλεηαη ζε ζπρλφηεηα πνπ 

ζα θαζνξίζνπλ ν Γηεπζπληήο θαη ν Παηδαγσγηθφο χκβνπινο ζηε βάζε 

ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο. ε κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ δελ 

πθίζηαληαη ηαπηφρξνλα Γηεπζπληήο θαη Παηδαγσγηθφο χκβνπινο, ε 

ζηήξημε ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή/Γηεπζχλνληα.  

iii. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Έληππν Παξαθνινχζεζεο/ Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο (Παξάξηεκα 

7.1.). Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ 

παξαηήξεζε ζηνλ αμηνινγνχκελν. 

iv. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αληηθαηαζηάηε θαη παηδαγσγηθνχ ζπκβνχινπ, ζηε βάζε ηνπ 

Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ 

                                                             
2
 Τπεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε δξάζεσλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα είλαη ζηελ 
Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε έλαο Βνεζφο Γηεπζπληήο θαη ζηε Μέζε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή 
Δθπαίδεπζε έλαο Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄. 
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αληαιιαγή εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο 

ζα ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα, ην 

νπνίν ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο.   

v. Παξάιιεια, ν Παηδαγσγηθφο χκβνπινο ζα παξαθνινπζεί θαη ηε 

γεληθφηεξε δξάζε θαη εκπινθή ηνπ αληηθαηαζηάηε ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

θαη ζα κειεηά ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ (Παξάξηεκα 7.7.) ηνπ 

αληηθαηαζηάηε. 

vi. Ο Παηδαγσγηθφο χκβνπινο, κεηά ηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο/παξνρήο 

αλαηξνθνδφηεζεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία 

πνπ ζπλέιεμε απφ: α) ην/α  Έληππν/α Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο, β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, γ) ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν 

Δπηηεπγκάησλ θαη δ) ηα ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο/παξνρήο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ζα ζπκπιεξψλεη ηελ «Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ», ηελ νπνία ζα θνηλνπνηεί ζηνλ αληηθαηαζηάηε. 

vii. Ζ «Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο» ζα πεξηιακβάλεη α) ην Έληππν 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο θαη β) αλνηθηνχ ηχπνπ 

ζρφιηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε δξάζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ην πεξηερφκελν ηνπ Αηνκηθνχ Φαθέινπ 

Δπηηεπγκάησλ θαη ηα ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο/παξνρήο 

αλαηξνθνδφηεζεο.      

viii. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν αμηνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο θαη εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Παηδαγσγηθφ χκβνπιν.  

ix. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 

4.1.2. πκβαζηνχρνο Δθπαηδεπηηθφο 

Ο πκβαζηνχρνο ζα έρεη ηελ πξψηε ηνπ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, γηα 

ζθνπνχο ζηήξημεο, ηελ πξψηε ρξνληά δηνξηζκνχ ηνπ κε ζχκβαζε θαη, 

αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά. Θα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε 

ηνλ αληηθαηαζηάηε. Ζ ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
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πκβνχινπ ζηελ ηάμε γηα παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο θαη παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ζα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηεο πνξείαο/εμέιημεο ηνπ 

ζπκβαζηνχρνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ειάρηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ ηηο ηξεηο αλά 

έηνο. 

 

4.1.3. Μφληκνο Δπί Γνθηκαζία Δθπαηδεπηηθφο 

Ο Μφληκνο Δπί Γνθηκαζία Δθπαηδεπηηθφο δελ ζα ηχρεη δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, αθνχ ηε ρξνληά εθείλε ζα ηχρεη αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο 

γηα ζθνπνχο κνληκνπνίεζεο. 

 

4.1.4. Μφληκνο  Δθπαηδεπηηθφο  

i. Θα έρεη ηελ πξψηε ηνπ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, γηα ζθνπνχο 

ζηήξημεο, ηελ πξψηε ρξνληά κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ κφληκνπ 

δηνξηζκνχ ηνπ θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά.  

ii. Καηά ηα άιια, ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ζπκβαζηνχρνπο, κε 

ειάρηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ ηηο δχν (2) αλά έηνο. 

 

4.1.5. Βνεζφο Γηεπζπληήο 

i. Θα ζηεξηρηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ρξφλν, κεηά ηελ πξναγσγή 

ζηε ζέζε, θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά.  

ii. Θα ζηεξίδεηαη ζηα δηδαθηηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

iii. Ο Γηεπζπληήο γηα ηε ΓΔ θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄ γηα ηε ΜΓΔ θαη 

ΜΣΔΔ, ζα έρεη ην ξφιν ηνπ Παηδαγσγηθνχ πκβνχινπ (Π..), θαη ζα 

πξνβαίλεη ζε παξαθνινχζεζε ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή, ηνπιάρηζηνλ 2 

θνξέο ην ρξφλν, ψζηε ε ζηήξημε λα θαιχπηεη ηφζν ηα δηδαθηηθά φζν θαη 

ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

iv. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ 

εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Βνεζφ Γηεπζπληή.  

v. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ Π.. θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 
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ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.   

vi. Δπίζεο, ν Π.. ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο 

Γηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ, πνπ αθνξά ην έξγν ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή. 

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Βνεζφ Γηεπζπληή.  

vii. Ο Βνεζφο Γηεπζπληήο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα 

ελεκεξψλεη ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

viii. Ο Π.. ζα κειεηά ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηνπ Βνεζνχ 

Γηεπζπληή. 

ix. Ο Π.., ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε 

απφ: α) ηα  Έληππα Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ην 

Έληππν Παξαθνινχζεζεο Γηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ, γ) 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, δ) ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ θαη ε) ηα 

ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο/παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο ζα 

ζπκπιεξψλεη ην Έληππν «Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ Βνεζνχ 

Γηεπζπληή».   

x. Ζ «Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο» ζα πεξηιακβάλεη α) ην Έληππν 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ην Έληππν 

Παξαθνινχζεζεο Γηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ θαη γ) 

αλνηθηνχ ηχπνπ ζρφιηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε δξάζε ηνπ 

Βνεζνχ Γηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ην πεξηερφκελν ηνπ Αηνκηθνχ 

Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ θαη ηα ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία 

ζπδήηεζεο/παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο.      

xi. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν Βνεζφο Γηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο θαη εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. 

xii. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 
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4.1.5. Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄ (γηα ηε ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ) 

i. Θα ζηεξηρηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ρξφλν, κεηά ηελ πξναγσγή 

ζηε ζέζε, θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά.  

ii. Θα ζηεξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηα δηδαθηηθά 

θαη δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

iii. Ο Γηεπζπληήο ζα πξνβαίλεη ζε παξαθνινχζεζε/αμηνιφγεζε ηνπ 

Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄, ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην ρξφλν, ψζηε ε ζηήξημε  

λα θαιχπηεη ηφζν ηα δηδαθηηθά φζν θαη ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

iv. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ν Γηεπζπληήο ζα ρξεζηκνπνηεί 

ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ 

εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν.  

v. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο 

Γηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ, πνπ αθνξά ην έξγν ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄. 

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν.  

vi. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ Γηεπζπληή θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.   

vii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

viii. Ο Γηεπζπληήο  ζα κειεηά ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. 

ix. Ο Γηεπζπληήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ 

ζπλέιεμε απφ: α) ηα  Έληππα Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο, β) ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο Γηεθπεξαίσζεο 

Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ, γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο 

δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δ) ηνλ Αηνκηθφ 

Φάθειν Δπηηεπγκάησλ θαη ε) ηα ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία 

ζπδήηεζεο/παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν 

«Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄». 
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x. Ζ «Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο» ζα πεξηιακβάλεη α) ην Έληππν 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ην Έληππν 

Παξαθνινχζεζεο Γηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ θαη γ) 

αλνηθηνχ ηχπνπ ζρφιηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε δξάζε ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ην πεξηερφκελν ηνπ Αηνκηθνχ 

Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ θαη ηα ιερζέληα ζηε δηαδηθαζία 

ζπδήηεζεο/παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο.      

xi. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν αμηνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο θαη εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. 

xii. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 

4.1.6. Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο 

i. Θα ζηεξηρηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ρξφλν, κεηά ηελ πξναγσγή 

ζηε ζέζε, θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά. 

ii. Θα ζηεξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Δπηζεσξεηή ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (παηδαγσγηθά/αμηνινγηθά/δηνηθεηηθά θαη άιια 

θαζήθνληα). 

iii. ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν Δπηζεσξεηήο ζα πξνβαίλεη ζε κηα 

αξρηθή ζπδήηεζε κε ηνλ δηεπζπληή γηα ηνλ απφ θνηλνχ εληνπηζκφ 

πηπρψλ ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνζσπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο 

επηηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

iv. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή, ν Δπηζεσξεηήο ζα ηνλ 

παξαθνινπζεί θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο 

θαη θάζε άιιν εκπιεθφκελν ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θνξέα, ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο θάζε ζρνιηθφ έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Δπηζεσξεηήο ζα 

ρξεζηκνπνηεί ην Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληή. 

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν.  

v. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
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επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά απνξξένληα ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ 

Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληή.     

vi. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν Δπηζεσξεηήο ζα πξνβαίλεη ζε κηα 

ηειηθή αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηελ απφ 

θνηλνχ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ. 

vii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο.  

viii. Ο Δπηζεσξεηήο ζα κειεηά, γηα ζθνπνχο ζηήξημεο, ηνλ Φάθειν 

Δπηηεπγκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ix. Ο επηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλέιεμε απφ: α) ην  Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληή, 

β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ, γ) 

ηα ιερζέληα ζηελ ηειηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηελ απφ 

θνηλνχ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ε) ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν «Έθζεζε 

Αλαηξνθνδφηεζεο Γηεπζπληή».   

x. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν αμηνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηεο επηινγήο ηνπ ή πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ 

ηνλ επηζεσξεηή.  
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4.1.7. Δπηζεσξεηήο 

i. Θα ζηεξηρηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ρξφλν, κεηά ηελ πξναγσγή 

ζηε ζέζε, θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά.  

xi. Θα ζηεξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Πξψην Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο (ΠΛΔ) 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (παηδαγσγηθά/αμηνινγηθά/δηνηθεηηθά 

θαη άιια θαζήθνληα). 

ii. ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν ΠΛΔ ζα πξνβαίλεη ζε κηα αξρηθή 

ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηνλ απφ θνηλνχ εληνπηζκφ πηπρψλ 

ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνζσπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο επηηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

iii. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηνπ Δπηζεσξεηή, ν ΠΛΔ ζα κπνξεί λα 

ηνλ παξαθνινπζεί θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εληφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ  θαη θαηά ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο γνλείο 

θαη θάζε άιιν ζπληειεζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο θάζε ζρνιηθφ έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ΠΛΔ ζα ρξεζηκνπνηεί ην 

Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξεηή. Αληίγξαθν ηνπ 

εληχπνπ απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν.  

iv. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Γηακνξθσηηθήο 

Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξεηή.   

v. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν ΠΛΔ ζα πξνβαίλεη ζε κηα ηειηθή 

αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ 

ζηφρσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ. 

vi. Ο ΠΛΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε 

απφ: α) ην  Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξεηή, β) ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ, θαη γ) ηα 

ιερζέληα ζηελ ηειηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηελ απφ 
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θνηλνχ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηφρσλ, ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν «Έθζεζε 

Αλαηξνθνδφηεζεο Δπηζεσξεηή».   

vii. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν αμηνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηεο επηινγήο ηνπ ή πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ 

ηνλ ΠΛΔ. 

 

4.1.8. Πξψηνο Λεηηνπξγφο Δθπαίδεπζεο (ΠΛΔ) 

i. Θα ζηεξηρηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ρξφλν, κεηά ηελ πξναγσγή 

ζηε ζέζε, θαη, αθνινχζσο, θάζε  δεχηεξε ρξνληά.  

ii. Θα ζηεξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) ζηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

iii. ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν ΓΔ ζα πξνβαίλεη ζε κηα αξρηθή 

ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηνλ απφ θνηλνχ εληνπηζκφ πηπρψλ 

ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνζσπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο επηηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

iv. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ΠΛΔ, ν ΓΔ ζα 

κπνξεί λα ηνλ παξαθνινπζεί θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εληφο 

ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ ή ηνπ Σνκέα  πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

θαη θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε θάζε εκπιεθφκελν, ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο θάζε ζρνιηθφ έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ΓΔ ζα ρξεζηκνπνηεί ην 

Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο ΠΛΔ. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ 

απηνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

αμηνιφγεζεο.  

v. ην ηέινο ηνπ έηνπο αμηνιφγεζεο, ν ΓΔ ζα πξνβαίλεη ζε κηα ηειηθή 

αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 
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ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Γηακνξθσηηθήο 

Αμηνιφγεζεο ΠΛΔ.   

vi. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ν αμηνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηεο επηινγήο ηνπ ή πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ 

ηνλ ΓΔ. 
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4.2. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο γηα Μνληκνπνίεζε ησλ Δπί 

Γνθηκαζία Δθπαηδεπηηθψλ  

i. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα κνληκνπνίεζε ησλ επί δνθηκαζία 

εθπαηδεπηηθψλ απνζθνπεί ζηελ κνληκνπνίεζε απηψλ πνπ θξίλνληαη 

επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπάξθεηαο, κε ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

πεξηπηψζεσλ αλεπαξθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία ζα έρεη κνλνεηή 

δηάξθεηα. 

ii. Σνλ Αχγνπζην, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε ΔΔΤ κέζσ ηνπ 

ΤΠΠ θνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ.  

iii. Ο επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθφο, ζα αμηνινγείηαη απφ δχν Δπηζεσξεηέο 

θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

iv. Οη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη νη Δπηζεσξεηέο ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξφλν έθαζηνο. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία (1) επίζθεςε απφ θνηλνχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ δχν (2) επηζεσξεηψλ. ε απηή ηελ επίζθεςε, ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία. Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

v. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

vi. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

vii. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 
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ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.  

viii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

ix. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή ηνπ κφληκνπ επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα κειεηνχλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ 

Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

x. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη γ) 

ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην Έληππν «Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο Μφληκνπ Δπί Γνθηκαζία Δθπαηδεπηηθνχ γηα θνπνχο 

Μνληκνπνίεζεο».  

xi. Ζ «Έθζεζε Αμηνιφγεζεο» ζα πεξηιακβάλεη α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο θαη β) αλνηθηνχ ηχπνπ 

ζρφιηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε δξάζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ην πεξηερφκελν ηνπ Αηνκηθνχ Φαθέινπ 

Δπηηεπγκάησλ.      

xii. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

xiii. Ζ βαζκνινγία ηνπ κφληκνπ επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθνχ ζα 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

xiv. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ 60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο θξίλεηαη επαξθήο θαη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα κνληκνπνίεζε. 
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xv. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο ζα θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη ζα 

αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηήξημεο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

εάλ θαη πάιη θξηζεί αλεπαξθήο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα απφιπζε 

ηνπ, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα επαλεγγξαθή ζηνλ θαηάινγν 

δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ ηεο ίδηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο. Ζ ζηήξημε 

ζα δηαξθεί 6 κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία 

αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα 

κνληκνπνίεζε ή απφιπζε.  

xvi. ε πεξίπησζε ππφλνηαο γηα χπαξμε ςπρνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ 

ζεκάησλ ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζε ηαηξνζπκβνχιην γηα παξνρή 

ζηήξημεο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

xvii. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη έλζηαζε, ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο έλζηαζεο γηα δηαδηθαζία κνληκνπνίεζεο επί δνθηκαζία 

εθπαηδεπηηθνχ. 
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4.3. Γηαδηθαζίεο Αξηζκεηηθήο Αμηνιφγεζεο γηα θνπνχο 

Πξναγσγήο  

θνπφο είλαη, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, λα πξνάγνληαη νη 

ηθαλφηεξνη γηα ηελ θάζε ζέζε. 

 

4.3.1. Γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή 

i. Θα ηπγράλεη 1εο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο ηε 2ε ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί ηελ επηθχξσζε ηνπ κφληκνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλά δηεηία.  

ii. Ο κφληκνο εθπαηδεπηηθφο, ζα αμηνινγείηαη απφ δχν Δπηζεσξεηέο θαη ηνλ 

Γηεπζπληή ή Γηεπζχλσλ, εάλ θαηέρεη ηε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή, ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. ε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δηεπζχλεη απιφο 

εθπαηδεπηηθφο, σο ηξίηνο αμηνινγεηήο ζα αλαιακβάλεη αθφκε έλαο 

επηζεσξεηήο.   

iii. Οη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη νη Δπηζεσξεηέο ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξφλν έθαζηνο. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία (1) επίζθεςε απφ θνηλνχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ δχν (2) επηζεσξεηψλ. ε απηή ηελ επίζθεςε, ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία. Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

iv. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

v. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

vi. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 
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ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.   

vii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

viii. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ζα κειεηνχλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

ix. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα 

θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη γ) 

ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην Έληππν 

Αξηζκεηηθήο Αμηνιφγεζεο Μφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ γηα θνπνχο 

Πξναγσγήο.  

x. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100, κε 

έλα αθέξαην αξηζκφ, κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη θαηψηαην 

βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ κέζν 

φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ.  

 Σνλίδεηαη φηη, κε βαζκνχο 91-100 βαζκνινγείηαη ν 

αμηνινγνχκελνο, ν νπνίνο, ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, έρεη 

επηδείμεη φισο εμαηξεηηθέο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο, εξγαζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο κέζα θαη απφ ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ πξνδήισο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, θαη ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία, ηφζν πνηνηηθά 

φζν θαη πνζνηηθά ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ησλ πξνζδνθηψλ.  

 Ννείηαη φηη ε βαζκνινγία 91-100 ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

αμηνινγεηή, κφλν εάλ ππάξρνπλ αμηνινγνχκελνη πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ απφδνζε ηνπο θαη απηή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πην πάλσ.  

 Με βαζκνχο 81-90 βαζκνινγείηαη ν αμηνινγνχκελνο, ν νπνίνο, 

ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθέο 
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δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο, εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο κέζα 

θαη απφ ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη πνπ ηνλ 

δηαθξίλνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

θαη ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά 

ππεξβαίλεη ησλ πξνζδνθηψλ.  

 Με βαζκνχο 61-80, βαζκνινγείηαη ν αμηνινγνχκελνο, ν νπνίνο, 

ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, έρεη επηδείμεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο 

δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο, εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο.  

 Με ηνπο βαζκνχο 41-60 βαζκνινγείηαη ν αμηνινγνχκελνο πνπ 

επηδηψθεη ζηαζεξά λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππεξεζίαο, αιιά γηα λα αληεπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα ηνπ 

ρξεηάδεηαη θαηά θαλφλα ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. 

 Με ηνπο βαζκνχο 21-40 βαζκνινγείηαη ν αμηνινγνχκελνο, ηνπ 

νπνίνπ ε απφδνζε είλαη θάησ απφ ην ζπλεζηζκέλν κέηξν. 

 Με ηνπο βαζκνχο 1-20 βαζκνινγείηαη ν αμηνινγνχκελνο ηνπ 

νπνίνπ ε απφδνζε έρεη θξηζεί σο εληειψο αλεπαξθήο.  

