ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο ........
Αριθ.πρωτ.: …….
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της
υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3179 και τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», το οποίο
υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συγκροτήσει
Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων Α- Η,υπό
την εποπτεία μελών ΔΕΠ ειδικών επί του εκάστοτε αντικειμένου.
Προς το σκοπό αυτό καλεί όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με
σύβαση ανάθεσης έργου, σε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες, να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους.
Το αντικείμενο του έργου, τα προσόντα και ο αριθμός των συνεργατών κάθε Ομάδας
έχουν ως ακολούθως:
Α’ Ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού για το Νηπιαγωγείο ( παιχνίδια)
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
2 Διδακτική εμπειρία σε Νηπιαγωγεία με ενθνοπολιτισμικά μικτούς πληθυσμούς
3. Εμπειρία στην παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για δραστηριότητες στο
Νηπιαγωγείο.
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο
2. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
3. Εμπειρία και γνώση στη χρήση Η/Υ
Θέσεις Συνεργατών: Τρεις (3)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011- Φεβρουάριος
2012
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Β’ : Ανάπτυξη γλωσσικού υλικού συμβατικής μορφής(συνέχεια της σειράς
«Μαργαρίτα»), επεξεργασία και εμπλουτισμός συμβατικού γλωσσικού υλικού
προς χρήση για ηλεκτρονική μάθηση (Επίπεδο Ελληνομάθειας Α1,Α2,Β1)
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στη γλώσσα ή λογοτεχνία ή παιδαγωγική
3. Διδακτική εμπειρία στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και
εμπειρία στην παραγωγή γλωσσικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας σε ομογενείς και αλλογενείς
4. Πολύ καλή γνώση αγγλικής ή ρωσικής ή μιας γλώσσας της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
2. Εμπειρία και γνώση στη χρήση Η/Υ
Θέσεις Συνεργατών: Τέσσερεις (4)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011- Σεπτέμβριος 2012
Γ’ : Ανάπτυξη γλωσσικού υλικού και επεξεργασία και εμπλουτισμός συμβατικού
γλωσσικού υλικού προς χρήση για ηλεκτρονική μάθηση
(Επίπεδο Ελληνομάθειας Α2,Β1)
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας ( ελληνικής ή ξένης )
2. Διδακτική εμπειρία στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
3. Εμπειρία στην παραγωγή γλωσσικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας
4. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο
2. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
3. Εμπειρία και γνώση στη χρήση Η/Υ
Θέσεις Συνεργατών: Δύο (2)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011- Ιούλιος 2012
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Δ: Ανάπτυξη γλωσσικού υλικού και επεξεργασία και εμπλουτισμός συμβατικού
γλωσσικού υλικού προς χρήση για ηλεκτρονική μάθηση (Επίπεδο
Ελληνομάθειας Β2)
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
2. Μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ή στην
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
3. Διδακτική εμπειρία στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και
εμπειρία στην παραγωγή γλωσσικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας σε ομογενείς και αλλογενείς
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
2. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
3. Εμπειρία και γνώσεις στη χρήση Η/Υ
Θέσεις Συνεργατών: Τρεις (3)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011 - Δεκέμβριος
2011

Ε’ : Ανάπτυξη ιστορικοπολιτισμικού υλικού συμβατικής μορφής(συνέχεια της
σειράς «Εμείς και οι Άλλοι»), επεξεργασία και εμπλουτισμός συμβατικού
ιστορικιπολιτισμικού υλικού προς χρήση για ηλεκτρονική μάθηση
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Ελληνικής
Φιλολογίας ή Ιστορίας- Αρχαιολογίας,
2. Μεταπτυχιακές σπουδές στις Νεοελληνικές Σπουδές και στον Νεοελληνικό
πολιτισμό ή στην Ιστορία ή στην Παιδαγωγική
3. Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία Στοιχείων
Ιστορίας και Πολιτισμού σε ομογενείς και αλλογενείς μαθητές
4. Διδακτική εμπειρία σε ομογενείς μαθητές
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Γνώση μιας ξένης γλώσσας
2. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
3. Εμπειρία και γνώσεις στη χρήση Η/Υ
Θέσεις Συνεργατών: Τρεις ( 3)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011- Δεκέμβριος
2012
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ΣΤ’:Παιδαγωγικός σχεδιασμός ηλεκτρονικής μάθησης, ανάπτυξη περιβάλλοντος
μαθητή εκπαιδευτικού, δοκιμαστική εφαρμογή- αξιολόγηση
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλολογίας (ελληνικής και ξένης)
Ψυχολογίας
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στην παιδαγωγική επιστήμη και ειδικότερα
στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου ή στην εκπαιδευτική τεχνολογία
4. Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικό έργο και διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης
5. Εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία της
γλώσσας και του γραπτού λόγου
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Ερευνητικές δραστηριότητες ή σχετικό συγγραφικό έργο
Θέσεις Συνεργατών: Τέσσερις (4)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2011- Δεκέμβριος
2012

