
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 8960 

Βόλος, 06 Μάϊου 2015 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 57 συμβάσεων έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης  με τίτλο:  

 

1.3β/13 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, 

άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους 

ΜΑΘΕΜΕ 

5043 

  

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τελικός δικαιούχος έχει αναλάβει την υποχρέωση 

υλοποίησης του έργου 1.3β/13 με τίτλο «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε 

μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» στο πλαίσιο της Δράσης 1.3 

/ 13 με τίτλο «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ»., της προτεραιότητας 1: 

«Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού ταμείου Ένταξης 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της Δράσης 1.3/13 με 

τίτλο «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» και του Έργου 1.3.β/13 με τίτλο 

«Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» συνολικού προϋπολογισμού 149.781,53€, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από κοινοτικού Πόρους και κατά 5% 

από Εθνικούς πόρους», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που 

προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων 

παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης.  

 

Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης ορίζεται σε 3 μήνες από την έναρξη αυτής. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.  

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

 Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 12 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Έδρα Βόλος 

Αντικείμενο έργου: Οργάνωση και συντονισμός των υπο-ομάδων του έργου (ομάδα υλικού, 

ερευνητική ομάδα, ομάδα εκπαιδευτικών), παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου, τήρηση 

αρχείου κατάρτισης, τήρηση ψηφιακού αρχείου, τήρηση πρωτοκόλλου, επικοινωνία με τους 

συνεργαζόμενους φορείς, τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους συνεργάτες, καταγραφή των 

εκπαιδευομένων, οργάνωση εκδηλώσεων, αποδελτίωση αναφορών συνεργατών, επικαιροποίηση της 

ιστοσελίδας του έργου, οργάνωση και αποστολή υλικού κατάρτισης, σύνταξη αναφορών, σύνταξη και 

επιμέλεια παραδοτέων του έργου. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 
Πτυχιούχοι ή φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων Ανθρωπιστικών ή 

Κοινωνικών Επιστημών 

2 

Δυνατότητα καθημερινής παρουσίας για εργασία στην έδρα του Εργαστηρίου 

Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια του έργου. 

3 
Εμπειρία τουλάχιστον εντός έτους σε θέση υποστήριξης και συντονισμού σε 

προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες. 

4 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

5 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2). 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το συνολικό  προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής  της κατηγορίας Α ορίζεται σε  15.900 €.  

Η αμοιβή για κάθε άτομο θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Πτυχιούχοι ή φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων 

Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών 
10 

2 
Δυνατότητα καθημερινής παρουσίας για εργασία στην έδρα του 

Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης Ελληνικής 
40 
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Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια του 

έργου. 

3 

Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση υποστήριξης και 

συντονισμού σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας σε μετανάστες. 
30 

4 

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου 
10 

5 

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2).  

 
10 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1 ΑΤΟΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έδρα Βόλος 

Αντικείμενο έργου: Σχεδιασμός, υποστήριξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, ανάπτυξη 

και συντήρηση στατικών και δυναμικών εφαρμογών CMS όπως Drupal, Joomla!, Wordpress, 

δημιουργία modules, plugins και templates για αυτές τις πλατφόρμες, εγκατάσταση, αναβάθμιση και 

διαχείριση συστημάτων (Windows Server 2003, 2008, 2012), εγκατάσταση πακέτων λογισμικού για 

εξυπηρέτηση εφαρμογών ιστού, σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας και 

διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων, αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, συστημάτων, λογισμικού 

και υλικού.   

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Πληροφορικής 

2 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πανεπιστημιακού τμήματος στα πληροφορικά 

συστήματα 

3 Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών ιστού 

4 
Προϋπηρεσία στη δημιουργία εφαρμογών με συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου Wordpress, Joomla!, Drupal 

5 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης 

Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 1.715 €. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Πληροφορικής 10 

2 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πανεπιστημιακού τμήματος στα 

Πληροφορικά Συστήματα 
30 

3 Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών ιστού 30 

4 
Προϋπηρεσία στη δημιουργία εφαρμογών με συστήματα 

διαχείρισης περιεχομένου Wordpress, Joomla!, Drupal 
20 

5 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 10 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 4 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ 

Έδρα Βόλος 

Αντικείμενο έργου: Κριτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την ανίχνευση και την 

ανάλυση των γλωσσικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών και ενταξιακών αναγκών των μεταναστών στις 

κοινωνίες υποδοχής. Σχεδιασμός των εργαλείων ποιοτικής έρευνας για τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων. Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου. Κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων. Συγκρότηση 

των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της ανάλυσης αναγκών. Προετοιμασία και σύνταξη 

παραδοτέων και επιστημονικών δημοσιευμάτων. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 
Διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες στα πεδία της κοινωνιογλωσσολογίας ή της 

διδακτικής της γλώσσας 

2 
Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στα πεδία της μετανάστευσης, της γλωσσικής 

ένταξης ή της διδασκαλίας και μάθησης της δεύτερης γλώσσας 

3 
Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη 

μετανάστευση ή/και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 

4 
Προϋπηρεσία σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό έργο με βάση τις αρχές της 

ομαδικής εργασίας (team-based projects) 

5 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης 

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής στην κατηγορία Γ’ ορίζεται σε 12.000,00 €. 