εκεηψλεηαη φηη, φζνη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχληαη κε βαζκνινγία 91-100, 

εάλ ην επηζπκνχλ θαη νη ίδηνη, δελ ζα αμηνινγνχληαη μαλά αξηζκεηηθά ζηα 

δχν ρξφληα αιιά ζηα ηέζζεξα. Δλλνείηαη φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ηπγράλνπλ 

θαλνληθά δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.  

xi. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

xii. Ζ βαζκνινγία ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

 

xiii. Πέξαλ απφ ηελ παξαπάλσ αξηζκεηηθή βαζκνινγία ν κφληκνο 

εθπαηδεπηηθφο ζα αμηνινγείηαη αξηζκεηηθά θαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ ζηε 
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Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. Λεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη 

ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

4.3.2. Γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ (γηα ηε ΜΓΔ θαη 

ΜΣΔΔ) 

i. Θα ηπγράλεη 1εο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο ηε 2ε ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή, θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλά δηεηία.  

ii. Ο Βνεζφο Γηεπζπληήο ζα αμηνινγείηαη απφ δχν Δπηζεσξεηέο θαη ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

iii. Οη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξνχλ ηνλ Βνεζφ Γηεπζπληή θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη νη Δπηζεσξεηέο ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξφλν έθαζηνο. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία (1) επίζθεςε απφ θνηλνχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ δχν (2) επηζεσξεηψλ. ε απηή ηελ επίζθεςε, ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία. Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

iv. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

v. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

vi. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.   

vii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  
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viii. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ζα κειεηνχλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

ix. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη γ) 

ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην Έληππν 

«Αξηζκεηηθή Αμηνιφγεζε Βνεζνχ Γηεπζπληή γηα θνπνχο Πξναγσγήο».  

x. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100, κε 

έλα αθέξαην αξηζκφ, κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη θαηψηαην 

βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ κέζν 

φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, δεο ππνελφηεηα 4.3.1.x).  

xi. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

xii. Ζ βαζκνινγία ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 
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4.3.3. Γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο 

i. Θα ηπγράλεη 1εο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο ηε 2ε ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή (γηα ηε ΓΔ) 

θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ (γηα ηε ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ), θαη ζηε ζπλέρεηα αλά 

δηεηία.  

ii. Ο ππνςήθηνο ζα αμηνινγείηαη απφ δχν Δπηζεσξεηέο θαη ηνλ Γηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

iii. Οη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξνχλ ηνλ ππνςήθην θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη νη Δπηζεσξεηέο ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξφλν έθαζηνο. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία (1) επίζθεςε απφ θνηλνχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ δχν (2) επηζεσξεηψλ. ε απηή ηελ επίζθεςε, ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία. Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

iv. Ννείηαη φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

v. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

vi. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.   

vii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

viii. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ζα κειεηνχλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 
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ix. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη γ) 

ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην Έληππν 

«Αξηζκεηηθή Αμηνιφγεζε Βνεζνχ Γηεπζπληή/Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ γηα 

θνπνχο Πξναγσγήο».  

x. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100, κε 

έλα αθέξαην αξηζκφ, κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη θαηψηαην 

βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ κέζν 

φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, δεο ππνελφηεηα 4.3.1.x)..  

xi. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

xii. Ζ βαζκνινγία ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

 

xiii. Πέξαλ απφ ηελ παξαπάλσ αξηζκεηηθή βαζκνινγία ν ππνςήθηνο ζα 

αμηνινγείηαη αξηζκεηηθά θαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. Λεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην. 
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4.3.4. Γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Δπηζεσξεηή 

i. Θα ηπγράλεη 1εο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο ηε 2ε ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα αλά 

δηεηία. 

ii. Ο αμηνινγνχκελνο ζα αμηνινγείηαη απφ θιηκάθην ηξηψλ (3) 

Δπηζεσξεηψλ. 

iii. Σν Κιηκάθην Δπηζεσξεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία επίζεκε 

επίζθεςε ζηε ζρνιηθή κνλάδα (πηζαλφηαηα κεηά ηνλ Μάξηην) κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ αμηνινγνπκέλσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξάζεο.  

iv. Μέζα απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, αιιά θαη έρνληαο σο παξάδεηγκα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

πξνηείλνληαη νη πην θάησ ηνκείο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

πξναγσγή ζηε ζέζε δηεπζπληή: 

 Παηδαγσγηθή Ζγεζία (20 κνλάδεο) 

 Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ (20 κνλάδεο) 

 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε  ρνιηθήο Μνλάδαο (20 κνλάδεο) 

 ρνιηθφ Κιίκα θαη ρνιηθή Κνπιηνχξα (20 κνλάδεο) 

 ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θνξείο 

(20 κνλάδεο)   

ηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ βαξχηεηαο ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ/ηνκέα αμηνιφγεζεο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ 

v. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Οη ηνκείο απηνί ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ 

δηεπζπληψλ νκαδνπνηεκέλεο ζε νκάδεο ζπκπεξηθνξψλ.  

vi. Σν Κιηκάθην Δπηζεσξεηψλ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ζπλνκηιήζεη εθηελψο κε ηνλ αμηνινγνχκελν φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ (αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε) κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ 

αληαιιαγή εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο 

ζα ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην 
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νπνίν ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ «Δληχπνπ Αμηνιφγεζεο 

Γηεπζπληή. 

vii. Δπίζεο, ν νηθείνο Δπηζεσξεηήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα 

θάλεη δχν ηνπιάρηζηνλ επηζθέςεηο κε ζηφρν ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο. Απηφ ζα βνεζήζεη 

ζηα κέγηζηα ην έξγν ηνπ θιηκαθίνπ.  

viii. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ θαη ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο. 

ix. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

x. Ζ βαζκνινγία ηνπ δηεπζπληή ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία  

Δπηζεσξεηήο 1 (Οηθείνο) 35 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Δπηζεσξεηήο 3 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

 

xi. Πέξαλ απφ ηελ παξαπάλσ αξηζκεηηθή βαζκνινγία ν Γηεπζπληήο ζα 

αμηνινγείηαη αξηζκεηηθά θαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. Λεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην. 
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4.3.5. Γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο 

(ΠΛΔ) 

i. Θα ηπγράλεη 1εο αξηζκεηηθήο αμηνιφγεζεο ηε 2ε ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Δπηζεσξεηή, θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλά δηεηία. 

ii. Ο αμηνινγνχκελνο ζα αμηνινγείηαη απφ θιηκάθην ηξηψλ (3) ΠΛΔ.  

iii. Σν Κιηκάθην ΠΛΔ ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία επίζεκε 

ζπλάληεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν Δπηζεσξεηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξάζεο.  

iv. Μέζα απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, αιιά θαη έρνληαο σο παξάδεηγκα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

πξνηείλνληαη νη πην θάησ ηνκείο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

πξναγσγή ζηε ζέζε δηεπζπληή: 

o Παηδαγσγηθή Ζγεζία (20 κνλάδεο) 

o Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ (20 κνλάδεο) 

o Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε  ρνιηθήο Μνλάδαο (20 κνλάδεο) 

o ρνιηθφ Κιίκα θαη ρνιηθή Κνπιηνχξα (20 κνλάδεο) 

o ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θνξείο 

(20 κνλάδεο)   

ηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ βαξχηεηαο ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ/ηνκέα αμηνιφγεζεο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ 

v. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Οη ηνκείο απηνί ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ 

δηεπζπληψλ νκαδνπνηεκέλεο ζε νκάδεο ζπκπεξηθνξψλ.  

vi. Σν Κιηκάθην ΠΛΔ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεη θαη λα ζπλνκηιήζεη 

εθηελψο κε ηνλ επηζεσξεηή φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ (αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε) κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 
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ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ «Δληχπνπ Αμηνιφγεζεο 

Δπηζεσξεηή». 

vii. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ.  

viii. Ζ βαζκνινγία ηνπ Δπηζεσξεηή ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία  

ΠΛΔ 1 31 % 

ΠΛΔ 2 31 % 

ΠΛΔ 3 31 % 

Απηναμηνιφγεζε  7 % 
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4.4. Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο 

Θα δεκηνπξγεζεί «Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο», ε νπνία ζα 

ππάγεηαη ζην ΤΠΠ θαη ζα δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζα 

είλαη επηακειέο (7) (Γηεπζπληή/ηξηα Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ σο 

Πξφεδξν, ηέζζεξα (4) κέιε σο εθπξνζψπνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΤΠΠ 

(έλα (1) κέινο αλά δηεχζπλζε (ΓΓΔ, ΓΜΔ, ΓΜΣΔΔ, ΓΑΑΔ) θαη δχν (2) 

Παλεπηζηεκηαθνχο). Ζ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ρνιήο ζα 

ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ Αθαδεκατθφ Γηεπζπληή πνπδψλ-Δθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή. 

 

Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη 

πξνυπφζεζε/πξναπαηηνχκελν γηα απφθηεζε δηθαηψκαηνο ππνβνιήο 

αίηεζεο γηα πξναγσγή γηα νπνηαδήπνηε ζέζε. 

 

4.4.1. Πεξηερφκελν θαη Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη παξαθάησ Θεκαηηθέο 

Δλφηεηεο: 

 Ζγεζία θαη Γνκέο  

 Παηδαγσγηθή Ζγεζία  

 Δπηθνηλσλία θαη Απνθάζεηο  

 Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε  

 Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη Μάζεζε Δθπαηδεπηηθψλ  

 Αλάιπζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  

 Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ, ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ρνιηθή Βειηίσζε. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα αλά ζέζε 

πξναγσγήο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαπηπρζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, έλα γηα ππνςήθηνπο Βνεζνχο Γηεπζπληέο θαη Βνεζνχο Γηεπζπληέο 

Α΄, έλα γηα Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη έλα γηα Δπηζεσξεηέο θαη 

Πξψηνπο Λεηηνπξγνχο. Σα πξνγξάκκαηα ζα έρνπλ έλα θνηλφ θνξκφ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ, κε κία δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο εκθάζεηο ηνπο, ιφγσ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο θάζε ζέζεο. Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πεξίπησζε 

ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ θαη ΠΛΔ, απηνί δελ ζα θνηηνχλ 
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ζηε ΓΔΖ, αιιά ζα δηαηεξνχλ ηε βαζκνινγία ηελ νπνία πήξαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπο γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή θαη 

Δπηζεσξεηή αληίζηνηρα.   

 

4.4.2. Γηαδηθαζία-Μέζνδνη Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο: 

Θα πηνζεηεζεί ε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ηεο κηθηήο κάζεζεο (Blended 

Learning), ε νπνία ζπλδπάδεη δχν βαζηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο: ηε 

δηδαζθαιία «πξφζσπν κε πξφζσπν» θαη ηε δηδαζθαιία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(e-learning), κε πινπνίεζε ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κέζσ αμηνπνίεζεο κεληφξσλ δηεπζπληψλ θαη βνεζψλ 

δηεπζπληψλ. Οη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα είλαη θαη 

ζεσξεηηθέο αιιά θπξίσο πξαθηηθέο, ζε ζρνιηθή βάζε, δίπια ζε άηνκα πνπ 

ήδε θαηέρνπλ ηελ αλάινγε ζέζε, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέληνξεο ησλ 

ππνςήθησλ ζηειερψλ. Ζ πξνζθνξά ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο 

ρνιήο ζα βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλα παηδαγσγηθά ζρήκαηα, ηα νπνία 

ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη επηηξέπνπλ ηελ 

απξφζθνπηε πξνζθνξά εθπαίδεπζεο ρσξίο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

πηνζέηεζε ηνπ πην πάλσ κνληέινπ αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνζθέξεη, επίζεο, ην πιενλέθηεκα ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο αλά 

εθπαηδεπφκελν. Γηα ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ζα αμηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

εμ απνζηάζεσο θνίηεζεο κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο είηε ηνπ ΠΗΚ (e-

learning) είηε άιιεο πνπ ζα εηνηκαζηεί είηε ππάξρνπζσλ δνκψλ δεκφζησλ 

ή/θαη ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζα γίλεηαη απφ 

εηδηθνχο (βιέπε παξαθάησ), ζε κε εξγάζηκν ρξφλν (απνγεχκαηα ή/θαη 

αββαηνθχξηαθα). Σαπηφρξνλα ζα πινπνηείηαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

εμάζθεζε, απφ εηδηθνχο, ζε ρψξνπο ηεο ρνιήο (αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

ρψξσλ ΤΠΠ ή άιισλ δεκφζησλ δνκψλ).   

 

4.4.3 ηειέρσζε κε Δθπαηδεπηέο-Αμηνινγεηέο: 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιήο, ζα αμηνπνηεί, κέζσ αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ θαη αγνξάο ππεξεζηψλ, εκπεηξνγλψκνλεο (π.ρ. κέιε ΓΔΠ, ΔΠ 

θαη άιινπο εηδηθνχο) πνπ λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ειάρηζηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα: 
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 θαηνρή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ άκεζα ζρεηηδφκελνπ κε ην 

ζέκα/αληηθείκελν πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ.  

 δηδαθηηθή ή εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην 

ζέκα/αληηθείκελν πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ. 

 ζπγγξαθηθφ έξγν – δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα/αληηθείκελν 

πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ. 

 εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα – ζεκηλάξηα ζρεηηθέο κε ην ζέκα/αληηθείκελν 

πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ. 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη φπνπ ε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ην 

απαηηεί, κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη θαη άηνκα πνπ δελ είλαη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, αιιά έρνπλ πνιχρξνλε εκπεηξία θαη βαζηά γλψζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή δηαθξίλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

4.4.4. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ: 

Θα πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ πξνζνκνίσζεο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο, κειεηψλ πεξίπησζεο, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθφηεηαο 

θαζψο θαη γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

 

πγθεθξηκέλα, νη αμηνινγεηέο αμηνινγνχλ ηνλ θάζε ππνςήθην ζηηο αθφινπζεο 

δηαζηάζεηο εγεζίαο: 

i. Aλάιπζε πξνβιήκαηνο: εδψ αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 

λα επηδεηεί θαη λα βξίζθεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο αλαιχεη ζηε 

ζπλέρεηα γηα λα ιχζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ππφ κνξθή κειέηεο πεξίπησζεο. 

ii. Kξηηηθή ηθαλφηεηα: ηθαλφηεηα λα θαηαιήμεηο ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα πάξεηο απνθάζεηο πςειήο πνηφηεηαο. 

iii. Oξγαλσηηθή ηθαλφηεηα: ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, εθαξκφδεη 

θαη γεληθά λα ελεξγεί θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, φπσο ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία. 

iv. Aπνθαζηζηηθφηεηα: ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ρξεηάδεηαη ε άκεζε ιήςε απφθαζεο θαη λα ελεξγεί γξήγνξα. 

v. Hγεηηθή ηθαλφηεηα: ηθαλφηεηα λα απνθηά ν δηεπζπληήο θάζε θνξά ην 

θαηάιιειν ζηηι εγεζίαο, πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε κηα νκάδα λα θέξεη ζε 
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πέξαο ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

vi. Eπαηζζεζία: ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ν δηεπζπληήο ηηο αλάγθεο, 

αλεζπρίεο θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ άιισλ θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά. 

vii. Iθαλφηεηα αληνρήο θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο: ηθαλφηεηα λα ελεξγεί 

ζσζηά θαη λα δνπιεχεη θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο. 

viii. Πξνθνξηθή επηθνηλσλία: ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο κεηάδνζεο γεγνλφησλ 

ή ηδεψλ θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη πνπ λα γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφο. 

ix. Γξαπηή επηθνηλσλία: ηθαλφηεηα ζαθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο. 

x. Eχξνο ελδηαθεξφλησλ: ηθαλφηεηα λα ζπδεηά θαη λα ιακβάλεη κέξνο ζε 

αξθεηά θαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα. 

xi. Πξνζσπηθή παξψζεζε: αλάγθε γηα επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ. 

xii. Eθπαηδεπηηθέο αμίεο: θαηνρή κηαο θαιά κειεηεκέλεο θαη 

απνθξπζηαιισκέλεο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο, δεθηηθφηεηα θαη 

αλεθηηθφηεηα πξνο λέεο ηδέεο θαη ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

αιιαγήο. 

 

H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

(γλσζηηθά αληηθείκελα θαη απφδνζε/βαζκνινγία ζηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο 

εγεζίαο), γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100 

(κε αθξίβεηα αθεξαίνπ αξηζκνχ), κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη 

θαηψηαην βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη 

ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ 

κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, δεο ππνελφηεηα 4.3.1.x). 

 

4.4.5. Μνξηνδφηεζε Δπηηπρνχο Φνίηεζεο ζηε ρνιή γηα θνπνχο 

Πξναγσγήο:  

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα 

πξνθχπηεη κία ηειηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία (1-100) σο Μέζνο Όξνο ησλ 

θξηηεξίσλ.  
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4.4.6. Άιιεο Πξφλνηεο: 

i. Ζ επηηπρήο θνίηεζε ζηε ρνιή ζα εμαζθαιίδεη πηζησηηθέο κνλάδεο ζε 

πεξίπησζε θνίηεζεο ζε παλεπηζηήκηα γηα ζθνπνχο απφθηεζεο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. πγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη πνπ ζα ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηα δηάθνξα Πξνγξάκκαηα ζα πηζηψλνληαη κε αξηζκφ 

Δπξσπατθψλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS), πνπ ζα θαζνξηζηεί, θαη ζα 

παίξλνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Δπάξθεηαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη 

Ζγεζία ζην ηέινο ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ, εάλ ην επηζπκνχλ. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ παξαπάλσ ζα ππνγξαθεί Μλεκφλην πκθσλίαο κε ελδηαθεξφκελα 

παλεπηζηήκηα. 

ii. ε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπφκελνη/ππνςήθηνη γηα πξναγσγή είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζρεηηθψλ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ρνιήο ζα έρνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο 

κέρξη 30% ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζηεί 

απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΖ. Δλδερνκέλσο, ε απαιιαγή λα είλαη θαη 

απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ επηινγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή κπνξεί λα 

είλαη κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο αληηζηνίρηζεο καζεκάησλ.  
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4.5. Γηαδηθαζίεο Κξίζεο Δπάξθεηαο   

 

4.5.1. Αληηθαηαζηάηεο Δθπαηδεπηηθφο 

i. Οη Αληηθαηαζηάηεο Δθπαηδεπηηθνί, ζα αμηνινγνχληαη εηήζηα απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο, 

γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα 

επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα ππεξεηεί γηα 

ηελ παξαπάλσ πεξίνδν. 

ii. Ο Γηεπζπληήο ζα παξαηεξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξέο ηνλ ρξφλν Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

iii. Δάλ ν Γηεπζπληήο έρεη επηθπιάμεηο γηα ηελ επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ηφηε ελεκεξψλεη ην νηθείν Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο ην νπνίν 

απνζηέιιεη θιηκάθην δχν (2) επηζεσξεηψλ, νη νπνίνη παξαηεξνχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κία (1) θνξά έθαζηνο θαη κία (1) θνξά απφ θνηλνχ. 

iv. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

v. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.    

vi. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

vii. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα κειεηνχλ, 

ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. 
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viii. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100, κε 

έλα αθέξαην αξηζκφ, κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη θαηψηαην 

βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ κέζν 

φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, δεο ππνελφηεηα 4.3.1.x).  

ix. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε/ηηο ζρνιηθή/έο 

κνλάδα/εο θαη γ) ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην 

Έληππν «Κξίζε Δπάξθεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ».  

x. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ. 

xi. Ζ βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

 

xi. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ 60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο θξίλεηαη επαξθήο θαη 

ζπλερίδεη λα έρεη ην δηθαίσκα γηα δηνξηζκφ ζηε ζέζε Αληηθαηαζηάηε θαη 

πκβαζηνχρνπ/Δθηάθηνπ. 

xii. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο ζα θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη ζα 

αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηήξημεο, κέζσ αηνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηα πξφηππα ηεο δηαδηθαζίαο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ θαη πάιη θξηζεί αλεπαξθήο, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα απφιπζε ηνπ θαη δηαγξαθή ηνπ απφ ηνλ 

θαηάινγν δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ. 
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xiii. ε πεξίπησζε ππφλνηαο γηα χπαξμε ςπρνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ 

ζεκάησλ ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζε ηαηξνζπκβνχιην γηα παξνρή 

ζηήξημεο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

xiv. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη έλζηαζε, ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο Έλζηαζεο γηα Γηαδηθαζία Κξίζεο Δπάξθεηαο Αληηθαηαζηάηε 

Δθπαηδεπηηθνχ. 

