ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ρέθυμνο 20 Δεκεμβρίου 2005
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου
Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ», το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 75% και το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωνκατά ποσοστό 25% και υλοποιείται
από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στα
πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ με άτομα τα οποία θα έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα
αντικείμενα εργασίας και θα διαθέτουν τα αντίστοιχα απαραίτητα και επιθυμητά
προσόντα: A. τη λογιστική - διαχειριστική υποστήριξη του έργου, B. τη διαχείριση υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, Γ. την τεχνική υποστήριξη σε θέματα
επιτραπέζιας τυπογραφίας, Δ. την υποστήριξη ως εμψυχωτή στην υλοποίηση των
προγραμμάτων φιλοξενίας ομογενών μαθητών, Ε. την παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού για διδασκαλία ΕΔΓ, ΕΞΓ και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή και Στ. την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού
λογισμικού για τη διδασκαλία της ΕΔΓ, ΕΞΓ και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
Τα αντίστοιχα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα είναι:
Α. Λογιστική- διαχειριστική υποστήριξη έργου
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΙ
• Γνώσεις λογιστικής (λογιστικό σχέδιο, γνώση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων)
• Άριστη γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου)
• Προϋπηρεσία στη διαχείριση προγραμμάτων.
• Γνώση μιας ξένης γλώσσας
Β. Διαχείριση - υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο της Αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΙΚΑΤΣΑ στην περιοχή της πληροφορικής και της τεχνολογίας των δικτύων.
• Εξειδίκευση στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων δικτύων Windows
2000 και Unix. Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών και πρωτοκόλλων Internet
(TCP/IP), Εμπειρία στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων Linux
• Γνώσεις προγραμματισμού HTML, C, Php, Java και δημιουργία Γραφικών
• Εξειδίκευση σε σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοχώρων και βάσεων δεδομένων
• Γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
• Επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
• Δυνατότητα σχεδιασμού πολυμεσικών δραστηριοτήτων σε διαδικτυακό
περιβάλλον, δυνατότητα χρήσης εργαλείων επεξεργασία video, Adobe
premiere, κ.λπ.
• Xρήση εργαλείων σχεδιασμού όπως
Macromedia (Authorware,
Dreamweaver, Flash), Illustrator Photoshop etc
• Εμπειρία στην δημιουργία διαδικτυακών τόπων, με έμφαση στο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
• Εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων, και ειδικότερα σε MySQL
Γ. Τεχνική υποστήριξη επιτραπέζιας τυπογραφίας
Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου και επιπλέον επιμόρφωση ή εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ
• Άριστες γνώσεις:
- στην επεξεργασία κειμένου
- στην επεξεργασία εικόνας (Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator)
- στην επιτραπέζια τυπογραφία (Quark Express, Page Maker)
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
στην ψηφιοποίηση εντύπων, στο σχεδιασμό ιστοσελίδας καθώς και η
πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Γνώση μιας ξένης γλώσσας
Δ. Υποστήριξη ως εμψυχωτή στα εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Ψυχολογίας
• Προηγούμενη, τουλάχιστον διετή, προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα
• Γνώση ξένων γλωσσών
•
•
•

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ή
Ψυχολογία
Ειδίκευση στα πλαίσια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σε
θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης γλώσσας ή/και
σε θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
Γνώση Η/Υ.

Ε. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας και Στοιχείων
Ιστορίας και Πολιτισμού
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ελληνικής ή ξένης φιλολογίας ή παιδαγωγικών τμημάτων ή Ιστορίας Αρχαιολογίας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή έντυπου ή
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ή επιμορφωτικού υλικού για τη

•

•
•
•
•

διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης γλώσσας και Στοιχείων
Ιστορίας και Πολιτισμού
Ειδίκευση στα πλαίσια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σε
θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης γλώσσας ή/και
σε θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής ή σε θέματα διαπολιτισμικής
προσέγγισης της Ιστορίας
Κατοχή τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική,
ρωσική, ισπανική)
Χειρισμός Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ συναφή με το αντικείμενο
Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης
γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

Στ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία
της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας
και Πολιτισμού
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο παιδαγωγικής κατεύθυνσης σε ελληνικό ΑΕΙ ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού
• Χρήση Η/Υ
•

Επιθυμητά προσόντα:
Ειδίκευση στα πλαίσια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σε
θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης ή ως Ξένης γλώσσας ή/και
σε θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής ή σε θέματα διαπολιτισμικής
προσέγγισης της Ιστορίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Αίτηση
Β. Τίτλους Σπουδών
Γ. Βιογραφικό σημείωμα - υπόμνημα
Δ. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία και την εν γένει πορεία των υποψηφίων.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου να
πιστοποιηθούν από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού τα ζητούμενα προσόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά
έγγραφα μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2006 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη.
Τηλ.: 28310 77605/ 77635/77599
e-mail:ediamme@edc.uoc.gr

Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν φτάσει μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην παραπάνω διεύθυνση.
Σημείωση: Ιδιαίτερα για τις θέσεις εργασίας Γ, Δ, Ε και Στ απαιτούνται περισσότεροι
του ενός συνεργάτες. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί ένα μητρώο συνεργατών
μέσα από το οποίο η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού (αποτελούμενη από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τον/τους Υπεύθυνο/ους των Ομάδων
Εργασίας) θα επιλέγει συνεργάτες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου «Παιδεία
Ομογενών» ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

Καθηγητής
Μιχάλης Δαμανάκης

