Ρέθυμνο, 14/03/2008
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Λήξη 24 Μαρτίου 2008
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 και το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών
Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος, ενδιαφέρεται να
απασχολήσει δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά προτίμηση του
παιδαγωγικού τμήματος Δ.Ε με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική –
ως εμψυχωτές και βοηθητικό προσωπικό στις δραστηριότητες που θα
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» κατά το
2008.
Α. Οργανωτική και παιδαγωγική υποστήριξη (εμψυχωτής) του έργου
και ιδιαίτερα των υποδράσεων που αφορούν στα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ομογενών Μαθητών και στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ομογενών Εκπαιδευτικών»
•
•
•
•

•
•

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών
Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (χρήση Η/Υ, χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και διαδικτύου, επεξεργασία κειμένου κ.λ.π.)
Γνώση μιας ξένης γλώσσας, από τις ομιλούμενες σε χώρες διαμονής των
ομογενών.
Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Προϋπηρεσία σε διαχείριση προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Αίτηση
Β. Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. Όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη στοιχεία
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου να
πιστοποιηθούν από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού τα ζητούμενα
προσόντα.
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα
συνοδευτικά έγγραφα μέχρι την 24η Μαρτίου 2008 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο
Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου,
741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη. Τηλ.: 28310 77605/ 77635.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο
φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι το χρόνο
λήξης της προθεσμίας, δηλαδή την 24η Μαρτίου 2008.
Βλέπε επίσης:

www.uoc.gr/diaspora
www.ediamme.edc.uoc.gr

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Καθηγητής
Μιχάλης Δαμανάκης
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