 

4.5.2. πκβαζηνχρνο/Έθηαθηνο Δθπαηδεπηηθφο 

i. Οη πκβαζηνχρνη/Έθηαθηνη Δθπαηδεπηηθνί, ζα αμηνινγνχληαη εηήζηα απφ 

δχν Δπηζεσξεηέο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ii. Οη αμηνινγεηέο ζα παξαηεξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο σο εμήο: ν Γηεπζπληήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηνλ 

ρξφλν θαη νη Δπηζεσξεηέο ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξφλν έθαζηνο. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία (1) επίζθεςε απφ θνηλνχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ δχν (2) επηζεσξεηψλ. ε απηή ηελ επίζθεςε, ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ βαζκνινγία. Όιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιίαο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.   

iii. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη αμηνινγεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθαιίαο. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αμηνινγνχκελν. 

iv. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε, ζα αθνινπζεί αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θη αμηνινγεηή, ζηε βάζε ηνπ Δληχπνπ 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή 

εηζεγήζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα 

ζπληάζζεηαη ζπλνπηηθφ πξαθηηθφ κε ηα βαζηθά απνξξένληα ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Δληχπνπ Παξαθνινχζεζεο.    

v. Ο αμηνινγνχκελνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ.  

vi. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα παξαθνινπζνχλ θαη ηε γεληθφηεξε 

δξάζε θη εκπινθή εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα κειεηνχλ, 
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ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. 

vii. Οη αμηνινγεηέο ζα βαζκνινγνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ: α) ηα Έληππα 

Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε/ηηο ζρνιηθή/έο 

κνλάδα/εο θαη γ) ηνλ Φάθειν Δπηηεπγκάησλ, θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ην 

Έληππν «Κξίζε Δπάξθεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ».  

viii. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλεηαη κε αξηζκεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 100, κε 

έλα αθέξαην αξηζκφ, κε αλψηαην βαζκφ ην εθαηφ (100) θαη θαηψηαην 

βαζκφ ην έλα (1). Γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηνλ κέζν 

φξν ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, δεο ππνελφηεηα 4.3.1.x).  

ix. Οη αμηνινγεηέο ζα ελεκεξψλνπλ ηελ πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο 

Βαζκνινγηψλ. 

x. Ζ βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ζπλππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αμηνινγεηήο   Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία 

Γηεπζπληήο 35 % 

Δπηζεσξεηήο 1 30 % 

Δπηζεσξεηήο 2 30 % 

Απηναμηνιφγεζε  5 % 

 

xi. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ 60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο θξίλεηαη επαξθήο θαη 

ζπλερίδεη λα έρεη ην δηθαίσκα γηα δηνξηζκφ ζηε ζέζε Αληηθαηαζηάηε θαη 

πκβαζηνχρνπ/Δθηάθηνπ.  

xii. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

60%, ηφηε ν αμηνινγνχκελνο ζα θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη ζα 

αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηήξημεο, κέζσ αηνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηα πξφηππα ηεο δηαδηθαζίαο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ θαη πάιη θξηζεί αλεπαξθήο, 
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αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα απφιπζε ηνπ θαη δηαγξαθή ηνπ απφ ηνλ 

θαηάινγν δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ.  

xiii. ε πεξίπησζε ππφλνηαο γηα χπαξμε ςπρνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ 

ζεκάησλ ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζε ηαηξνζπκβνχιην γηα παξνρή 

ζηήξημεο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

xiv. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη έλζηαζε, ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο Έλζηαζεο γηα Γηαδηθαζία Κξίζεο Δπάξθεηαο 

πκβαζηνχρνπ/Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ. 

 

4.5.3. Μφληκνο Δπί Γνθηκαζία Δθπαηδεπηηθφο 

Γεο «Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο γηα Μνληκνπνίεζε Δπί Γνθηκαζία 

Δθπαηδεπηηθνχ» 

 

4.5.4. Μφληκνο Δθπαηδεπηηθφο, Βνεζφο Γηεπζπληήο, Βνεζφο 

Γηεπζπληήο Α΄ θαη Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε «Γηαδηθαζία Αξηζκεηηθήο Αμηνιφγεζεο γηα θνπνχο 

Πξναγσγήο» ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ βνεζνχ 

δηεπζπληή/ βνεζνχ δηεπζπληή Α΄/ δηεπζπληή είλαη κηθξφηεξε ηνπ 60%, ηφηε ν 

αμηνινγνχκελνο ζα θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη ζα αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηήξημεο, κέζσ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηα 

πξφηππα ηεο δηαδηθαζίαο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ 

θαη πάιη θξηζεί αλεπαξθήο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα απφιπζε ηνπ ρσξίο 

λα έρεη δηθαίσκα επαλεγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ 

ηεο ίδηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη έλζηαζε, ηφηε 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο έλζηαζεο γηα δηαδηθαζία θξίζεο 

επάξθεηαο Μφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ/ Βνεζνχ Γηεπζπληή/ Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ / 

Γηεπζπληή. 
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4.6. Γηαδηθαζία Μνληκνπνίεζεο 

Δάλ κφληκνο επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθφο θξηζεί επαξθήο θαη θαηάιιεινο, 

δειαδή ε ηειηθή-ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ δχν εηψλ πνπ ππεξεηνχζε επί 

δνθηκαζία (Μ.Ο. βαζκνινγηψλ δχν εηψλ) είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 60%, ηφηε 

αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία γηα επηθχξσζε ηνπ κφληκνπ δηνξηζκνχ:  

i. H νκάδα αμηνιφγεζεο ελεκεξψλεη ηελ ΔΔΤ, ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 

Παηδείαο θαη ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή (ΓΔΓΔ, ΓΔΜΔ, ΓΔΣΔ), κε αλάινγε 

επηζηνιή. 

ii. Ο εθπαηδεπηηθφο κνληκνπνηείηαη απφ ηελ ΔΔΤ, κε επηζηνιή πνπ ηνπ 

απνζηέιιεηαη, θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή θαη 

ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Παηδείαο. 
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4.7. Γηαδηθαζίεο Πξναγσγψλ 

 

4.7.1. Γηα ηηο ζέζεηο Βνεζνχ Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ (γηα ηε 

ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ) θαη Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο 

i. Μφληκνο εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί λα πξναρζεί ζηε ζέζε Βνεζνχ 

Γηεπζπληή πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη νθηψ (8) ρξφληα ππεξεζίαο 

απφ ηα νπνία, ηνπιάρηζηνλ, ηα επηά (5) λα είλαη ππεξεζία ζε ζρνιηθή 

κνλάδα.  

ii. Σε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ (γηα ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ) κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη Βνεζφο Γηεπζπληήο ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ηξία (3) 

ρξφληα ππεξεζίαο ζε ζρνιηθή κνλάδα.  

iii. Σε ζέζε Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη Βνεζφο 

Γηεπζπληήο (γηα ΓΔ) θαη Βνεζφο Γηεπζπληήο Α΄ (γηα ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ) ν 

νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ηξία (3) ρξφληα ππεξεζίαο ζε ζρνιηθή 

κνλάδα. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην 130% ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ ηφηε 

ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη Βνεζνί Γηεπζπληέο (γηα ΓΔ) θαη Βνεζνί 

Γηεπζπληέο Α΄ (γηα ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ) κε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ππεξεζίαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα κε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο ππεξεζία ζηε ζέζε.  

iv. Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ 

ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ζθνπνχο πξναγσγήο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αμία 

 Αξραηφηεηα ζηε ζέζε 

 Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα 

 Βαζκνινγία θνίηεζεο ζηε Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο 

Ζγεζίαο 

 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ ΔΔΤ 

v. Ζ κνξηνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη, ιακβάλνληαο ηα πξναλαθεξφκελα 

θξηηήξηα πεξηγξάθεηαη πην θάησ: 

 Αμία: Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 75% ηνπ 

κέζνπ φξνπ φισλ ησλ βαζκνινγηψλ ζηε ζέζε. Γηα ηηο κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο, δεο ππνελφηεηα 5.2. «Τθηζηάκελεο Αξηζκεηηθέο 
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Βαζκνινγίεο κε Βάζε ηνπο Καλνληζκνχο «Πεξί Δθπαηδεπηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ (Δπηζεψξεζηο θαη Αμηνιφγεζηο) Καλνληζκνί ηνπ 1976». 

 Αξραηφηεηα ζηε ζέζε: θάζε έηνο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο 

ή/θαη ππεξεζίαο, πέξαλ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ή/θαη ππεξεζίαο 

πνπ ζεσξνχληαη πξνυπφζεζε γηα λα απνθηήζεη εθπαηδεπηηθφο ην 

δηθαίσκα γηα δηεθδίθεζε ζέζεο πξναγσγήο, κνξηνδνηείηαη κε κηζφ 

κφξην, κε αλψηαην φξην ηα νθηψ (8) κφξηα. Ννείηαη φηη, θάζε 

ζπκπιεξσκέλνο κήλαο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο ή/θαη 

ππεξεζίαο κνξηνδνηείηαη θαη’ αλαινγία (θάζε  ζπκπιεξσκέλνο 

κήλαο πξνυπεξεζίαο ή/θαη ππεξεζίαο κνξηνδνηείηαη κε 1/24 ηνπ 

κνξίνπ). Ννείηαη φηη πξνυπεξεζία ή/θαη ππεξεζία πέξαλ ησλ 15 

εκεξψλ κνξηνδνηείηαη σο πιήξεο κήλαο ελψ ππεξεζία θάησ ησλ 15 

εκεξψλ δελ κνξηνδνηείηαη.  

 Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ζε ζέκαηα ηα νπνία είλαη 

ζπλαθή κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ή ηα 

θαζήθνληα ηεο ζέζεο κνξηνδνηνχληαη σο αθνινχζσο:  

o Πέληε (5) κφξηα γηα δηδαθηνξηθφ ηίηιν        

o Σξία (3) κφξηα γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν επηπέδνπ M.A. ή M.Sc. 

ή άιινπ ηζνδχλακνπ επηπέδνπ       

o δχν (2) κφξηα γηα πξφζζεην πξψην ηίηιν ζπνπδψλ       

o έλα (1) κφξην γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (post graduate 

diploma) πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ θνίηεζε δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο.  

o ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ιακβάλεηαη ππφςε ην έλα 

κφλν πξνζφλ, ην νπνίν πξνζδίδεη θαη ηε κεγαιχηεξε 

κνξηνδφηεζε ζηνλ ππνςήθην. 

 Βαζκνινγία θνίηεζεο ζηε Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο 

Ζγεζίαο: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ΓΔΖ, νη 

ππνςήθηνη ζα ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε, ε νπνία Θα πεξηιακβάλεη 

αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ πξνζνκνίσζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, 

κειεηψλ πεξίπησζεο, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθφηεηαο, 

γξαπηή ηειηθή εμέηαζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο εγεζίαο, νη 
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νπνίεο αλαιχνληαη ζηελ ππνελφηεηα «4.4.4. Γηαδηθαζία 

Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ». Όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ, ζα κεηαθξάδνληαη ζε κία ηειηθή ζπλνιηθή 

βαζκνινγία (1-100). Γηα ζθνπνχο πξναγσγήο, ε βαζκνινγία απηή 

ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 10%.   

 πλέληεπμε ζηελ ΔΔΤ: Ζ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζα απνηηκάηαη κε ηα εμήο κφξηα ή κέξνο 

κνξίνπ: 

o 2 γηα εμαηξεηηθή απφδνζε 

o 1,8 γηα ζρεδφλ εμαηξεηηθή απφδνζε 

o 1,6 γηα πάξα πνιχ θαιή απφδνζε 

o 1,4 γηα ζρεδφλ πάξα πνιχ θαιή απφδνζε 

o 1,2 γηα πνιχ θαιή απφδνζε 

o 1,0 γηα ζρεδφλ πνιχ θαιή απφδνζε 

o 0,8 γηα θαιή απφδνζε 

o 0,6 γηα ζρεδφλ θαιή απφδνζε 

o 0,4 γηα κέηξηα απφδνζε 

o 0,2 γηα ζρεδφλ κέηξηα απφδνζε 

vi. Ννείηαη φηη ζηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο γηα πξναγσγή ρνξεγείηαη, κφλν 

κία θνξά γηα ζθνπνχο πξναγσγήο ζηελ ακέζσο επφκελε ζέζε 

πξναγσγήο, έλα εηθνζηφ ηέηαξην (1/24) ηνπ κνξίνπ γηα θάζε 

ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο ζηελ Δζληθή Φξνπξά ή ηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο θξάηνπο κέινπο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αλψηαην φξην 

ην 1,5 κφξην, λννπκέλνπ φηη ζα ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Ννείηαη 

πεξαηηέξσ φηη φζνη άξξελεο ππνςήθηνη πηζηψζεθαλ κφξηα/κνλάδεο γηα 

ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά ή ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θξάηνπο κέινπο 

κε βάζε ην «Νφκν 127(I)/2015 πνπ ηξνπνπνηεί ηνπο πεξί Γεκφζηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1969 ΔΩ 2015» γηα ζθνπνχο 

θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζίκσλ, δελ δηθαηνχληαη πίζησζε κνξίσλ γηα ζθνπνχο πξναγσγήο. 

vii. Ζ πξνθήξπμε φισλ ησλ ζέζεσλ πξναγσγήο πξνεγείηαη ηεο 

εκεξνκελίαο αλάιεςεο θαζεθφλησλ ζηε λέα ζέζε, πεξίπνπ 20 κήλεο. 
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Ζ ΔΔΤ πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο, πεξί ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηνπ θάζε 

έηνπο.   

viii. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα δηεθδίθεζε ησλ ζέζεσλ ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο 

αηηήζεηο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΔΤ, εληφο 10 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο.  

ix. Σαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε, ην ΤΠΠ, κέζσ ηεο Πιαηθφξκαο 

Καηαρψξεζεο Βαζκνινγηψλ, θαηαξηίδεη ζπγθξηηηθφ θαηάινγν κε φινπο 

ηνπο αηηεηέο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ:  

 Αμία   

 Αξραηφηεηα ζηε ζέζε 

 Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα 

φπσο αλαιχνληαη παξαπάλσ, εληφο ησλ επφκελσλ 10 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ αηηήζεσλ. 

x. Μέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, 

αλαθνηλψλεηαη ζηνπο αηηεηέο ν ηειηθφο ζπγθξηηηθφο θαηάινγνο θαη 

απνζηέιιεηαη επηζηνιή πνπ θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο λα απαληήζνπλ 

γξαπηψο εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ (θαζνξίδεηαη ηειηθή εκεξνκελία 

ζηελ επηζηνιή) εάλ απνδέρνληαη ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

πξναγσγήο.  

xi. Με ηελ απνδνρή ηνπο, απηεπάγγειηα εγγξάθνληαη γηα λα θνηηήζνπλ ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζηε Γεκφζηα ρνιή Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο 

(ΓΔΖ). Ζ ΔΔΤ εθηφο απφ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, θαιεί 

επηπιένλ αξηζκφ ππνςεθίσλ, απφ έλα κέρξη ηνλ αξηζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 30% ησλ πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ, λα απαληήζνπλ 

θαηά πφζν απνδέρνληαη λα θνηηήζνπλ ζηε ΓΔΖ. Ννείηαη φηη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ, πνπ ζα θαιέζεη ε ΔΔΤ λα θνηηήζνπλ 

ζηε ΓΔΖ, ζα πξέπεη λα είλαη ηξεηο (3). ε πεξίπησζε κε απνδνρήο 

ηεο πξφζθιεζεο απφ νξηζκέλνπο, ηφηε θαινχληαη νη ακέζσο επφκελνη 

βάζεη ηνπ ηειηθνχ θαηαιφγνπ, κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο 

επηπιένλ ζέζεηο γηα θνίηεζε ζηε ΓΔΖ. 

xii. Σα πξνγξάκκαηα ηεο ΓΔΖ μεθηλνχλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, νη ππνςήθηνη δέρνληαη, απφ 

βνεζφ δηεπζπληή ή βνεζφ δηεπζπληή Α΄ ή δηεπζπληή, αλάινγα κε ηε 



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 57 / 137 
 

ζέζε πξναγσγήο, αληίζηνηρε κεληνξηθή ζηήξημε ζην ζρνιείν ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ. 

xiii. Σα πξνγξάκκαηα νινθιεξψλνληαη ηνλ Μάην ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

xiv. Ζ ΓΔΖ ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηα άηνκα πνπ θνίηεζαλ ζε απηή εάλ 

έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ή φρη ην πξφγξακκα. Έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ, 

εάλ έρεη ζε φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, βαζκνινγίεο 50% θαη άλσ θαη 

κέζν φξν βαζκνινγίαο 70% θαη άλσ. Ζ ΓΔΖ ελεκεξψλεη ην ΤΠΠ θαη 

ηελ ΔΔΤ, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

xv. Σα άηνκα πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο ην πξφγξακκα θαινχληαη απφ 

ηελ ΔΔΤ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  

xvi. Ζ ΔΔΤ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηαρσξεί ηηο 

βαζκνινγίεο ηεο ζηελ Πιαηθφξκα Καηαρψξεζεο Βαζκνινγηψλ. 

xvii. Ζ Πιαηθφξκα ζπλππνινγίδεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία πξναγσγήο γηα 

θάζε άηνκν. Πξνάγνληαη ηα άηνκα κε ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία 

πξναγσγήο. Σα απνηειέζκαηα απηά θνηλνπνηνχληαη ζε ΔΔΤ θαη ΤΠΠ. 

xviii. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα 

ηεο ΓΔΖ αιιά δελ πξνάγνληαη (ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζέζεσλ), έρνπλ 

δηθαίσκα λα δηαηεξήζνπλ ηε βαζκνινγία θνίηεζεο ηνπο ζηε ΓΔΖ 

(ηειηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία) γηα ηα επφκελα 10 έηε. Με ηε ιήμε ηεο 

10εηίαο, θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ζα πξναρζνχλ, ζα πξέπεη λα θνηηήζνπλ 

μαλά ζηε ΓΔΖ. Άηνκν ην νπνίν, εληφο ηεο 10εηίαο, επηζπκεί λα 

βειηηψζεη ηε βαζκνινγία ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα δεδνκέλνπ φηη ζα 

θαιχςεη ηα έμνδα θνίηεζεο ζηε ΓΔΖ, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

xix. Όζνη πξνάγνληαη ελεκεξψλνληαη κε ζρεηηθή επηζηνιή ηελ νπνία 

ζπλππνγξάθνπλ ΔΔΤ θαη ΤΠΠ θαη εμαζθαιίδνπλ ζέζε απφ ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί. 

xx. Τπνςήθηνη πνπ νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ ρσξίο 

επηηπρία, δηθαηνχληαη λα επαλαιάβνπλ ην πξφγξακκα ηεο ρνιήο κφλν 

αθφκα κηα θνξά, εάλ θαη εθφζνλ πεξάζνπλ φιε ηε δηαδηθαζία κηαο λέαο 

πξνθήξπμεο. 
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4.7.2. Γηα ηε ζέζε Δπηζεσξεηή ζηε ΓΔ 

Πξνυπνζέζεηο:  

Σε ζέζε δηεθδηθνχλ δηεπζπληέο κε ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ππεξεζίαο ζηε 

ζέζε. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ην 130% ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ ηφηε ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη 

θαη δηεπζπληέο κε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ππεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηεπζπληέο κε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο ππεξεζία ζηε ζέζε. Δάλ θαη πάιη, δελ 

ζπκπιεξψλεηαη ν αλαγθαίνο αξηζκφο ππνςεθίσλ, ηφηε ππνςήθηνη κπνξεί 

λα είλαη θαη βνεζνί δηεπζπληέο, κε ηνπιάρηζηνλ 3 έηε ππεξεζίαο ζηε ζέζε.  

 

Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ, ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Master, ζε ζέκα ζπλαθέο κε ηελ 

εηδηθφηεηα ή ηε ζέζε θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε κηαο επξσπατθήο 

γιψζζαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην ππεξεζίαο. 

 

Κξηηήξηα: 

 Πξφζζεηα πξνζφληα (ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο: αθαδεκατθά 

πξνζφληα ή/θαη επαγγεικαηηθνί ηίηινη, πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ ζην 

νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο). 

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο 

εθζέζεηο.  

 Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. 

 Απνηειέζκαηα πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ ΔΔΤ. 

