ΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Α΄
ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(Θέση Προαγωγής)
(ηη)

Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη Α13 : €39013, 40553, 42093, 43633, 45173, 46713, 48253, 49793, 51333. Σην
κηζζό απηό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη
ηηκαξηζκηθό επίδνκα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηα πνζνζηά πνπ εγθξίλνληαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα
έρνπλ σο εμήο:
2. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε σ θ ύ ν ε ς
Σύκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο ή/θαη κε βάζε ην νηθείν πξόγξακκα:
(1) (α) Αλαιακβάλεη ηελ επηζεώξεζε ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ επηζεώξεζε, θαζνδήγεζε θαη
αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπׁ
(β) κεηέρεη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθώλ ζπλεδξίσλ θαη επηκνξθσηηθώλ καζεκάησλ γηα
ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό.
(2) Αλαιακβάλεη δηνηθεηηθά ή/θαη άιια εηδηθά θαζήθνληα, π.ρ. ζπληνληζκό, πξνγξακκαηηζκό, αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθέο κειέηεο, έξεπλεο, εμεηάζεηο, θαζνδήγεζε, επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θηι.
(3) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.
3. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α

Προσόντα

(1) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζην ζέκα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πνπ λα δίλεη ζ’ απηόλ
δηθαίσκα δηνξηζκνύ/θαηάηαμεο ζηε ζέζε θαζεγεηή ζηηο θιίκαθεο Α8-Α10.
(2) Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηα παηδαγσγηθά ή ζε ζέκα ζπλαθέο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο δηάξθεηαο ελόο
ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο.
(3) Δθπαηδεπηηθή ππεξεζία δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εηώλ από ηα νπνία:
(α) ηα δύν λα ήηαλ ζε ζέζε όρη θαηώηεξε από εθείλε ηνπ Βνεζνύ Γηεπζπληή Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη
(β) ηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε.
(4)

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα θαη επζπθξηζία.

(5)

Δλεκεξόηεηα πάλσ ζηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ζηηο ηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο
κέζεο εθπαίδεπζεο γεληθά.

(6)

Πνιύ θαιή γλώζε κηαο ηνπιάρηζηνλ από ηηο επηθξαηέζηεξεο επξσπατθέο γιώζζεο.

Σεκ.: 1. Η εηδηθόηεηα ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
2. Γηα ηε ζέζε Δπηζεσξεηή Α΄ ζηελ εηδηθόηεηα ηεο Μνπζηθήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ππνςήθηνο
πνπ λα θαηέρεη ην πξνζόλ (1), ππνςήθηνη κπνξνύλ λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ είραλ δηνξηζηεί/
θαηαηαγεί, κε βάζε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα Σρέδηα Υπεξεζίαο ζε ζέζε θαζεγεηή Μνπζηθήο ζηηο
κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο Α8-Α10 ή ζηηο παιηέο κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο Β10-Β12, λννπκέλνπ όηη θαηέρνπλ ηα
ππόινηπα πξνζόληα γηα ηε ζέζε Δπηζεσξεηή Α΄.