Ζ’ : Τεχνολογικός σχεδιασμός ηλεκτρονικής μάθησης, ανάπτυξη πλατφόρμας
για το περιβάλλον μαθητή εκπαιδευτικού, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού,
δοκιμαστική εφαρμογή- αξιολόγηση
Θέση 1η: Συντονισμός και ανάπτυξη συστημάτων e-learning
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα
3. Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία στον συντονισμό ομάδας έργου και στην ανάπτυξη
λογισμού για e-learning με χρήση ανοιχτού λογισμικού και εμπλουτισμό του με
μεταδεδόμενα
4. Τουλάχιστον 1ετής εμπειρία στον συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων
5. Άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency)
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση διαδικασιών οργανισμών για την
παραγωγή αντικείμενων μάθησης
Θέση 2η: Ανάπτυξη συστημάτων e-learning
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Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα
3. Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία στην ανάπτυξη οντολογιών μεταδεδομένων
4. Πολύ καλή γνώση αγγλικών (Lower)
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της μάθησης
Θέση 3η: Διαχείριση Μέτα-δεδομένων για Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης.
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μ
ηχανικού Η/Υ
2. Καλή γνώση τεχνολογιών του σημασιολογικού διαδικτύου και της διαχείρισης
δεδομένων στο διαδίκτυο
3. Καλή γνώση και εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι σπουδές σε θέματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση με
τη χρήση νέων τεχνολογιών και την ειδική αγωγή ή/και σχετική εμπειρία στα
συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης
2. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι επιθυμητή αλλά όχι
απαραίτητη
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου για τις παραπάνω τρεις θέσεις:
Μάρτιος 2011- Δεκέμβριος 2013

Η’ : Συγκρότηση και λειτουργία «Κοινοτήτων Μάθησης»
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
2. Μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη διαπολιτισμική αγωγή, εκπαίδευση και
επικοινωνία
3. Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα με ομογενείς μαθητές
4. Γνώση της Αγγλικής
5. Καλή χρήση του διαδικτύου
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Εμπειρία σε προγράμματα σχολικών δικτύων στη διασπορά
2. Εμπειρία από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
Θέσεις: Μία (1)
Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου: Μάιος 2012- Μάιος 2013
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη
από μέλη ΔΕΠ σχετικά με το αντικείμενο. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή θα συντάξει ιεραρχικό αξιολογικό πίνακα, στον οποίο θα
συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και ο οποίος θα
ισχύσει καθ όλη τη διάρκεια του έργου με κωδικό 3179. Από τον εν λόγω πίνακα θα
επιλεγούν, για κάθε δραστηριότητα, οι επικρατέστεροι και θα τους ανατεθεί το προς
υλοποίηση έργο. Σε περίπτωση δε που μελλοντικά θα προκύψει ανάγκη ανάθεσης
έργου και σε άλλα άτομα, πέρα του προβλεπόμενου αριθμού στην παρούσα
προκήρυξη, θα επιλεγούν από τον πίνακα.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
Οι επιστημονικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση με το Ειδικό
Λογαριασμό, η χρονική διάρκεια της οποίας καθώς και η σχετική αποζημίωση θα
εξαρτώνται από τον όγκο και το είδος του προς υλοποίηση έργου καθώς και από την
ροή των παραδοτέων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά το αντικείμενο για το οποίο
εκδηλώνεται ενδιαφέρον
2. Τίτλοι σπουδών
3. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται από δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό
3. Ό,τι άλλο στοιχείο κρίνει ο υποψήφιος ότι στηρίζει την υποψηφιότητά του
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής
μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011και ώρα 12.00 στα Γραφεία της Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού στο Ρέθυμνο στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης / Ειδικός Λογαριασμός
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Κτίριο Β2, Ρέθυμνο 741 00
Υπόψη κας Β. Κοπανάκη - Τηλ. 28310-77948
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:
 Η λέξη «αίτηση»
 Ο αριθμός πρωτ./ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Τα στοιχεία του αποστολέα
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα
διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση και
παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος
της αίτησης πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι το χρόνο λήξης της
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προθεσμίας, Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011και ώρα 12.00 . Αιτήσεις που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενο της πρόσκλησης και τα
προσόντα στο τηλ . 28310 77599 κα Θ. Μιχελακάκη
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Εμμανουήλ Πετράκης
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