 

Γηα ιεπηνκέξεηεο, δεο ππνελφηεηα 4.7.1  

 

4.7.3. Γηα ηε ζέζε Δπηζεσξεηή ζηε ΜΓΔ θαη ΜΣΔΔ 

Πξνυπνζέζεηο:  

Σε ζέζε δηεθδηθνχλ Γηεπζπληέο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο, Βνεζνί 

Γηεπζπληέο Α΄ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο κε ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ππεξεζίαο 

ζηε ζέζε (ηνπιάρηζηνλ 2 απφ απηά ζε ζρνιηθή κνλάδα) θαη Βνεζνί 

Γηεπζπληέο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο κε ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ππεξεζίαο 

ζηε ζέζε (ηνπιάρηζηνλ 3 απφ απηά ζε ζρνιηθή κνλάδα).  
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Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ, ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Master, ζε ζέκα ζπλαθέο κε ηελ 

εηδηθφηεηα ή ηε ζέζε θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε κηαο επξσπατθήο 

γιψζζαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην ππεξεζίαο.  

 

Κξηηήξηα: 

 Πξφζζεηα πξνζφληα (ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο: αθαδεκατθά 

πξνζφληα ή/θαη επαγγεικαηηθνί ηίηινη, πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ ζην 

νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο). 

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο 

εθζέζεηο. 

 Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. 

 Απνηειέζκαηα πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ ΔΔΤ. 

 

Γηα ιεπηνκέξεηεο, δεο ππνελφηεηα 4.7.1  

 

4.7.4. Γηα ηε ζέζε Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο (ΠΛΔ) 

Πξνυπνζέζεηο:  

Σε ζέζε δηεθδηθνχλ επηζεσξεηέο κε ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ππεξεζίαο ζηε 

ζέζε θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζπλέπεηαο σο 

αμηνινγεηέο, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κέηξεζεο. 

 

Κξηηήξηα: 

 Πξφζζεηα πξνζφληα (ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο: αθαδεκατθά 

πξνζφληα ή/θαη επαγγεικαηηθνί ηίηινη, πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ ζην 

νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο). 

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε ηηο εηήζηεο 

ππεξεζηαθέο εθζέζεηο. Τπνινγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ βαζκνινγηψλ 

ζηε ζέζε. 

 Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο. 

 χζηαζε νηθείνπ πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο (ΓΓΔ, ΓΜΔ, ΓΜΣΔΔ). 
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 Απνηειέζκαηα πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ ΔΔΤ. 

 

Γηα ιεπηνκέξεηεο, δεο ππνελφηεηα 4.7.1  
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4.8. Γηαδηθαζίεο Τπνβνιήο Έλζηαζεο 

 

4.8.1. Έλζηαζε γηα Γηαδηθαζία Κξίζεο Δπάξθεηαο 

i. Δθπαηδεπηηθφο πνπ θξίζεθε αλεπαξθήο (κε βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 

60%), ηφηε έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο (ειεθηξνληθά), πιήξσο 

αηηηνινγεκέλεο, ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ 

αθφηνπ ηνπ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ θιηκαθίνπ αμηνινγεηψλ. 

ii. Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο πξνβαίλεη ζηε ζχζηαζε Γεπηεξνβάζκηνπ 

ψκαηνο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ, ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη απφ έλα 

Πξψην Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο θαη δχν Δπηζεσξεηέο-Αμηνινγεηέο 

ίδηαο, ζπγγελνχο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο ή θιάδνπ, δηαθνξεηηθνχο 

απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο πνπ κεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπ.  

iii. Παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ εληζηάκελν εθπαηδεπηηθφ λα παξνπζηάζεη 

ηελ ππφζεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ ψκαηνο Δμέηαζεο 

Δλζηάζεσλ.  

iv. Σν ψκα ζπλέξρεηαη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ, εμεηάδεη ηελ έλζηαζε 

θαη απνζηέιιεη αηηηνινγεκέλε ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ εληζηάκελν 

εθπαηδεπηηθφ.  

v. Σν Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ έρεη ην δηθαίσκα 

επίζθεςεο ζην ζρνιείν θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ εληζηάκελνπ ζηελ 

ηάμε, πξηλ ππνβάιεη ηελ εηζήγεζή ηνπ ζηελ ΔΔΤ. 

vi. Ζ ΔΔΤ ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε, πηνζεηψληαο ή απνξξίπηνληαο 

ηελ εηζήγεζε (έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο).  

vii. Σν αξγφηεξν κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηελ έθβαζε ηεο έλζηαζήο ηνπ. 

viii. ε πεξίπησζε πνπ ην Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ 

θάλεη δεθηή ηελ έλζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφηε ζπλερίδεη λα έρεη ην 

δηθαίσκα δηνξηζκνχ σο Αληηθαηαζηάηεο ή πκβαζηνχρνο/Έθηαθηνο. ε 

πεξίπησζε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, βνεζψλ δηεπζπληψλ, βνεζψλ 

δηεπζπληψλ Α΄ θαη δηεπζπληψλ ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε. 

ix. ε πεξίπησζε πνπ ην Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ 

απνξξίςεη ηελ έλζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο 

απνιχεηαη θαη δηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηάινγν δηνξηζηέσλ ή/θαη 
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δηνξηζίκσλ ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα επαλεγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν 

δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ. 

 

4.8.2. Έλζηαζε γηα Γηαδηθαζία Μνληκνπνίεζεο Δπί Γνθηκαζία 

Δθπαηδεπηηθνχ 

i. Ο επί δνθηκαζία εθπαηδεπηηθφο, πνπ απέηπρε λα κνληκνπνηεζεί, έρεη 

δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο (ειεθηξνληθά), πιήξσο αηηηνινγεκέλεο, 

ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ηνπ 

θνηλνπνηεζεί ε κε κνληκνπνίεζή ηνπ. 

ii. Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο πξνβαίλεη ζηε ζχζηαζε Γεπηεξνβάζκηνπ 

ψκαηνο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ, ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη απφ έλα 

Πξψην Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο θαη δχν Δπηζεσξεηέο-Αμηνινγεηέο 

ίδηαο, ζπγγελνχο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο ή θιάδνπ, δηαθνξεηηθνχο 

απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο πνπ κεηείραλ ζηε δηαδηθαζία γηα κνληκνπνίεζε 

ηνπ. Όπνπ είλαη εθηθηφ, ζην ζψκα, ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη, 

ηνπιάρηζηνλ, έλαο (1) επηζεσξεηήο απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ.  

iii. Παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ εληζηάκελν εθπαηδεπηηθφ λα παξνπζηάζεη 

ηελ ππφζεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ ψκαηνο Δμέηαζεο 

Δλζηάζεσλ.  

iv. Σν ψκα ζπλέξρεηαη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ, εμεηάδεη ηελ έλζηαζε 

θαη απνζηέιιεη αηηηνινγεκέλε ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ εληζηάκελν 

εθπαηδεπηηθφ.  

v. Σν Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ έρεη ην δηθαίσκα 

επίζθεςεο ζην ζρνιείν θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ εληζηάκελνπ ζηελ 

ηάμε, πξηλ ππνβάιεη ηελ εηζήγεζή ηνπ ζηελ ΔΔΤ. 

vi. Ζ ΔΔΤ ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε, πηνζεηψληαο ή απνξξίπηνληαο 

ηελ εηζήγεζε (έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο).  

vii. Σν αξγφηεξν κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηελ έθβαζε ηεο έλζηαζήο ηνπ. 

viii. ε πεξίπησζε πνπ ην Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ 

θάλεη δεθηή ηελ έλζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφηε αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία κνληκνπνίεζεο ηνπ. 
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ix. ε πεξίπησζε πνπ ην Γεπηεξνβάζκην ψκα Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ 

απνξξίςεη ηελ έλζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο 

απνιχεηαη ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα επαλεγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν 

δηνξηζηέσλ ή/θαη δηνξηζίκσλ. 

 

4.8.3. Έλζηαζε γηα Αξηζκεηηθή Βαζκνινγία 

Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελφηεηα 

4.8.1. 

 

4.8.4. Έλζηαζε γηα Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ζηε Γεκφζηα ρνιή 

Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο 

Ο εληζηάκελνο ζα ππνβάιιεη έλζηαζε, πιήξσο αηηηνινγεκέλε, πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΖ ην νπνίν ζα απνθαζίδεη γηα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε ηεο. 

 

4.8.5. Έλζηαζε γηα Γηαδηθαζία Πξναγσγψλ 

Θα αθνινπζείηαη ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία κέζσ Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ.  
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5. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

5.1. Έλαξμε Δθαξκνγήο ηνπ ΝΑ 

Σν ΝΑ ζα εθαξκνζηεί απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, ψζηε λα 

δνζεί δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ. 

  

5.2. Δπηκφξθσζε θαη Καηάξηηζε ηειερψλ Δθπαίδεπζεο  

Θα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ ζηαδηαθά φινη νη ελ ππεξεζία Πξψηνη 

Λεηηνπξγνί, Δπηζεσξεηέο, Γηεπζπληέο, Βνεζνί Γηεπζπληέο, κέζα απφ 

αλάινγα Πξνγξάκκαηα ηεο Γεκφζηα ρνιήο Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο 

πνπ ζα δηακνξθσζνχλ εηδηθά γηα ηα ελ ππεξεζία ζηειέρε, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε απφ ην πθηζηάκελν ζην λέν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο θαη ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ.  

 

5.3. Τθηζηάκελεο Αξηζκεηηθέο Βαζκνινγίεο κε Βάζε ηνπο 

Καλνληζκνχο «Πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Δπηζεψξεζηο 

θαη Αμηνιφγεζηο) Καλνληζκνί ηνπ 1976»  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΝΑ, νη δχν ηειεπηαίεο πθηζηάκελεο 

αξηζκεηηθέο βαζκνινγίεο ζηε ζέζε, ζε θιίκαθα 4-40, ζα 

ζπλππνινγίδνληαη, γηα ζθνπνχο πξναγσγήο, ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θξηηεξίνπ «Αμία», κε ηηο αξηζκεηηθέο βαζκνινγίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΝΑ, σο εμήο: 

i. Θα κεηαηξαπνχλ ζε βαζκνινγίεο κε θιίκαθα 10-100, κε 

αθξίβεηα εθαηνζηνχ.  

ii. Οη παξαπάλσ βαζκνινγίεο, ζα ζπλππνινγηζηνχλ κε ηηο 

αξηζκεηηθέο βαζκνινγίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ ΝΑ γηα ππνινγηζκφ ηνπ Μέζνπ Όξνπ, κε 

αθξίβεηα εθαηνζηνχ, φισλ ησλ βαζκνινγηψλ ζηε ζέζε.  

iii. Με ηελ θαηάζεζε ηεο 2εο αξηζκεηηθήο βαζκνινγίαο, κε βάζε 

ηηο πξφλνηεο ηνπ ΝΑ, θαη κεηά, θάζε θνξά πνπ ππνςήθηνο 

ζα ηπγράλεη λέαο αξηζκεηηθήο βαζκνινγίαο, ζα δηαγξάθεηαη 

βαζκνινγία κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο «Πεξί Δθπαηδεπηηθψλ 
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Λεηηνπξγψλ (Δπηζεψξεζηο θαη Αμηνιφγεζηο) Καλνληζκνί ηνπ 

1976», κέρξη ηελ πιήξε δηαγξαθή απηψλ ησλ βαζκνινγηψλ.  

iv. Πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο κε κφλν κία πθηζηάκελε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία ζηε ζέζε, ζα ζπλππνινγίδεηαη κφλν ε 

κία, κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο. 

Ννείηαη φηη ε αξηζκεηηθή βαζκνινγία κε ην ΝΑ δελ πξέπεη κε 

θαλέλα ηξφπν λα δηαζπλδεζεί κε ηηο πθηζηάκελεο βαζκνινγίεο. 

Οη λέεο βαζκνινγίεο κε ην ΝΑ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο, 

ηζνδχλακεο ή κηθξφηεξεο.  
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6. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ Οηθνλνκηθή Μειέηε γηα ην θφζηνο ηνπ ρεδίνπ ζα εθπνλεζεί θαη ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε κεηά ηελ θαηάιεμε ζηελ ηειηθή 

κνξθή θαη πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ.  

 

ε απηή ηε κειέηε, ζα πξνζδηνξηζηεί θαη ν δηνηθεηηθφο ρξφλνο πνπ ζα 

παξαρσξεζεί ζε Γηεπζπληέο, Βνεζνχο Γηεπζπληέο θαη Βνεζνχο Γηεπζπληέο 

Α΄ γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα λέα ηνπο 

θαζήθνληα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απφ 

εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δηδαθηηθφ, εμσδηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

7.1. Έληππν Παξαθνινχζεζεο/Αμηνιφγεζεο Γηδαζθαιίαο 

7.2. Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο 

7.3. Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο Γηεπζπληή 

7.4. Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληή ρνιηθήο 

Μνλάδαο 

7.5. Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο Δπηζεσξεηή 

7.6. Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξεηή 

7.7. Ζντυπο Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ Πρϊτου Λειτουργοφ 

Εκπαίδευςθσ (ΠΛΕ) 

7.8. Αλάιπζε Πξνηεηλνκέλσλ ηνηρείσλ Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ 

Δθπαηδεπηηθνχ  

7.9. Αλάιπζε θαη Παξαδείγκαηα Πξνηεηλφκελσλ ηνηρείσλ 

Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ ρνιηθήο Μνλάδαο 

7.10. πλνπηηθνί Πίλαθεο Παξνπζίαζεο ηνπ ΝΑ 

 

Σνλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ Έληππα ή/θαη Δθζέζεηο, είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα 

δηακνξθσζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δηάινγν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.1.: ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ/ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

Γηα κνληκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/Γηα πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζε Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ θαη 
Βνεζνχ Γηεπζπληή 

 
 
Σν έληππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε/αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 
κνληκνπνίεζε ή γηα πξναγσγή ζε ζέζε Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή. Πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ελέξγεηεο – δξαζηεξηφηεηεο – πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε. Οη δειψζεηο απηέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. ηε 
ζπλέρεηα επεμεγνχληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εκπίπηνπλ νη ελέξγεηεο – δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα επηηειεί ν εθπαηδεπηηθφο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.   
 
ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΜΔΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 
 
1.  Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο 
Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο ηνπ κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηε 
κάζεζε. Πέξα απφ ηελ εκπέδσζε θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ην 
κάδεκα ησλ ηεηξαδίσλ γηα δηφξζσζε γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, απαγνξεχεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζεθψλνληαη γηα λα 
μχζνπλ ηα κνιχβηα ηνπο θ.ά.), ν εθπαηδεπηηθφο κεξηκλά γηα ηελ εκπέδσζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε κε ηνλ θαηαξηηζκφ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη κε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλάξκνζηεο 
ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ.   
 
2.  Κιίκα ηάμεο 
Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ λα επλνεί ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζηελ ηάμε ππνζηεξηθηηθνχ πξνο ηε κάζεζε. Ο 
εθπαηδεπηηθφο ζέβεηαη φινπο ηνπο καζεηέο, κηιά κε ζεηηθφ ηφλν, απνθεχγεη ηνπο ζαξθαζκνχο θαη ηα αξλεηηθά επίζεηα θαη 
γεληθφηεξα δηαηεξεί θιίκα επγέλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ ζηελ ηάμε.  
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3.  Αμηνπνίεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 
Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ελέξγεηεο ηέηνηεο πνπ θαλεξψλνπλ πςειφ βαζκφ πξνεηνηκαζίαο θαη νξγάλσζεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ 
απνθπγή ζπαηάιεο πνιχηηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Υξεζηκνπνηεί νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ξνπηίλεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε 
δηδαζθαιία (π.ρ. δεκηνπξγία νκάδσλ ππεπζπλνηήησλ, θαζνξηζκφο ρξνληθψλ ζηαζκψλ ζην κάζεκα γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο). 
 
4.  Αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο 
Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηξφπν μεθάζαξν θαη ζαθή, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
παξεξκελείεο θαη ε ζπαηάιε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεγεί ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 
πνπ δηαθέξνπλ ζε βαζκφ δπζθνιίαο, ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα απφ ηελ 
θαζεκεξηλφηεηα πνπ είλαη πην πξνζηηά ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επεμήγεζε δπζλφεησλ ελλνηψλ.  Δπηπιένλ, πέξα απφ ηελ πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο, ηα έληππα/θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί έρνπλ μεθάζαξν πεξηερφκελν θαη ζαθείο νδεγίεο. 
 
5.  Τπνβνιή εξσηήζεσλ 
Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ καζήκαηνο απνζθνπψληαο ηφζν ζηε ζπκκεηνρή 
θαη ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Πξνζαξκφδεη ην επίπεδν ησλ εξσηήζεσλ ψζηε απφ 
ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (π.ρ. Πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θηηάμνπκε έλα θχθισκα;) λα θαηεπζχλεηαη ζε 
εξσηήζεηο πνπ πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε αλνηθηά ζέκαηα θαη λα νδεγεζνχλ ζε αλψηεξα επίπεδα ζθέςεο (π.ρ. 
Ση ζα ζπλέβαηλε εάλ νη Έιιελεο ληθνχζαλ ζηνλ Διιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897;). 
 
6. Γφκεζε ηνπ Μαζήκαηνο 
Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα είλαη μεθάζαξε ε δφκεζε ηνπ καζήκαηνο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηεο. Αξρίδεη ηε δηδαζθαιία κε θαηάιιειε θαη ελδηαθέξνπζα αθφξκεζε, αλαθέξεη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα ηηο θπξηφηεξεο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο, παξέρεη επθαηξίεο θαη ρξφλν ζηνπο 
καζεηέο γηα εμάζθεζε θαη εκπέδσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη θξνληίδεη ψζηε λα γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε ηνπ καζήκαηνο είηε απφ ηνλ 
ίδην, είηε απφ ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο δηαηεξεί ξπζκφ ζην κάζεκα θαη ζπζρεηίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 
κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ.   
 
7. Αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη παξνρή θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο 
Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κνξθέο αμηνιφγεζεο (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
καζεζηαθψλ ειιείςεσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 
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εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηνπο καζεηέο έρνληαο ππφςε: (α) ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην ρεηξηζκφ ηνπ 
γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, (β) ηε δεμηνηερλία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, (γ) ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 
επηδεηθλχνπλ ζην κάζεκα, (δ) ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκκεηνρή ζε επηπξφζζεηεο εξγαζίεο/έξεπλεο θαη (ε) ηνλ βαζκφ 
επηηπρίαο ζηα δνθίκηα αμηνιφγεζεο.  
 
8.  Ύπαξμε αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηελ ηάμε 
Ο εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ην θιίκα ηεο ηάμεο απφ επκελείο ή δπζκελείο δηαθξίζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο 
καζεηέο ή ηπρφλ αζπλέπεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Φξνληίδεη, επίζεο, ψζηε λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα.  
 
9. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε επηηπρία ζην κάζεκα 
Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί έλα ελδηαθέξνλ θαη απαηηεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηψλ αμηνπνηψληαο ηε θπζηθή ηνπο δηάζεζε γηα δηεξεχλεζε θαη κάζεζε. Απνθεχγεη ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ νη καζεηέο 
παξακέλνπλ παζεηηθνί αθξναηέο γηα πνιιή ψξα θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο θαη άιιεο ζπλεξγαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. νκαδηθέο εξγαζίεο). Δκπινπηίδεη ηελ παξάδνζε κε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεηξάκαηα, 
παξαηεξήζεηο, ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, ψζηε λα γίλνληαη επθνιφηεξα αληηιεπηέο νη έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο απφ νπηηθνχο θαη 
αθνπζηηθνχο ηχπνπο καζεηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αθήλεη ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ην ηη πξέπεη λα κάζνπλ θαη πψο λα ην 
κάζνπλ θαη ηνπο βνεζά λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα 
θαη ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. 
 
10.  Ο εθπαηδεπηηθφο ζπζρεηίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 
Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ην ηζηνξηθφ ησλ καζεηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ηνπο ελδηαθέξνληαη θαη θιίζεηο, ψζηε λα ηξνπνπνηεί 
ηε δηδαζθαιία ηνπ κε ηξφπν πνπ λα θαζίζηαηαη πην ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. Παξέρεη, επίζεο, ρξφλν ζηνπο 
καζεηέο γηα λα εθθξάζνπλ δηθά ηνπο πξνζσπηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο, ζπλδένληαο ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κε ηε δηθή ηνπο 
θαζεκεξηλφηεηα. 
 
11.  Δπίπεδν γλψζεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 
Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην επίπεδν θαηάξηηζεο ζην αληηθείκελν ζην νπνίν έρεη εμεηδηθεπηεί. Απηφ 
κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ άλεζε θαη ηελ ςπρξαηκία πνπ έρεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη απφ ηελ 
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εηνηκφηεηα θαη ηε ζεηηθή ηνπ αληίδξαζε ζηα εξσηήκαηα ή ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή 
έκκεζα κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 
 
12.  Υξήζε δηάθνξσλ πεγψλ κάζεζεο 
Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηδαθηηθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη ζην ζρνιείν θαη πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα 
ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ράξηεο, εηθφλεο, βηβιία, πεξηνδηθά, παξακχζηα, δηαθάλεηεο, θαζέηεο βίληεν, ςεθηαθνχο δίζθνπο, θηλεηέο 
πηλαθίδεο, αθίζεο θ.ά. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηδαζθαιία θεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, ν εθπαηδεπηηθφο 
κπνξεί λα νξγαλψζεη ζηελ ηάμε ηνπ έθζεζε θσηνγξαθίαο κε ππφθξνπζε ηξαγνπδηψλ αληηθαηνρηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, ν 
εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηερλνινγηθά κέζα γηα νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. εηνηκαζία 
πξφηππσλ εληχπσλ γηα εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, ερνγξαθεκέλεο νδεγίεο ζε θαζεηφθσλν), θαζψο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε 
δηάθνξσλ ππφ έκθαζε ζηφρσλ ή ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. αμηνπνίεζε δηαδηθηχνπ, ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 
βηληενπξνβνιέα, επηδηαζθφπηνπ, βίληεν, θαζεηνθψλνπ). Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηνηρεία πνπ 
απνδεηθλχνπλ ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηα πνιπκέζα γεληθά (π.ρ. αξκνληθή έληαμε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο γηα εχθνιε πξφζβαζε, άλεζε ζηε ρξήζε, αληηκεηψπηζε κηθξψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ), 
ελψ παξάιιεια αμηνπνηεί ηνλ Ζ.Τ. σο επνπηηθφ κέζν (π.ρ. παξνπζίαζε εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, 
animations), αιιά θαη σο δπλακηθφ εξγαιείν γλσζηηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
ηελ θαηαλφεζε ινγηθνκαζεκαηηθψλ ελλνηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ινγηθψλ δεμηνηήησλ ή κε ηε ρξήζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηε 
δηδαζθαιία ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ). 
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ/ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

Γηα ηε κνληκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζε Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή 
Α΄ θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή  

 

Ολνκαηεπψλπκν αμηνινγεηή:      Ζκεξνκελία:   

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ:  
 
Δηδηθφηεηα (φπνπ ηζρχεη):                                 Μάζεκα πνπ αμηνινγήζεθε:  
 
Πεξίνδνο παξαθνινχζεζεο: 
 
Δπαξρία:         ρνιείν:  

 
Σν έληππν παξαηήξεζεο πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ελέξγεηεο – δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα επηηειεί ν 
εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ή/θαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ ππεξεηεί. Δίλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε.  Σν 
Μέξνο Α΄ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα κνληκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή γηα πξναγσγή ηνπο ζε ζέζε 
Γηεπζπληή, Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή. Σν Μέξνο Β΄ ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη γηα πξναγσγή ζε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή ή Βνεζνχ 
Γηεπζπληή Α΄. Σν Μέξνο Γ΄ ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν 
εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη γηα πξναγσγή ζε ζέζε Βνεζνχ Γηεπζπληή ή Βνεζνχ Γηεπζπληή Α΄ θαη αθνξά ζηε γεληθφηεξε δξάζε θαη 
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Βάιηε ζε θχθιν κηα απφ ηηο επηινγέο γηα λα δείμεηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο επηηειεί ηηο ελέξγεηεο απηέο.  Ο 
αξηζκφο 1 αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο επηηειεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ/κε απνηειεζκαηηθά, ελψ ν αξηζκφο 5 
αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ/πνιχ απνηειεζκαηηθά. 
 
 
ΜΔΡΟ Α΄: ΣΟΜΔΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΗ  ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΟΤ Δ ΘΔΔΗ 
ΒΟΖΘΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  
 
 

ΣΟΜΔΑ 1:    ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΞΖ 
ε πνιχ 
κηθξφ 
βαζκφ 

ε πνιχ 
κεγάιν 
βαζκφ 

1  Τπάξρεη θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ θαη ππεπζπλνηήησλ ζε καζεηέο ή νκάδεο καζεηψλ 1      2      3      4      5 

2  Δπηιακβάλεηαη απνηειεζκαηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 1      2      3      4      5 

3  Έρεη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο θαη ηελ αίζνπζα έηνηκα πξνο ρξήζε 
 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 2:    ΚΛΗΜΑ ΣΑΞΖ 

4  Γηαηεξεί επράξηζην θαη δεζηφ πεξηβάιινλ 
 

1      2      3      4      5 

5   Γίλεη ζεηηθή ελίζρπζε ζηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην 
 

1      2      3      4      5 

6  Γηαηεξεί θιίκα επγέλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ 1      2      3      4      5 
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ΣΟΜΔΑ 3:    ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

7  Αξρίδεη ην κάζεκα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
 

1      2      3      4      5 

8  Υξεζηκνπνηεί νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο/δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο νη 
νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη εμνηθνλνκνχλ πνιχηηκν δηδαθηηθφ ρξφλν 

1      2      3      4      5 

9  Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ρξφλν κεηάβαζεο απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζε 
άιιε 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 4:    ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΖΝΔΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ 

10  Μπνξεί λα επεμεγεί ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο κε πνηθίινπο ηξφπνπο πνπ 
δηαθέξνπλ ζε βαζκφ δπζθνιίαο 

1      2      3      4      5 

11  Οη νδεγίεο πνπ δίλεη είλαη πιήξεηο θαη θαηαλνεηέο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο 1      2      3      4      5 

12  Υξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα γηα επεμήγεζε δπζλφεησλ 
ελλνηψλ 

1      2      3      4      5 

13  Σα έληππα/θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί έρνπλ μεθάζαξν πεξηερφκελν θαη 
ζαθείο νδεγίεο 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 5:  ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

14  Τπνβάιιεη ηφζν εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ φζν θαη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 
πξνθαιψληαο λνεηηθά ηνπο καζεηέο ζε αλψηεξα επίπεδα ζθέςεο (π.ρ. Ση ζα 
κπνξνχζε λα ζπκβεί εάλ…) 

1      2      3      4      5 

15  Υξεζηκνπνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα λα πξνσζήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
καζήκαηνο 

1      2      3      4      5 

16  Γίλεη ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα απαληήζνπλ 1      2      3      4      5 

17  Ρπζκίδεη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο 

1      2      3      4      5 
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ΣΟΜΔΑ 6:    ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

18  Δθθξάδεη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηνλ ζηφρν ή ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 
 

1      2      3      4      5 

19  Αμηνπνηεί ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ζπλδένληαο ην κάζεκα κε 
παιαηφηεξε γλψζε 

1      2      3      4      5 

20  Παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηηο θπξηφηεξεο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο 
 

1      2      3      4      5 

21   Γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε ηνπ καζήκαηνο είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπο 
καζεηέο 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 7: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

22  Υξεζηκνπνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ παξνρή ζεηηθήο θαη άκεζεο 
αλαηξνθνδφηεζεο 

1      2      3      4      5 

23  Υξεζηκνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ αμηνιφγεζεο 1      2      3      4      5 

24  Υξεζηκνπνηεί ηα ιάζε ησλ καζεηψλ γηα παξνρή ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο 1      2      3      4      5 

25  Γηαηεξεί αξρείν, φπνπ θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ 1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 8:    ΤΠΑΡΞΖ ΑΗΘΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

26  Καηαλέκεη επζχλεο φπνπ αλαινγνχλ 1      2      3      4      5 

27  Παξέρεη ίζεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, δίλνληαο αλάινγν ρξφλν 
νκηιίαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 9:    Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΑ ΚΑΗ ΜΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

28  Εεηεί απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ 1      2      3      4      5 

29  Όπνπ ζεσξείηαη ζθφπηκν δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο 1      2      3      4      5 
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30  Δλζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηνπο αξγνχο θαη ληξνπαινχο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
κάζεκα 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 10:  Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΥΔΣΗΕΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΑ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

31  Κάλεη αλαθνξέο πνπ θαλεξψλνπλ φηη γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα 
πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα 

1      2      3      4      5 

32  Παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα παξαιιειίζνπλ πηπρέο ηνπ καζήκαηνο κε 
δηθέο ηνπο εκπεηξίεο ή πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 

1      2      3      4      5 

33  πλδέεη ηε λέα γλψζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηηο 
νπνίεο έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο 

1      2      3      4      5 

34  πζρεηίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο 1      2      3      4      5 
 

ΣΟΜΔΑ 11:  ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ/ΔΠΗΠΔΓΟ 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖΚΑΣΑΡΣΗΖ 

35  Αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ην 
αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ 

1      2      3      4      5 

36  Δίλαη ζε ζέζε λα αλαθέξεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ 
ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

1      2      3      4      5 

 
ΜΔΡΟ Β΄:  ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΜΔΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ Δ ΒΟΖΘΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 

ΣΟΜΔΑ 12:  ΥΡΖΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΠΖΓΧΝ ΜΑΘΖΖ 

37  Αμηνπνηεί ηα επνπηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζε ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. ράξηεο, βηληενηαηλίεο, εηθφλεο θ.ά.) 

1      2      3      4      5 

38  Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά κέζα γηα παξνπζίαζε θαη εκπέδσζε δηάθνξσλ πηπρψλ 
ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, βηληενπξνβνιέα, επηδηαζθφπην, 
βηληενηαηλίεο θ.ά.) 

1      2      3      4      5 

39  Υξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ζεξαπεπηηθή εξγαζία 
 

1      2      3      4      5 



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 77 / 137 
 

40  Αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαηαξηηζκέλνπο καζεηέο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ψζηε 
λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

1      2      3      4      5 

41  Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηεο 
ηάμεο γηα ηελ εθηχπσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο θαη 
αλαξηψληαη ζηελ πηλαθίδα ηεο ηάμεο 

1      2      3      4      5 

ΣΟΜΔΑ 13:  ΤΜΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΛΗΜΑΣΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

42  Δίλαη πξνζηηφο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία γηα 
εθπαηδεπηηθά ή δηνηθεηηθά δεηήκαηα 

1       2       3       4       5 
 

43  Δλεξγεί σο κεζνιαβεηήο γηα επίιπζε θξίζεσλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ 

1       2       3       4       5 
 

44  Πξνζθαιεί ή πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα έληαμε ή ζχζηαζε νκάδσλ 
ζπλεξγαζίαο 

1       2       3       4       5 

 
 
ΜΔΡΟ Γ΄:  ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΖ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΖΦΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
(πκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο) 
 

ΣΟΜΔΑ 15: ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΗ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΟΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ Ζ ΑΜΔΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗ 
ΓΡΖΓΟΡΑ 

45  Δπηδεηθλχεη πςειφ βαζκφ αληίιεςεο ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ 
 

1       2       3       4       5 

46  Δπηδεηθλχεη εηνηκφηεηα φζνλ αθνξά ζηε ιήςεο απφθαζεο φηαλ παξνπζηάδνληαη 
θξίζηκα πεξηζηαηηθά 

1       2       3       4       5 

47  Δπηδεηθλχεη πςειέο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο φηαλ βξίζθεηαη ππφ πίεζε ρξφλνπ 1       2       3       4       5 

ΣΟΜΔΑ 16: ΤΝΣΟΝΗΕΔΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ (Π.Υ. ΔΚΓΖΛΧΔΗ, 
ΟΜΗΛΟΤ) 

48  πκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ 
 

1       2       3       4       5 
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49  Αλαιακβάλεη κε πξνζπκία ηνλ ξφιν ηνπ νξγαλσηή/ζπληνληζηή 
 

1       2       3       4       5 

50  Οινθιεξψλεη ηηο επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 
πιαίζηα 

1       2       3       4       5 

 
 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.2.: Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο 

 

Μέξνο Η: Πξνζσπηθά ηνηρεία 

Αξ. Φαθ.:  

Ζκεξνκελία:   

Ολνκαηεπψλπκν: 

Ζκεξνκελία δηνξηζκνχ /πξναγσγήο 

ζηε ζέζε απηή:   

ρνιείν:  

 

Δηδηθφηεηα (φπνπ ηζρχεη):   

 

Πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

Έθζεζε:  

 

 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν: 
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Μέξνο ΗΗ: Πξνζσπηθνί Αλαπηπμηαθνί ηφρνη 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

 

Μέξνο III: Απνηίκεζε ηνπ Βαζκνχ Δπίηεπμεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ 

 

 

 

 

Μέξνο IV: Γεληθά ρφιηα  

 

 

Βαζκφο Απηναμηνιφγεζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.3.: Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο Γηεπζπληή 

 

Μέξνο Η: Πξνζσπηθά ηνηρεία 

Αξ. Φαθ.:  

Ζκεξνκελία:   

Ολνκαηεπψλπκν: 

Ζκεξνκελία δηνξηζκνχ /πξναγσγήο 

ζηε ζέζε απηή:   

ρνιείν:  

 

Δηδηθφηεηα (φπνπ ηζρχεη):   

 

Πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

Έθζεζε:  

 

 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν: 
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Μέξνο ΗΗ: Πξνζσπηθνί Αλαπηπμηαθνί ηφρνη 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

Μέξνο ΗΗI: Θεηηθνί ηνκείο/ζπκπεξηθνξέο 

 

 

Μέξνο ΗV: Σνκείο/πκπεξηθνξέο πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε 

 

 

Μέξνο V: Απνηίκεζε ηνπ Βαζκνχ Δπίηεπμεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ 

 

 

Μέξνο VI: Γεληθά ρφιηα γηα ηελ Απφδνζε θαη ηε Βειηίσζε ηνπ Αμηνινγνχκελνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.4.: Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο 

ΟΓΖΓΗΔ: 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλφλ λα επηηειεί ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  Βάιηε ζε θχθιν κηα απφ ηηο επηινγέο γηα λα δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν Γηεπζπληήο επηηειεί απνηειεζκαηηθά ηηο 

ελέξγεηεο απηέο.  Ο αξηζκφο 1 αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο επηηειεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ/ κε απνηειεζκαηηθά, ελψ 

ν αξηζκφο 5 αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ/ πνιχ απνηειεζκαηηθά.    

 

   
ε πνιχ 
κηθξφ 
βαζκφ 

 
ε πνιχ 
κεγάιν 
βαζκφ 

1  Έρεη πςειή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηζηήκε 
ηεο Παηδαγσγηθήο, φπσο ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ 
απεηζαξρίαο απφ ηνπο καζεηέο, ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θ.ά..  

1    2    3    4    5 

2  Φξνληίδεη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο 
ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. 

    1    2    3    4    5 

3  Γίλεη ρξήζηκεο θαη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε 
παηδαγσγηθά δεηήκαηα. 

1    2    3    4    5 

4  Υεηξίδεηαη κε άξηζην ηξφπν ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
θαηέρεη ην ζρνιείν. 

1    2    3    4    5 

5  Δίλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ 
κέζσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

6  Αμηνπνηεί ηαθηηθά ηελ ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
 

1    2    3    4    5 
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7  Αμηνπνηεί ηαθηηθά ηελ ηερλνινγία γηα νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ 
ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ (αλαθνηλψζεηο, έληππα, ηήξεζε αξρείσλ, 
θ.ά.). 

1    2    3    4    5 

8  Μεξηκλά γηα ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
ζηηο ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ, εθεί φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν 
(π.ρ. θαηά ηηο παξνπζηάζεηο απφ ζπλαδέιθνπο). 

1    2    3    4    5 

9  Υξεζηκνπνηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα εξγαιεία 
παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

1    2    3    4    5 

10  Καηαξηίδεη πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζηηο ηάμεηο κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ηνπο επεξεαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

11  Αθηεξψλεη ρξφλν γηα ζπδήηεζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν 
εθπαηδεπηηθφ πξηλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

1    2    3    4    5 

12  Αθηεξψλεη ρξφλν γηα ζπδήηεζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν 
εθπαηδεπηηθφ κεηά απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

1    2    3    4    5 

13  Φξνληίδεη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη παξεκβνιέο απφ ηξίηνπο 
ζηηο ηάμεηο θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

1    2    3    4    5 

14  Φξνληίδεη ψζηε λα δηαηεξείηαη πεηζαξρία θαη αζθάιεηα ζην 
ζρνιηθφ ρψξν. 

1    2    3    4    5 

15  Κάλεη ζπρλέο αλαθνξέο ζε άξζξα ή έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε γηα λα ζηεξίμεη ηηο ελέξγεηεο ή ηηο 
απνθάζεηο πνπ παίξλεη. 

1    2    3    4    5 

16  Δπεμεγεί κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθεί ην 
δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο 
φπνηε ρξεηαζηεί. 

1    2    3    4    5 

17  Αλαιακβάλεη κε πξνζπκία ηηο δηνηθεηηθέο επζχλεο πνπ 
αλαινγνχλ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη. 

1    2    3    4    5 

18  Δθαξκφδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπκκεηνρηθφ κνληέιν 
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαηαλέκνληαο δίθαηα θαη ηζνκεξψο 
θαζήθνληα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 
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19  Θέηεη ινγηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλέιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

1    2    3    4    5 

20  Διέγρεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλέιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

1    2    3    4    5 

21  Διέγρεη θαη αμηνινγεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
(π.ρ. πξνζέιεπζε, παηδνλνκία/εθεκέξεπζε, θ.ά.). 

1    2    3    4    5 

22  Δλεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο ζπλάδειθνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο 
ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ή/ θαη 
αμηνιφγεζεο.  

1    2    3    4    5 

23  Καηαλέκεη επζχλεο ζε φπνηνλ θαη φπνπ αλαινγνχλ. 1    2    3    4    5 

24  Αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα αλαζέηεη 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζην θαηαιιειφηεξν πξφζσπν. 

1    2    3    4    5 

25  Γίλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 1    2    3    4    5 

26  Γηαηεξεί ηε ςπρξαηκία ηνπ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 1    2    3    4    5 

27  Γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη παξέρεη 
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

28  Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 
νξζφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί. 

1    2    3    4    5 

29  πκβάιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

1    2    3    4    5 

30  πκβάιιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. 

1    2    3    4    5 

31  Καηά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ηάμεσλ έιαβε 
ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 
 
 
 

1    2    3    4    5 
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32  Φξνληίδεη, κε θαηάιιειε δηεπζέηεζε ηνπ σξνινγίνπ 
πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ζπκπίπηεη κέξνο ηνπ κε δηδαθηηθνχ 
ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδειθψλ ηκεκάησλ γηα 
ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη αληαιιαγή πιηθνχ. 

1    2    3    4    5 

33  Οξγαλψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε νκάδεο εξγαζίαο  γηα 
δηνηθεηηθά/ νξγαλσηηθά/ εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

1    2    3    4    5 

34  Πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα έληαμε ζε πθηζηάκελεο 
νκάδεο εξγαζίαο. 

1    2    3    4    5 

35  Πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 
γηα ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο. 

1    2    3    4    5 

36  Δπηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

37  Απνδέρεηαη ηελ αληίζεηε άπνςε. 1    2    3    4    5 

38  Δπηδεηθλχεη πςειφ βαζκφ αληίιεςεο ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ 
θαηαζηάζεσλ. 

1    2    3    4    5 

39  Δπηδεηθλχεη εηνηκφηεηα ιήςεο απφθαζεο ζε θαηαζηάζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξνχ 
ηξαπκαηηζκνχ καζεηή, αλαιακβάλεη άκεζα λα εηδνπνηήζεη 
αζζελνθφξν θαη ηνπο γνλείο. 

1    2    3    4    5 

40  Δπηδεηθλχεη πςειέο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο φηαλ βξίζθεηαη 
ππφ πίεζε ρξφλνπ. 

1    2    3    4    5 

41  Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα δεκηνπξγία ζηελψλ εξγαζηαθψλ 
θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1    2    3    4    5 

42  Δπηδηψθεη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ηελ αλάιεςε 
εθηέιεζεο θάπνησλ θαζεθφλησλ. 

1    2    3    4    5 

43  Δίλαη θηιηθφο θαη πξνζηηφο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο.  
 

1    2    3    4    5 
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44  Δίλαη πξφζπκνο λα αθνχζεη θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα 
αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

1    2    3    4    5 

45  Δίλαη πάληα πξφζπκνο λα βνεζήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβαλ. 

1    2    3    4    5 

46  πκκεηέρεη ηαθηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

47  Δπηθνηλσλεί ζπρλά κε ην χλδεζκν Γνλέσλ γηα νξγαλσηηθά 
ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

48  Δηνηκάδεη θαη απνζηέιιεη ζηνπο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ πιηθφ γηα 
ελεκέξσζε επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ (π.ρ. θαη’ νίθνλ 
εξγαζία, πεηζαξρία, ζηνιή, θαζαξηφηεηα θ.ά.). 

1    2    3    4    5 

49  Δπηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

50  Δκπιέθεη ηνπο γνλείο ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 
θαη άιινπ πιηθνχ γηα ην ζρνιείν. 

1    2    3    4    5 

51  Έρεη πνιχ θαιή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ηνπο γνλείο. 1    2    3    4    5 

52  Γηνξγαλψλεη ζπζθέςεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνληψλ  ζε 
πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ελεκέξσζή 
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αληαιιαγή 
απφςεσλ. 

1    2    3    4    5 

53  Δπηθνηλσλεί έθηαθηα θαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο 
κε ηνπο γνλείο γηα ελεκέξσζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν 
ησλ παηδηψλ ηνπο. 

1    2    3    4    5 

54  Αλαιακβάλεη λα θαιέζεη ζην ζρνιείν γηα ζπδήηεζε ηνπο γνλείο 
ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά ή 
πεηζαξρηθά πξνβιήκαηα. 

1    2    3    4    5 

55  Οξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεδξία 
πξνζσπηθνχ. 

1    2    3    4    5 
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56  Δηζεγείηαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ζηηο ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ.  1    2    3    4    5 

57  Πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνβάινπλ ζέκαηα γηα 
ζπδήηεζε ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 
ζπλεδξίαο πξνζσπηθνχ. 

1    2    3    4    5 

58  Δπηβιέπεη ηε ζχληαμε γξαπηνχ ζεκαηνινγίνπ κε ηα ζέκαηα 
πξνο ζπδήηεζε ζηηο ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ έγθπξε 
θνηλνπνίεζε ηνπ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

59  Δηνηκάδεη  ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζπλεδξίαο πξνζσπηθνχ. 1    2    3    4    5 

60  Γηαηεξεί ηε ςπρξαηκία ηνπ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 1    2    3    4    5 

61  πληνλίδεη θαη νξγαλψλεη ην έξγν ην νπνίν αλαιακβάλεη 
(καζήκαηα, εθδειψζεηο, φκηινη, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο). 

1    2    3    4    5 

62  πκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 1    2    3    4    5 

63  Οινθιεξψλεη ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη. 1    2    3    4    5 

64  πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

1   2    3    4    5 

65  Λακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 
αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1    2    3    4    5 

66  Απνδέρεηαη ηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο πξνζσπηθψλ 
πξνβιεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
παξνπζηάδεη πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία θαη πξνζπάζεηα 
ππεξπήδεζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 

1    2    3    4    5 

67  Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. 

1    2    3    4    5 

68  Δμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν. 

1    2    3    4    5 

69  Δπηδεηθλχεη επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε 
πνπ απνδεηθλχεηαη φηη νη πξνθαζνξηζζέληεο ζηφρνη δελ 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ή δελ  είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθνί 
φζν αλακελφηαλ.  

1    2    3    4    5 
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70  Αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηα 
αηηηνινγεκέλα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 
εκπεξηζηαησκέλν θαη πεηζηηθφ ηξφπν. 

1    2    3    4    5 

71  Απνθεχγεη ηνπο ζαξθαζκνχο θαη ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο. 1    2    3    4    5 

72  Καηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα δηαηήξεζε θιίκαηνο επγέλεηαο θαη 
αιιεινζεβαζκνχ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

73  Δπαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

1    2    3    4    5 

74  Σα έληππα/ αλαθνηλψζεηο πνπ εθδίδεη ν Γηεπζπληήο είλαη 
πιήξσο θαηαλνεηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

75  Έρεη πνιχ θαιή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ηνπο καζεηέο. 1    2    3    4    5 

76  Αθηεξψλεη ζπρλά ρξφλν γηα λα αθνχζεη ηηο απφςεηο θαη ζθέςεηο 
ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθά ή θαη πξνζσπηθά ζέκαηα. 

1    2    3    4    5 

77  Μεζνιαβεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ / εληάζεσλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

1    2    3    4    5 

78  Μεζνιαβεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ/ εληάζεσλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ καζεηψλ θαη γνληψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν. 

1    2    3    4    5 

79  Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα 
ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

1    2    3    4    5 

 
Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πην θάησ νηηδήπνηε λνκίδεηε φηη είλαη ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπ Γηεπζπληή.   
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.5.: Έθζεζε Αλαηξνθνδφηεζεο Δπηζεσξεηή 

Μέξνο Η: Πξνζσπηθά ηνηρεία 

Αξ. Φαθ.:  

Ζκεξνκελία:   

Ολνκαηεπψλπκν: 

Ζκεξνκελία δηνξηζκνχ /πξναγσγήο 

ζηε ζέζε απηή:   

ρνιείν:  

 

Δηδηθφηεηα (φπνπ ηζρχεη):   

 

Πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

Έθζεζε:  

 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν: 
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Μέξνο ΗΗ: Πξνζσπηθνί Αλαπηπμηαθνί ηφρνη 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

Μέξνο ΗΗI: Θεηηθνί ηνκείο/ζπκπεξηθνξέο 

 

 

Μέξνο ΗV: Σνκείο/πκπεξηθνξέο πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε 

 

 

Μέξνο V: Απνηίκεζε ηνπ Βαζκνχ Δπίηεπμεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ 

 

 

Μέξνο VI: Γεληθά ρφιηα γηα ηελ Απφδνζε θαη ηε Βειηίσζε ηνπ Αμηνινγνχκελνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.6.: Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξεηή 

ΟΓΖΓΗΔ: 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλφλ λα επηηειεί ν Δπηζεσξεηήο.  Βάιηε ζε 

θχθιν κηα απφ ηηο επηινγέο γηα λα δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν Δπηζεσξεηήο επηηειεί απνηειεζκαηηθά ηηο ελέξγεηεο απηέο.  

Ο αξηζκφο 1 αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο επηηειεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ/ κε απνηειεζκαηηθά, ελψ ν αξηζκφο 5 

αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ/ πνιχ απνηειεζκαηηθά.    

 

   
ε πνιχ 
κηθξφ 
βαζκφ 

 
ε πνιχ 
κεγάιν 
βαζκφ 

1  Έρεη πςειή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηζηήκε 
ηεο Παηδαγσγηθήο, φπσο ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ 
απεηζαξρίαο απφ ηνπο καζεηέο, ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θ.ά.. 

1    2    3    4    5 

2  Φξνληίδεη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο 
ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. 

    1    2    3    4    5 

3  Γίλεη ρξήζηκεο θαη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε 
παηδαγσγηθά δεηήκαηα. 

1    2    3    4    5 

4  Υξεζηκνπνηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα εξγαιεία 
παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

1    2    3    4    5 

5  ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 
βάζε ηελ απφδνζή ηνπο 

1    2    3    4    5 

6  Καηαξηίδεη πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. 

1    2    3    4    5 
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7  Αθηεξψλεη ρξφλν γηα ζπδήηεζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν 
εθπαηδεπηηθφ πξηλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

1    2    3    4    5 

8  Αθηεξψλεη ρξφλν γηα ζπδήηεζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν 
εθπαηδεπηηθφ κεηά απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

1    2    3    4    5 

9  Δπεμεγεί κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθεί ην 
δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο 
φπνηε ρξεηαζηεί. 

1    2    3    4    5 

10  Αλαιακβάλεη κε πξνζπκία ηηο δηνηθεηηθέο επζχλεο πνπ 
αλαινγνχλ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη. 

1    2    3    4    5 

11  Διέγρεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλέιαβαλ νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

1    2    3    4    5 

12  Διέγρεη θαη αμηνινγεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

13  Δλεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ή/ θαη 
αμηνιφγεζεο.  

1    2    3    4    5 

14  Καηαλέκεη επζχλεο ζε φπνηνλ θαη φπνπ αλαινγνχλ. 1    2    3    4    5 

15  Γίλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 1    2    3    4    5 

16  Γηαηεξεί ηε ςπρξαηκία ηνπ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 1    2    3    4    5 

17  Γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη παξέρεη 
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 

1    2    3    4    5 

18  Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
αθνινπζεί. 
 

1    2    3    4    5 

19  πκβάιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ.  

1    2    3    4    5 
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20  πκβάιιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. 

1    2    3    4    5 

21  πκβάιιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ζπληειεζηψλ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (π.ρ. ρνιηθή Δθνξεία, Αξρέο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο).  

1    2    3    4    5 

22  Απνδέρεηαη ηελ αληίζεηε άπνςε. 1    2    3    4    5 

23  Δπηδεηθλχεη πςειφ βαζκφ αληίιεςεο ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ 
θαηαζηάζεσλ. 

1    2    3    4    5 

24  Δπηδεηθλχεη εηνηκφηεηα ιήςεο απφθαζεο ζε θαηαζηάζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο.  

1    2    3    4    5 

25  Δπηδεηθλχεη πςειέο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο φηαλ βξίζθεηαη 
ππφ πίεζε ρξφλνπ. 

1    2    3    4    5 

26  Δίλαη πξφζπκνο λα αθνχζεη θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο 
δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ θαη λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

1    2    3    4    5 

27  πκκεηέρεη ηαθηηθά εθδειψζεηο ησλ ζρνιείσλ πνπ έρεη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ. 

1    2    3    4    5 

28  Δηνηκάδεη θαη απνζηέιιεη ζηα ζρνιεία πιηθφ γηα ελεκέξσζε επί 
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ (π.ρ. θαη’ νίθνλ εξγαζία, πεηζαξρία, 
ζηνιή, θαζαξηφηεηα θ.ά.). 

1    2    3    4    5 

29  Έρεη πνιχ θαιή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε φζνπο 
ζπλεξγάδεηαη. 

1    2    3    4    5 

30  Γηνξγαλψλεη ζπλέδξηα  δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ελεκέξσζή ηνπο ζε ζρέζε κε δηάθνξα 
εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά ή άιια ζπλαθή ζέκαηα.  

1    2    3    4    5 

31  πκκεηέρεη  ζε ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ. 
 

1    2    3    4    5 
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32  πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο δηεπζπληέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

1   2    3    4    5 

33  Λακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 
αλεζπρίεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1    2    3    4    5 

34  Απνδέρεηαη ηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο πξνζσπηθψλ 
πξνβιεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη παξνπζηάδεη πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία θαη 
πξνζπάζεηα ππεξπήδεζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 

1    2    3    4    5 

35  Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ππνζηεξίδνληαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, 
ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

1    2    3    4    5 

36  Αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηα 
αηηηνινγεκέλα αηηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε 
εκπεξηζηαησκέλν θαη πεηζηηθφ ηξφπν. 

1    2    3    4    5 

37  Απνθεχγεη ηνπο ζαξθαζκνχο θαη ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο. 1    2    3    4    5 

38  Γηαηεξεί θιίκα επγέλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

1    2    3    4    5 

39  Έρεη πνιχ θαιή επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηνπ. 

1    2    3    4    5 

40  πκκεηέρεη ελεξγά ζε ελδνηκεκαηηθέο ή άιιεο επηηξνπέο 1    2    3    4    5 

41  Αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ 
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ησλ δηεπζπληψλ ή θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ   

1    2    3    4    5 

42  Γηεθπεξαηψλεη απνηειεζκαηηθά νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ή άιιν 
έξγν ηνπ αλαηίζεηαη. 

1    2    3    4    5 
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Bαζηθά απνξξένληα απφ ηελ αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ αμηνινγνχκελν επηζεσξεηή 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.7.: Έληππν Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο (ΠΛΔ) 

Οδεγίεο  

Δθηηκήζηε/αμηνινγήζηε ην επίπεδν απφδνζεο θαη βειηίσζεο ηνπ ππαιιήινπ κε βάζε ηα 8 θξηηήξηα απφδνζεο/ δεμηφηεηεο θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ηεξαξρηθφ επίπεδφ ηνπ.  Σνλίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε δελ είλαη 

ζπγθξηηηθή κεηαμχ ησλ ΠΛΔ αιιά επηθεληξψλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αμηνινγνχκελν ιεηηνπξγφ.  

Αξρηθά αμηνινγήζηε θαηά πφζν έλα θξηηήξην απφδνζεο/ δεμηφηεηα ζπληζηά ζπγθξηηηθά Γπλαηφ εκείν (Γ) ή Ληγφηεξν Γπλαηφ 

εκείν (ΛΓ) ηνπ ππαιιήινπ ζπγθξίλνληαο ηα θξηηήξηα απφδνζεο/ δεμηφηεηεο κεηαμχ ηνπο.  ηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζηε ην βαζκφ 

βειηίσζεο ηνπ αμηνινγνπκέλνπ ζε θάζε θξηηήξην απφδνζεο/ δεμηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζή ηνπ, δειαδή θαηά πφζν ν αμηνινγνχκελνο ζεκείσζε εκαληηθή Βειηίσζε (Β) ή Μηθξή Βειηίσζε (ΜΒ) ή 

Μείσζε ζηελ Απφδνζή (ΜΑ) ηνπ.   

Αμηνινγήζηε ηνλ ιεηηνπξγφ ηνπνζεηψληαο ζε θχθιν ην ζεκείν ηεο θιίκαθαο ην νπνίν πηζηεχεηε φηη αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν 

απφδνζεο θαη βειηίσζεο ηνπ αμηνινγνπκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

1.  Ζγεηηθέο Ηθαλφηεηεο, Ηθαλφηεηεο ηνρνζεζίαο θαη Αθνζίσζε ζηελ Δπίηεπμε Απνηειεζκάησλ 

 Καηαλνεί ηελ επξχηεξε εηθφλα ζηελ νπνία δξα θαη θαζνξίδεη ην φξακα ηνπ Σκήκαηφο ηνπ  
 Γηακνξθψλεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη ζέηεη ζηφρνπο (πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο) γηα επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

Σκήκαηφο ηνπ  
 Μεηαδίδεη ην φξακα ηνπ Σκήκαηφο ηνπ θαη παξέρεη θαηεχζπλζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ  
 Παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα ηνπ  
 Καιιηεξγεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ ην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο, ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ  
 Δηζεγείηαη πξαθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ή ησλ 

εκπιεθφκελσλ Σκεκάησλ  
 Δπηδηψθεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ Κιάδνπ ηνπ 
 Λεηηνπξγεί σο πξφηππν ζπλέπεηαο, ππεπζπλφηεηαο θαη ζπζηεκαηηθφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
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(επαγγεικαηηζκφο)  
 Δίλαη δηαζέζηκνο θαη πξνζηηφο ζην πξνζσπηθφ θαη ελεξγεί κε εηιηθξίλεηα θαη εληηκφηεηα  
 Δκπλέεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηελ ππνζηήξημε ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ηδεψλ/ έξγσλ ζην Σκήκα/ Σνκέα/ 

Κιάδν ηνπ 
 Αληηιακβάλεηαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη παίξλεη απνθάζεηο πνπ εμηζνξξνπνχλ ηπρφλ εληάζεηο 
 Δλεξγεί αλεπεξέαζηα απφ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγεί ακθηβνιία 

γηα ηελ ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

  Γ Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

 

 

 

 

 

 ΜΑ 
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2. Πξνγξακκαηηζκφο, Οξγάλσζε θαη Δπνπηεία Δξγαζίαο 

 Καηαξηίδεη πιάλα δξάζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηηο 
εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ Κιάδνπ ηνπ 

 Παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ πιάλσλ δξάζεο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αλαιακβάλεη δηνξζσηηθή 
δξάζε φπνπ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο  

 Αλαζέηεη επζχλεο θαη θαζνδεγεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζε ζρέζε κε εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ 
 Καηακεξίδεη νξζνινγηζηηθά θαη δίθαηα ηελ εξγαζία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζηε βάζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ησλ πξνζφλησλ, 

ηεο πείξαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 
 Γηαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ θαη αθνινπζνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο/ λφκνη/ θαλνληζκνί/ εγθχθιηνη 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ  
 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη επηηπγράλνληαη  
 Αμηνπνηεί θαηάιιεια ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζή ηνπο 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

 

 

 

 

 ΜΑ 
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3. Δλεκεξφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 Παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπ θαη ηηο κεηαθέξεη ζην Σκήκα/ Σνκέα/ Κιάδν ηνπ  

 Δθπξνζσπεί επάμηα ην Σκήκα ηνπ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν, θαη πξνβάιιεη ηηο ζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ζε 
ζηξαηεγηθά ζέκαηα  

 Δλεκεξψλεηαη θαη αθνινπζεί πηζηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο/ λφκνπο/ θαλνληζκνχο/ εγθπθιίνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπ  

 Γηαζθαιίδεη φηη ν ρξφλνο εξγαζίαο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ηνπ ηδίνπ αμηνπνηείηαη/ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο φθεινο ηεο Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο  

 Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαη άξηηα εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ην ίδην γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ 
Κιάδνπ ηνπ 

 Αλαιακβάλεη επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα εθζπγρξνληζκφ ή βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ άπηνληαη ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ  

 Δπηιακβάλεηαη νξζά θαη γξήγνξα ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ/ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, αλαιχνληαο θαη αμηνινγψληαο ηα έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζε νξζφ ρεηξηζκφ ηνπο   

 Δληνπίδεη δπλαηφηεηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζέηεη αηνκηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

 Δληνπίδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ 
Κιάδνπ ηνπ ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θφζησλ 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

 Γ 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

   ΜΑ 
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4. Δηζαγσγή Καηλνηνκηψλ θαη Γηαρείξηζε Αιιαγψλ 

 Δηζάγεη/ πηνζεηεί θαηλνηνκίεο θαη εθαξκφδεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην Σκήκα/ Σνκέα/ Κιάδν ηνπ 
 Δλζαξξχλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο/ 

Σνκέα/ Κιάδνπ ηνπ  
 Δίλαη ζεηηθφο θαη αηζηφδνμνο ζε αιιαγέο ζην Σκήκα/ Σνκέα/ Κιάδν ηνπ θαη ηηο πξνσζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
 Πείζεη γηα ηελ αλάγθε θαη ηα νθέιε ηεο αιιαγήο θαη ηα επεμεγεί κε ελζνπζηαζκφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
 Καηαλνεί ηε δπζθνιία/ αληίζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αιιαγή θαη ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε   

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

 

 

 

 

 

 ΜΑ 
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5. Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε  

 Πξνσζεί ηελ αληίιεςε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ Κιάδνπ ηνπ φηη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε/ πειάηε (εζσηεξηθνχ 
θαη εμσηεξηθνχ) είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε Γεκφζηα Τπεξεζία  

 Γηαζθαιίδεη φηη νη πνιίηεο/ πειάηεο αληηκεησπίδνληαη κε εππξέπεηα,  επγέλεηα, απξνζσπφιεπηα θαη ακεξφιεπηα  
 Αλαπηχζζεη ή/ θαη πηνζεηεί θαηλνηφκεο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο/ πειάηεο 
 Θέηεη πξφηππα εμππεξέηεζεο θαη βεβαηψλεηαη φηη ηεξνχληαη   
 Βεβαηψλεηαη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Σκήκα ηνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ/ πειαηψλ   
 Υξεζηκνπνηεί θαη αμηνπνηεί ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο/ πειάηεο 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

 

 

 

 

 

 ΜΑ 
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6. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ   

 Αλαπηχζζεη θνπιηνχξα ζην Σκήκα/ Σνκέα/ Κιάδν ηνπ πνπ επλνεί ηε ζπλερή κάζεζε θαη αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ  
 Δληνπίδεη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη δεκηνπξγεί πιάλν αηνκηθήο 

αλάπηπμεο κε ηνλ θάζε πθηζηάκελφ ηνπ 
 Δλζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηφο/ Σνκέα ηνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα εηζεγείηαη λέεο ηδέεο θαη λα κνηξάδεηαη 

θαηλνχξηεο εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη πξαθηηθέο 
 Παξέρεη ζπλερή θαζνδήγεζε, ζηήξημε θαη έγθαηξε θαη επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ  
 Γλσξίδεη ηη παξαθηλεί ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ παξαθίλεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ επηβξάβεπζή ηνπ   
 Αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ  
 Γεκηνπξγεί πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, ρεηξίδεηαη δηαθσλίεο ζηελ νκάδα θαη επηιχεη πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ  
 Φξνληίδεη φπσο νη πθηζηάκελνί ηνπ ηεξνχλ πηζηά ην σξάξην εξγαζίαο θαη απνθεχγνπλ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

   ΜΑ 
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7. Γηεχζπλζε Απφδνζεο – Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ  

 Γεκηνπξγεί θαη πξνσζεί ηελ απαξαίηεηε θνπιηνχξα ζε ζέκαηα δηεχζπλζεο θαη αμηνιφγεζεο απφδνζεο  
 Σεξεί πηζηά ηηο πξφλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα 
 Υεηξίδεηαη ηε κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε  
 Δίλαη ακεξφιεπηνο ζηελ θξίζε ηνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
 Βεβαηψλεηαη φηη νη ππφινηπνη αμηνινγεηέο ζην Σκήκα/ Σνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχλ αμηνθξαηηθά, δίθαηα θαη ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζεο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

 

 

 

 

 

 ΜΑ 
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8. Ηθαλφηεηεο Δπηθνηλσλίαο - Δπαγγεικαηηθέο ρέζεηο θαη πλεξγαζίεο  

 Πξνσζεί θνπιηνχξα απνηειεζκαηηθήο, ζπρλήο θαη αλνηθηήο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηφζν 
εληφο ηνπ Σκήκαηνο/ Σνκέα/ Κιάδνπ ηνπ φζν θαη εθηφο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

 Δθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 
 Πξνζαξκφδεη ην ζηπι επηθνηλσλίαο ηνπ αλάινγα κε ην ζπλνκηιεηή ηνπ θαη βεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη αιιεινθαηαλφεζε  
 Δλζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε δηαζθαιίδνληαο φηη ππάξρεη εηιηθξίλεηα, ζεβαζκφο θαη επγέλεηα ζηελ 

επηθνηλσλία   
 Γεκηνπξγεί θαη πξνάγεη ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ 
 Δπηθνηλσλεί κε απηνπεπνίζεζε ζε ζπλαληήζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο Γεκφζηα Τπεξεζίαο 
 Γεκηνπξγεί θαη αμηνπνηεί πνιχηηκεο ζπλεξγαζίεο θαη δηαζπλδέζεηο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Σνκείο/ ζπκπεξηθνξέο γηα 

βειηίσζε 

Δπίπεδν 

απφδνζε

ο 

Δπίπεδν βειηίσζεο 

 

 

  

Γ 

 

 

Β  

 

 

 ΛΓ  ΜΒ 

  

 

 ΜΑ 
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Μέξνο IV – Γεληθά ζρφιηα γηα ηελ απφδνζε θαη βειηίσζε ηνπ ππαιιήινπ 

ρνιηάζηε ζε γεληθέο γξακκέο ηελ απφδνζε ηνπ αμηνινγνπκέλνπ κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφδνζεο  

............................................................................................................................. .......................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................... ........................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................. ..................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.8.: ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 Α.     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

Κ3 Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο (π.ρ. ηήξεζε θαλνληζκψλ θαη ελέξγεηεο – δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο) 

Γ Καηάζηαζε κε θαλφλεο θαη ελέξγεηεο-δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε. Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επηινγήο 

ησλ θαλφλσλ θαη ξνπηίλσλ ηεο ηάμεο. Αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα αληηκεησπίζεη πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηελ ηάμε. Γηαηήξεζε πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε, νκαιή ξνή καζήκαηνο, κηθξφο αξηζκφο παξεκβνιψλ θαη θελψλ, 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε). 

Κ Πξνγξακκαηηζκφο δηδαζθαιίαο 

Γ Αληίγξαθα δηάθνξσλ εηδψλ πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. εβδνκαδηαίνο, ηξηκεληαίνο, εηήζηνο) ή/θαη ζρέδηα εξγαζίαο 

Γ Αληίγξαθα εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ή ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

Κ Γφκεζε ηνπ καζήκαηνο 

Γ Πεξηγξαθή δηδαθηηθψλ επεηζνδίσλ κε απνζπάζκαηα θαη ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ν ίδηνο ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθά ηεο κνξθήο 

ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Γ πζρέηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

                                                             
3 Κ: Κριτήριο Δ: Δείκτης 
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Κ Αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη παξνρή θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο 

Γ Γνθίκηα αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ηνλ ίδην καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αληίγξαθα απφ ην αξρείν 
πξνφδνπ ηνπ θάζε καζεηή. Παξαδείγκαηα απφ εξγαζίεο καζεηψλ, πνπ απνθαιχπηνπλ ην είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 
δίλεη. 

 Β.    ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Κ Δπίπεδν γλψζεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ 

Γ ηνηρεία γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν (π.ρ. πηπρίν παλεπηζηεκίνπ) 

Γ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Δπαγγεικαηηθέο επηηπρίεο ηνπ. Γεκνζηεχζεηο ή άιιεο κνξθήο πλεπκαηηθή δξάζε. 

Γ Βαζκφο ελεκεξφηεηαο/επηκφξθσζεο φζνλ αθνξά ζηε δηδαθηηθή θαη κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο 

Γ Αληίγξαθα - πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα. Πεξηγξαθή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηηο 
πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ζπλερή επηκφξθσζε. Αλαθνξά ζηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ θαηέρεη.  

Κ Καηάξηηζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο  

Γ ηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνπ αιθαβεηηζκφ (computer literacy). Αληίγξαθα - πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. ηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα 

ζπλερή επηκφξθσζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Αλαθνξά ζηα δηδαθηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην 

ζρνιείν θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ρξεζηκνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε. ηνηρεία γηα ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία. Μαζήκαηα/δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγάλσζε γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε δηδαζθαιία.   
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 Γ.    ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

K Δπίδεημε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο  

Γ πληνληζκφο θαη νξγάλσζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη (καζήκαηα, εθδειψζεηο, φκηινη, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο) 

Γ Αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλέιαβε λα νξγαλψζεη θαη λα ζπληνλίζεη (εληφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ επξχηεξε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζπλεξγαζία κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο)  

Γ Αλαθνξά ζε ζπκκεηνρή ηάμεο ή καζεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο  

Γ Γξαπηά δείγκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο γνλείο, πξντζηάκελνπο, δηνηθεηηθέο αξρέο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.9.: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ 
ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Κ: Κξηηήξην   Γ: Γεδνκέλα 

Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ Δ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΚΑΗ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ  ΔΠΗΠΔΓΟ 

Κ1 ηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη Γηεπζπληηθή Οκάδα (Γ.Ο.) παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε 

θαη θαζνδήγεζε ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε. 

Γ1,2,3,4,5,6, 60 

K2 Πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Γ7,8,9,61 

Κ3 Ζ Γ.Ο. αμηνπνηεί θαηάιιεια ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Γ10,11 

 

Β. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑΞΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Κ4 Tν ζρνιείν είλαη έλαο αζθαιήο ρψξνο γηα εξγαζία. 12,13,14,15,62,63 

Κ5 Tν ζρνιηθφ θηήξην είλαη θαζαξφ, ζπγπξηζκέλν θαη άλεην. 16,17,18,19,20,21,64 

Κ6 H πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζρνιείνπ. 22,23,24,25,26,27,65,66 
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Κ7 Οη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

28,29 

Κ8 Oη ζρνιηθνί θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο είλαη θαηαλνεηνί, ζεβαζηνί θαη εθαξκφδνληαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. 

30,31,67 

 

Γ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Κ9 Oη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ επηηπρία παξά ζηελ απνηπρία. 

 

32,33,34,68,69 

Κ10 Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ πιήξσο ην δηδαθηηθφ ρξφλν. 35,36,37,38 

Κ11 Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε θαηαλφεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

39,40,41,42,43 

Κ12 Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ πιήξσο ηα δηδαθηηθά κέζα ηνπ ζρνιείνπ. 44,45 

Κ13 Oη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο ηφζν 

επίζεκα φζν θαη αλεπίζεκα. 

 

46,47,70,71 
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Κ14 Oη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ φξγαλα αμηνιφγεζεο (π.ρ. δνθίκηα αμηνιφγεζεο). 

 

48,49,50 

Κ15 H αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθά θαη παξέρεηαη γξήγνξε 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο. 

 

51,52,53 

Κ16 Σεξνχληαη θαη ειέγρνληαη ηα πνζνζηά ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ δηδαζθαιίαο αλά 

κάζεκα, ηκήκα θαη αηηία ζε εηήζηα βάζε. 

54,72 

 

Γ. ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Κ17 Ύπαξμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 

55,56,57,58,59,73,74,75 
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Δ. ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Κ18 Πνζνζηφ παηδηψλ πνπ ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα  

Κ19 Πνζνζηφ παηδηψλ πνπ έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο  

Κ20 Αξηζκφο πνιπκέζσλ θαηά είδνο (π.ρ. επηδηαζθφπην, ηειεφξαζε) αλά εθπαηδεπηηθφ  

Κ21 πκπιεξσκαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν  

 

Σ. ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Κ22 Πνζνζηφ καζεηψλ θαηά ηάμε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ή ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Κ23 Πνζνζηφ καζεηψλ πνπ δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο θαηά αηηία, θχιν θαη ηάμε  

Κ24 Πνζνζηφ καζεηψλ πνπ βειηίσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο θαηά ηκήκα θαη κάζεκα απφ ην έλα 

ηξίκελν ζην επφκελν 

 

Κ25 Πνζνζηά καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε εθδειψζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο  
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο κέηξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη πηζαλέο πεγέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο δείθηεο κέηξεζεο. 

 

Α/Α ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΠΗΘΑΝΔ ΠΖΓΔ 

  

Γ
.Ο

. 

ε
θ

π
α

ηδ
ε
π

ηη
θ

ν
ί 

κ
α

ζ
ε

ηέ
ο
 

Γ
ν

λ
ε
ίο

 

Α
ξ

ρ
ε
ία

 

/ε
π

ίζ
ε

κ
α

 

έγ
γ

ξ
α

θ
α

 η
ν

π
 

ζ
ρ

ν
ι

ε
ίν

π
 

1.  Ζ Γ.Ο. θαηεπζχλεη ζπρλά επίζεκεο ζπδεηήζεηο κε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. 

ζηηο ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ) κε ζέκα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

√ 

 

√ 

 

 

  

√ 

2.  Ζ Γ.Ο. ζπδεηά εκεξήζηα ζρέδηα καζήκαηνο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εάλ θαη φηαλ 

δεηεζεί απφ απηνχο. 

√ √    

3.  Ζ Γ.Ο. θάλεη ζπρλά επίζεκεο επηζθέςεηο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ καζήκαηνο, 

θαζψο θαη ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο.  

 

√ 

 

√ 

   

4.  Ζ Γ.Ο. εηζεγείηαη/ ζπδεηά  πξνγξάκκαηα γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. √ √    
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5.  Ζ Γ.Ο. ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, 

ζηνλ ειεχζεξν θαη ζηνλ εξγάζηκφ ηνπο ρξφλν.  

 

√ 

 

√ 

   

6.  Ζ Γ.Ο. ζπδεηά κε ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. 

 

√ 

 

√ 

   

7.  Ζ Γ.Ο. ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ.  √ √ √   

8.  Ζ Γ.Ο. ζπκκεηέρεη ζπρλά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.   

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

9.  Ζ Γ.Ο., νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη νη καζεηέο απφ θνηλνχ ζέηνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. 

ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εληχπσλ, θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο, θηι.). 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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10.  Ζ Γ.Ο. πξνσζεί ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ,  νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηψλ/ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζρνιείν, θαη ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά. 

 

√ 

 

√ 

   

√ 

11.  Ζ Γ.Ο. ελζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξνζσπηθνχ. 

 

√ 

 

√ 

   

√ 

12.  Σα αηπρήκαηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζπάληα. √ √ √ √  

13.  Οη γνλείο ληψζνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο είλαη αζθαιή ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  √ √ √ √  

14.  Οη καζεηέο ληψζνπλ φηη είλαη αζθαιείο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  √ √ √ √  

15.  Ζ Γ.Ο. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο. 

√ √   √ 

16.  Ζ Γ.Ο. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο / λνκνζεζία γηα ηελ 

Αζθάιεηα. 

√ √ √ √  
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17.  Όινη νη ρψξνη ζην ζρνιηθφ θηήξην (π.ρ. ηάμεηο, δηάδξνκνη, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, 

αίζνπζεο πξνζσπηθνχ, απιή) δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο κέξαο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

18.  Ζ Γ.Ο. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. 

√ √   √ 

19.  Ζ Γ.Ο. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο/ λνκνζεζία γηα ηελ 

Τγεία. 

√ √ √ √  

20.  Ζ Γ.Ο., νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζέηνπλ απφ θνηλνχ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαλφλεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θαιαηζζεζία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

√ √ √  √ 

21.  Ζ θαζαξηφηεηα θαη θαιαηζζεζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ηίζεηαη σο καζεζηαθφο ζηφρνο 

γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη πξνγξακκαηίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ ζηα 

πιαίζηα δηάθνξσλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

22.  Ζ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αιιαγή ησλ καζεκάησλ γίλεηαη γξήγνξα θαη 

αζφξπβα. 

√ √ √   
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23.  Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ είλαη ζσζηή θαη ζπλεπήο ζε φια ηα καζήκαηα. √ √ √   

24.  Σν κάζεκα ζηηο ηάμεηο δε δηαθφπηεηαη γηα παξαηεξήζεηο. √ √ √   

25.  Διάρηζηα παξάπνλα γίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηε Γ.Ο. γηα ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζε καζεηέο. 

√ √ √   

26.  Oη ελνριεηηθνί ζφξπβνη πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. √ √ √ √  

27.  Οη καζεηέο ηεξνχλ θαζεκεξηλά θαη ζηηο επίζεκεο εθδειψζεηο ηνπο θαλνληζκνχο γηα 

ηε ζηνιή ηνπ ζρνιείνπ.  

√ √ √ √  

28.  Ζ ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε θαζνξίδεηαη απφ θαλφλεο πνπ ζέηνπλ απφ θνηλνχ ε Γ.Ο., 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

√ √ √ √ √ 

29.  Ζ ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ ρψξν γεληθφηεξα  θαζνξίδεηαη απφ θαλφλεο πνπ ζέηνπλ 

απφ θνηλνχ ε Γ.Ο., νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

√ √ √  √ 

30.  Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί απφ 

φινπο ηνπο καζεηέο. 

√ √ √   
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31.  Ζ Γ.Ο. θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζέβνληαη θαη ηεξνχλ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απνηεινχλ πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

32.  Oη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ κε επηηπρία ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

33.  Oη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ φινπο ηνπο καζεηέο κε ακνηβέο, επαίλνπο θαη 

αλαγλψξηζε.  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

34.  Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ φινπο ηνπο καζεηέο λα θαηαβάιινπλ κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο θαη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

35.  ε θάζε κάζεκα πξνγξακκαηίδνληαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

ηειεηψλνπλ  ηηο εξγαζίεο ηνπο πην λσξίο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

36.  Ζ ζπλνιηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αζρνινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζηφρσλ απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ. 

√ √ √   



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 120 / 137 
 

Α/Α ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΠΗΘΑΝΔ ΠΖΓΔ 

  

Γ
.Ο

. 

ε
θ

π
α

ηδ
ε
π

ηη
θ

ν
ί 

κ
α

ζ
ε

ηέ
ο
 

Γ
ν

λ
ε
ίο

 

Α
ξ

ρ
ε
ία

 

/ε
π

ίζ
ε

κ
α

 

έγ
γ

ξ
α

θ
α

 η
ν

π
 

ζ
ρ

ν
ι

ε
ίν

π
 

37.  Γίλνληαη δηεπζεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απνπζίεο καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εηδηθέο εθδειψζεηο  (ρνξσδία, αζιεηηθά, γηνξηέο, θηι), ψζηε λα ππάξρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξε δηαθνπή ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

38.  Ζ Γ.Ο. ηνπ ζρνιείνπ εθαξκφδεη πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξεο δηαθνπέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  

√ √ √ √ √ 

39.  Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο, ηηο 

νπνίεο πξνζαξκφδνπλ ζηηο αηνκηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα φισλ 

ησλ καζεηψλ. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

40.  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο. 

√ √ √   

41.  Oη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηφ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίνλ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ. 

 

√ √ √   
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42.  Οη εθπαηδεπηηθνί  βεβαηψλνληαη φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε. 

√ √ √   

43.  Ζ εξγαζία γηα ην ζπίηη είλαη ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

44.   Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη  ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γηα ηα δηδαθηηθά 

κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. 

 

√ 

 

√ 

   

√ 

45.  ε θάζε κάζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα δηδαθηηθά κέζα αλάινγα κε ηε θχζε θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

46.  Οη εθπαηδεπηηθνί ειέγρνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζπζηεκαηηθά. √ √ √ √  

47.  Γίλεηαη έιεγρνο ηεο κάζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (π.ρ. πξνθνξηθά, παξαθνινχζεζε καζεηψλ φηαλ εξγάδνληαη ζε νκάδεο, 

θηι.).  

√ 

 

√ √   
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48.  Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ. 

√ √ √ √ √ 

49.  Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο. √ √ √ √ √ 

50.  Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βαζηθή πεγή 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

ζρνιείν. 

√ √    

51.  Οη εθπαηδεπηηθνί επηζηξέθνπλ  ηα δηαγλσζηηθά δηνξζσκέλα ζηνπο καζεηέο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε κέξα πνπ γίλνληαη. 

√ √ √ √  

52.  Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κε ηνλ θάζε καζεηή 

μερσξηζηά. 

√ √ √ √  

53.  Oη εθπαηδεπηηθνί θαη ε Γ.Ο. αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ εθπαηδεπηηθέο αλαπξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ. 

√ √    
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54.  Ζ Γ.Ο. θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεξηκλνχλ, ψζηε νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο ή πεξηφδνπο, γηα λα κελ επεξεάδνληαη 

ζπρλά ηα ίδηα καζήκαηα. 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

55.  Ζ Γ.Ο. ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

√ √ √ √ √ 

56.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ επηκνξθψλεηαη ζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηνπο γνλείο λα ελεξγνπνηεζνχλ πην πνιχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζρνιείν. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

57.  Αξθεηνί γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

√ √ √ √ √ 

58.  Oη ζπλεδξίεο γνληψλ-εθπαηδεπηηθψλ πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ απφθηεζε  βαζηθψλ δεμηνηήησλ. 

√ √ √ √ √ 
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59.  Oη ζπλεδξίεο γνληψλ-εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο γηα βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε. 

√ √ √ √ √ 

60.  Ζ Γ.Ο. νξγαλψλεη ζην ζρνιείν ζεκηλάξηα γηα ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

√ 

 

√ 

   

√ 

61.  ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ νξίδεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδνο γηα εβδνκαδηαία επηθνηλσλία αλάκεζα ζηε Γ.Ο. θαη ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ 

μερσξηζηά. 

 

√ 

 

√ 

   

√ 

62.  Σν ζρνιηθφ θηήξην ζπληεξείηαη θαη επηδηνξζψλεηαη ηαθηηθά (άκεζε αληηθαηάζηαζε 

ζπαζκέλσλ ηδακηψλ, ζξαλίσλ, θαξεθιψλ, έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο θηεξίνπ, θηι.). 

√ √ √ √ √ 

63.  Οη θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαηαγξακκέλνη ζε εηδηθφ 

έληππν θαη δηαλέκνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο. 

 

√ √ √ √ √ 
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64.  Τπάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εηδηθψλ 

καζεκάησλ (κνπζηθήο, ηέρλεο, επηζηήκεο, γπκλαζηηθήο, ζρεδηαζκνχ & ηερλνινγίαο, 

νηθηαθήο νηθνλνκίαο). 

√ √ √  √ 

65.  Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ είλαη ιίγεο. √ √   √ 

66.  Οη απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ιίγεο. √ √ √ √ √ 

67.  Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο 

θαηαγξάθνληαη, δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη αλαξηψληαη ζηηο πηλαθίδεο φισλ ησλ ηάμεσλ. 

√ √ √ √ √ 

68.   Oη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ζρνιηθέο ή θαζεκεξηλέο 

εθεκεξίδεο, ελεκεξσηηθά δειηία θαη άιια κέζα.  

√ √ √ √ √ 

69.  Oη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ζηνπο 

δηαδξφκνπο θαη άιινπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

√ √ √ √ √ 



Διαμόρφωςθ ΝΑ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ                     ζει. 126 / 137 
 

Α/Α ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΠΗΘΑΝΔ ΠΖΓΔ 

  

Γ
.Ο

. 

ε
θ

π
α

ηδ
ε
π

ηη
θ

ν
ί 

κ
α

ζ
ε

ηέ
ο
 

Γ
ν

λ
ε
ίο

 

Α
ξ

ρ
ε
ία

 

/ε
π

ίζ
ε

κ
α

 

έγ
γ

ξ
α

θ
α

 η
ν

π
 

ζ
ρ

ν
ι

ε
ίν

π
 

70.  Σεξνχληαη αξρεία γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

√ √ √ √ √ 

71.  Γηελεξγείηαη γξαπηφο έιεγρνο ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηα δηαγλσζηηθά πνπ γίλνληαη 

ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο. 

√ √ √ √ √ 

72.  Καηαγξάθνληαη ζε εηδηθά έληππα ηα καζήκαηα πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο (εθδξνκέο, ελδνζρνιηθέο γηνξηέο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, θηι.). 

√ √ √ √ √ 

73.  ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο γνληψλ κε ηνπο 

ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη γηα ηνπο ηξφπνπο 

εκπινθήο ησλ γνληψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο.  

√ √ √ √ √ 

74.  Σν ζρνιείν αλαπηχζζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη ελεξγά 

θαη νη γνλείο (π.ρ. ζχζηαζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο νη 

νπνίνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηα δχν κέξε -βνήζεηα ησλ παηδηψλ 

√ √ √ √ √ 
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ζην ζπίηη, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θηι.). 

75.  Οη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθδειψζεηο, θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο (π.ρ. 

εξγαζία γηα ην ζπίηη, θηι.) θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά έληππα, ηα νπνία δηαλέκνληαη 

ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.10.: πλνπηηθνί Πίλαθεο Παξνπζίαζεο ηνπ ΝΑ  

 

 

εκείσζε: Οη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απηφλνκα εξκελεία ηνπ .Α.   

Αλαηξέρεηε ζην πιήξεο θείκελν γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: ΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΟΤ ΝΑ 

 

Πίνακασ Διαδικαςιϊν ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του εκπαιδευτικοφ λειτουργοφ 

Θζςθ / Διαδικαςίεσ  
Διαδικαςία 

Μονιμοποίθςθσ 

Κάκε 2 ζτθ εναλλάξ θ διαδικαςία 
Διαμορφωτικισ – Αρικμθτικισ αξιολόγθςθσ 

(αρχίηοντασ με τθ Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ ςτο πρώτο ζτοσ ςτθ κζςθ) 

Διαμορφωτικι 
αξιολόγθςθ 

Διαδικαςία Αρικμθτικισ αξιολόγθςθσ 
 

Κρίςθ Επάρκειασ Προαγωγι 

Αντικαταςτάτθσ - 
Συμβαςιοφχοσ 

    

Μόνιμοσ επί Δοκιμαςία     

Μόνιμοσ     

Β.Δ.     

Β.Δ. Α’     

Διευκυντισ     

Επικεωρθτισ     

Π.Λ.Ε.     
 
Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ για Μονιμοποίθςθ των Επί Δοκιμαςία Εκπαιδευτικϊν  

 Διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ κρίνεται ο μόνιμοσ επί δοκιμαςία εκπαιδευτικόσ αν είναι επαρκισ και κατάλλθλοσ. Η τελικι-ςυνολικι βακμολογία 
των δφο ετϊν που υπθρετοφςε επί δοκιμαςία (Μ.Ο. βακμολογιϊν δφο ετϊν) πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 60%. 

Διαδικαςίεσ Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ και Επαγγελματικισ Μάκθςθσ  
 Αποςκοπεί ςτθ ςυνεχιηόμενθ ανάπτυξθ και βελτίωςθ εκπαιδευτικϊν, τθν ανίχνευςθ και ιεράρχθςθ των αναγκϊν τουσ, τθ γενικότερθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και ςτθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 
Διαδικαςίεσ Αρικμθτικισ Αξιολόγθςθσ για  Σκοποφσ Προαγωγισ 

 Συγκριτικζσ Διαδικαςίεσ για να προάγονται οι καταλλθλότεροι για τθν κάκε κζςθ. 
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Διαδικαςίεσ Αρικμθτικισ Αξιολόγθςθσ /Κρίςθσ Επάρκειασ  

 Ταυτόχρονθ διαδικαςία αρικμθτικισ αξιολόγθςθσ και κρίςθσ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ του εκπαιδευτικοφ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το 
δικαίωμα του παραμονισ / διοριςμοφ  ςτθ κζςθ. Η τελικι-ςυνολικι βακμολογία πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 60%. 

Αξιολόγθςθ ςτθ Δθμόςια Σχολι Εκπαιδευτικισ Ηγεςίασ (ΔΣΕΗ) 
 Η φοίτθςθ ςτθ ΔΣΕΗ είναι προχπόκεςθ για διεκδίκθςθ κζςθσ προαγωγισ. Η βακμολογία ςτθ ςχολι κα πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 70%. 

Διαδικαςίεσ Υποβολισ Ζνςταςθσ 
 Δυνατότθτα υποβολισ ζνςταςθσ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: Πνξεία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην ΝΑ 

 

 
Ζκτακτοσ / 

ςυμβαςιοφχοσ  
Μόνιμοσ επί 
δοκιμαςία 

Μόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ 
1θ 

προαγωγι  
 

Β.Δ.   
2θ  

προαγωγι  
 

… 

Έτη 
υπηρεςίασ 
ςτην θέςη 

…. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …  1 2 3 …  … 

Αξιολογιςεισ 
…. ΑΑ ΔΑ ΑΑ ΔΑ ΑΑ ΔΑ ΑΑ ΔΑ ΑΑ ΔΑ ΑΑ ΔΑ   ΔΑ ΑΑ ΔΑ   … 
…. ΚΕ  ΚΕ  ΚΕ  ΚΕ  ΚΕ  ΚΕ   ΔΠ  ΚΕ   ΔΠ …. 

  ΔΜ 

 

 ΑΑ: Διαδικαςία Αρικμθτικισ Αξιολόγθςθσ 

 ΔΑ: Διαδικαςία Διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ 

 ΚΕ: Διαδικαςία Κρίςθσ Επάρκειασ  

 ΔΜ: Διαδικαςία Μονιμοποίθςθσ  

 ΔΠ: Διαδικαςία Προαγωγισ 
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ΠΗΝΑΚΑ 3: Γηαδηθαζία Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο 

Αξιολογοφμενοσ 
Έλαξμε 

δηαδηθαζίαο  

(ζηε ζέζε) 

Συχνότθτα 

αξιολογιςεων 
Αξιολογθτισ 

Τρόποσ / εργαλεία Αξιολόγθςθσ 

Ζντυπο 

Παρακολοφκθςθσ/ 

Αξιολόγθςθσ 

Διδαςκαλίασ - 

Αρικμόσ 

επιςκζψεων ςτθν 

τάξθ 

Αναςτοχαςτικι 

ςυηιτθςθ 

αξιολογοφμενου 

/ αξιολογθτι 

Ζντυπο 

Απόδοςθσ 

ςτα 

Διοικθτικά 

Κακικοντα  

Γενικότερθ 

δράςθ ςτθ 

ςχ. μον. 

Φάκελοσ 

Επιτευγμάτων 

 

 

Αντικαταςτάτθσ  Μετά από τισ 

πρϊτεσ 30 

εργάςιμεσ μζρεσ 

Κάκε  15 

εργάςιμεσ 

μζρεσ 

Π.Σ. 

         

Συμβαςιοφχοσ  Τθν πρϊτθ χρονιά 

διοριςμοφ ςτθ 

κζςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Π.Σ. 
 - Τουλάχιςτον  

3/ζτοσ 
    

Μόνιμοσ Επί 

Δοκιμαςία 

Εκπαιδευτικόσ 

Δεν ιςχφει ----------------- --------------- 

------ 

------ ------ ------ ------ 

Μόνιμοσ  
Εκπαιδευτικόσ 

Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν 

επικφρωςθ του 

μόνιμου διοριςμοφ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Π.Σ 

 - Τουλάχιςτον  
2/ζτοσ 

    

Βοθκόσ Διευκυντισ Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν προαγωγι 

ςτθ κζςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Ο Διευκυντισ 

για τθ ΔΕ και 

ο Βοθκόσ 

Διευκυντισ 

Αϋ για τθ ΜΓΕ 

 - Τουλάχιςτον  
2/ζτοσ 
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και ΜΤΕΕ 

Βοθκόσ Διευκυντισ Αϋ 
(ΜΓΕ και ΜΤΕΕ) 

Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν προαγωγι 

ςτθ κζςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Διευκυντισ 
 - Τουλάχιςτον  

2/ζτοσ 
    

Διευκυντισ Σχολικισ 
Μονάδασ 

Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν προαγωγι 

ςτθ κζςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Οικείοσ 

Επικεωρθτισ     
 

(ζρνιηθήο 
κνλάδαο) 

Επικεωρθτισ Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν προαγωγι 

ςτθ κζςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 

Π.Λ.Ε. 

     

Πρϊτοσ Λειτουργόσ  
Εκπαίδευςθσ (ΠΛΕ) 

Τθν πρϊτθ χρονιά 

μετά τθν προαγωγι 

ςτθ κζςθ 

Κάκε  δεφτερθ 

χρονιά 

Οικείοσ  

Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ 

(Δ.Ε.) 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: Γηαδηθαζία Αξηζκεηηθήο Αμηνιφγεζεο 

Θζςθ  Αξιολογθτισ 
Συχνότθτα 

αξιολογιςεων 

Τρόποσ / εργαλεία Αξιολόγθςθσ 

Υπολογιςμόσ 

βακμολογίασ  

(μζςω των εργαλείων 

αξιολόγθςθσ) 

Ζντυπο  

/ Συχνότθτα 

Παρακολοφκθςθσ 

Αξιολόγθςθσ 

Διδαςκαλίασ 

 

Αναςτοχαςτικι 

ςυηιτθςθ 

μεταξφ 

αξιολογοφμενου 

και αξιολογθτι 

Ζντυπο 

Απόδοςθσ 

ςτα 

Διοικθτικά 

Κακικοντα 

ανά κζςθ 

Γενικότερθ 

δράςθ 

ςχ.μον. 

Φάκελοσ 

Επιτευγμάτων 

Αντικαταςτάτθσ 

/Συμβαςιοφχοσ 

/Ζκτακτοσ 

Εκπαιδευτικόσ  

2 Επικεωρθτζσ, 

ο Διευκυντισ 

και 

Αυτοαξιολόγθςθ 

Ετιςια 

 

Ο  Διευκυντισ 
τουλάχιςτον 2 

φορζσ, οι  
Επικεωρθτζσ 1 

φορά ζκαςτοσ και  
1 φορά και οι 3 

από κοινοφ  

    

Αξιολογθτισ (Βαρφτθτα)  

 Διευκυντισ (35%)  

 Επικεωρθτισ 1 
(30%) 

 Επικεωρθτισ 2 
(30%) 

 Αυτοαξιολόγθςθ 
(5%)  

 
Μόνιμοσ Επί 

Δοκιμαςία 

Εκπαιδευτικόσ  

2 Επικεωρθτζσ, 

ο Διευκυντισ 

και 

Αυτοαξιολόγθςθ 

Ετιςια 

 

Ο  Διευκυντισ 
τουλάχιςτον 2 

φορζσ, οι  
Επικεωρθτζσ 1 

φορά ζκαςτοσ και  
1 φορά και οι 3 

από κοινοφ  

    

Αξιολογθτισ (Βαρφτθτα)  

 Διευκυντισ (35%)  

 Επικεωρθτισ 1 
(30%) 

 Επικεωρθτισ 2 
(30%) 

 Αυτοαξιολόγθςθ 
(5%)  

 

Μόνιμοσ 

Εκπαιδευτικόσ 

2 Επικεωρθτζσ, 

ο Διευκυντισ 

και 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά 
 

Ο  Διευκυντισ 
τουλάχιςτον 2 

    
Αξιολογθτισ (Βαρφτθτα)  

 Διευκυντισ (35%)  

 Επικεωρθτισ 1 
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Αυτοαξιολόγθςθ φορζσ, οι  
Επικεωρθτζσ 1 

φορά ζκαςτοσ και  
1 φορά και οι 3 

από κοινοφ 

(30%) 

 Επικεωρθτισ 2 
(30%) 

 Αυτοαξιολόγθςθ 
(5%)  

 

 Βοθκοφ 

Διευκυντι 

 Βοθκοφ 

Διευκυντι Αϋ (για 

ΜΓΕ και ΜΤΕ) 

2 Επικεωρθτζσ, 

ο Διευκυντισ 

και 

Αυτοαξιολόγθςθ 

Κάκε δεφτερθ 

χρονιά  
Ο  Διευκυντισ 
τουλάχιςτον 2 

φορζσ, οι  
Επικεωρθτζσ 1 

φορά ζκαςτοσ και  
1 φορά και οι 3 

από κοινοφ  

    

Αξιολογθτισ (Βαρφτθτα)  

 Διευκυντισ (35%)  

 Επικεωρθτισ 1 
(30%) 

 Επικεωρθτισ 2 
(30%) 

 Αυτοαξιολόγθςθ 
(5%)  

 
Διευκυντι Σχολικισ 

Μονάδασ 

Κλιμάκιο 3 

Επικεωρθτϊν και 

Αυτοαξιολόγθςθ 

 

Κάκε  δεφτερθ 

χρονιά 

 

Οικείοσ  

Επικεωρθτισ 2 

επιςκζψεισ, 

  επίςθμθ 
επίςκεψθ 
κλιμακίου 

    

Αξιολογθτισ (Βαρφτθτα)  

 Επικεωρθτισ 1 
(Οικείοσ)  (35%) 

 Επικεωρθτισ 2 
(30%)  

 Επικεωρθτισ 3 
(30%) 

 Αυτοαξιολόγθςθ 
(5%)  
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ΠΗΝΑΚΑ 5: Γηαδηθαζία Πξναγσγψλ 

Θζςθ  Προαγωγισ Πξνυπφζεζε  Μνξηνδφηεζε  

Βοθκοφ Διευκυντι 8  χρόνια υπθρεςίασ ςτθ κζςθ εκπαιδευτικοφ 

Φοίτθςθ ςτθ Σχολι Ε.Η. 
Κριτήριο / Bαρφτητα κριτηρίου  

 Αξία (75%) 

 Αρχαιότητα (8%) 

 Πρόςθετα ακαδ. προςόντα (5%) 

 Βαθμολογία φοίτηςησ ΔΣΕΗ (10%) 

 Συνζντευξη ςτην ΕΕΥ (2%) 

 

Βοθκοφ Διευκυντι Αϋ 

 (για ΜΓΕ και ΜΤΕ) 

3 ςυμπλθρωμζνα ζτθ ςτθ κζςθ Β.Δ. 

 

Διευκυντι Σχολικισ 

Μονάδασ  

3 ζτθ ςτθ κζςθ Β.Δ. (για τθ Δ.Ε.)  και  ΒΔ Α’ (για τθ ΜΓΕ και ΜΤΕΕ) 

Φοίτθςθ ςτθ Σχολι Ε.Η. 

Επικεωρθτι για τθ ΔΕ 3  ζτθ ςτθ κζςθ Διευκυντι (εάν δεν υπάρχει ικανοποιθτικόσ αρικμόσ υποψθφίων, δεσ υποενότθτα 4.7.2.) 

Μεταπτυχιακό τίτλο επιπζδου Μάςτερ 

Πολφ καλι γνϊςθ μιασ ευρωπαϊκισ γλϊςςασ 

Φοίτθςθ ςτθ Σχολι Ε.Η. 

Επικεωρθτι για τθ 

ΜΓΕ και ΜΤΕΕ 

(ειδικότθτασ) 

Διευκυντζσ, Βοθκοί Διευκυντζσ Αϋ  με τουλάχιςτον 3 χρόνια υπθρεςίασ ςτθ κζςθ (τουλάχιςτον 2 από αυτά ςε 

ςχολικι μονάδα) και Βοθκοί Διευκυντζσ με τουλάχιςτον 5 χρόνια υπθρεςίασ ςτθ κζςθ (τουλάχιςτον 3 από αυτά 

ςε ςχολικι μονάδα).  

Μεταπτυχιακό τίτλο επιπζδου Μάςτερ.   

Πολφ καλι γνϊςθ μιασ ευρωπαϊκισ γλϊςςασ 

Φοίτθςθ ςτθν Σχολι Ε.Η. 
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ΠΗΝΑΚΑ 6: Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Κξηηεξίσλ θαη Βαξχηεηαο ηνπο ζηε Γηαδηθαζία Πξναγσγψλ 
 

  

Κριτιρια Συντελεςτήσ βαρφτητασ κριτηρίου  (%) Υπολογιςμόσ

Αξία (%)                                    75% Α = 75% του Μ.Ο. όλων των βακμολογιϊν ςτθ κζςθ

Αρχαιότθτα (ςυμπλθρωμζνα ζτθ  

πζραν των ετϊν υπθρεςίασ που 

είναι προχπόκεςθ για 

διεκδίκθςθ τθσ κζςθσ)

8%
Υ = 0,5 μονάδα για κάκε ζτοσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 16 ετϊν                                                                  

(μετά από τα 16 ζτθ δεν δίνεται επιπλζον μονάδα) 

Πρόςκετα ακαδθμαϊκά 

προςόντα (0 ζωσ και 5)
5% Π =   0 ζωσ και 5 

Βακμολογία φοίτθςθσ ςτθ ΔΣΕΗ 

(%)
10% Σ = 10% τθσ Αρικμθτικισ Αξιολόγθςθσ φοίτθςθσ ςτθ ΔΣΕΗ

Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν ΕΕΥ 

(0,2 ζωσ και 2)
2% Ε = 0,2  ζωσ και 2

100% Σφνολο = Α+Υ+Π+Σ+Ε 

Σημείωςη: οι υπολογιςμοί των κριτηρίων θα γίνεται με ακρίβεια εκατοςτοφ

 



 