Η αμοιβή για κάθε άτομο θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αρμοδιοτήτων. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες στα πεδία της 

κοινωνιογλωσσολογίας ή της διδακτικής της γλώσσας 
20 

2 

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στα πεδία της μετανάστευσης, 

της γλωσσικής ένταξης ή της διδασκαλίας και μάθησης της 

δεύτερης γλώσσας 
20 

3 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ερευνητικά προγράμματα 

σχετικά με τη μετανάστευση ή/και τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης ή ξένης 
20 

4 
Προϋπηρεσία σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό έργο με βάση τις 

αρχές της ομαδικής εργασίας (team-based projects) 
20 

5 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

 
20 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Έδρα Βόλος 

Αντικείμενο έργου: Σχεδιασμός και δημιουργία διδακτικού υλικού για θεματικές περιοχές της 

νεοελληνικής ιστορίας: ιστορία της μετανάστευσης από και προς την Ελλάδα, διεθνείς σχέσεις, 

σύγχρονη πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας. Τεκμηρίωση και επιλογή πηγών στις 

παραπάνω περιοχές. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Διδακτορικό δίπλωμα στη νεώτερη/σύγχρονη ιστορία 

2 
Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη 

μετανάστευση 

3 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε έργα τεκμηρίωσης 

4 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 1665,00 €. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Διδακτορικό δίπλωμα στη νεώτερη/σύγχρονη ιστορία 30 

2 
Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ερευνητικά προγράμματα 

σχετικά με τη μετανάστευση 
30 

3 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε έργα τεκμηρίωσης 30 

4 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 10 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ε 

1 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Έδρα Βόλος 

Αντικείμενο έργου: Σχεδιασμός και δημιουργία διδακτικού υλικού για θεματικές περιοχές του 

νεοελληνικού πολιτισμού: καθημερινότητα, τέχνες (θέατρο, κινηματογράφος, ζωγραφική, 

λογοτεχνία), κοινωνική ένταξη μεταναστών, αναπαραστάσεις της πραγματικότητας.  

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Διδακτορικό δίπλωμα στην ανθρωπολογία ή τις πολιτισμικές σπουδές 

2 
Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη 

μετανάστευση 

3 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

4 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 1665,00 €. 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Διδακτορικό δίπλωμα στην ανθρωπολογία ή τις πολιτισμικές 

σπουδές 
30 

2 
Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ερευνητικά προγράμματα 

σχετικά με τη μετανάστευση 
30 

3 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε εκπαιδευτικά προγράμματα 30 

4 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 10 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΤ 

10 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Έδρα: 

 Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, 

Ηράκλειο 

Αντικείμενο έργου: Επικοινωνία με τις μεταναστευτικές κοινότητες σε 7 πόλεις της Ελλάδας 

(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο), καταγραφή του κοινού-

στόχου του έργου, διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στα μαθήματα και σε άλλες 

ενταξιακές δυνατότητες, αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και καθημερινότητας του κοινού-

στόχου, επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου, καθημερινή συνεργασία με την 

ομάδα υποστήριξης του έργου, εποπτεία στην υλοποίηση των μαθημάτων, σύνταξη αναφορών. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών 

2 Άριστη γνώση (Γ2) της αγγλικής ή μίας άλλης γλώσσας, πέραν της ελληνικής 

3 Πολύ καλή γνώση (Β2) μιας επιπλέον δεύτερης γλώσσας, πέραν της ελληνικής 

4 
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα 

σχετικά με τη γλωσσική και κοινωνική ένταξη μεταναστών στην Ελλάδα 

5 
Μεταναστευτική καταγωγή ή αποδεδειγμένη πολυετής επαφή και προσφορά σε 

μεταναστευτικούς φορείς και μεταναστευτικές κοινότητες 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής στην κατηγορία ΣΤ’ ορίζεται σε 12.600,00€.Η αμοιβή 

για κάθε άτομο θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αρμοδιοτήτων. 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Ανθρωπιστικών ή 

Κοινωνικών Επιστημών 
20 

2 
Άριστη γνώση (Γ2) της αγγλικής ή μίας άλλης γλώσσας, πέραν 

της ελληνικής 
20 

3 
Πολύ καλή γνώση (Β2) μιας επιπλέον δεύτερης γλώσσας, πέραν 

της ελληνικής 
10 
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4 

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε 

εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με τη γλωσσική και 

κοινωνική ένταξη μεταναστών στην Ελλάδα 
30 

5 

Μεταναστευτική καταγωγή ή αποδεδειγμένη πολυετής επαφή και 

προσφορά σε μεταναστευτικούς φορείς και μεταναστευτικές 

κοινότητες 
20 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ζ 

21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Έδρα: 

 Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, 

Ηράκλειο 

Αντικείμενο έργου: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης σε 7 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, 

Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, 

αναλφάβητους, ΑμεΑ. Προετοιμασία μαθημάτων και φακέλου υλικού, υλοποίηση των μαθημάτων 

με βάση τις αρχές διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-based teaching), έρευνα σε επίπεδο 

ομάδας-τάξης, σύνταξη αναφορών. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Πτυχίο φιλολογικού ή παιδαγωγικού πανεπιστημιακού τμήματος 

2 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή 

αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας 

3 
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας σε μεταναστευτικό κοινό 

4 
Διδασκαλία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές της 

διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-based teaching) 

5 Άριστη γνώση (Γ2) μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής στην κατηγορία Ζ ορίζεται σε 21.420,00 €. Η αμοιβή για 

κάθε άτομο θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αρμοδιοτήτων. 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Πτυχίο φιλολογικού ή παιδαγωγικού πανεπιστημιακού τμήματος 10 

2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας 
10 
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3 
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μεταναστευτικό κοινό 
40 

4 

Διδασκαλία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση 

τις αρχές της διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-

based teaching) 
30 

5 Άριστη γνώση (Γ2) μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. 10 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Η 

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έδρα: 

 Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, 

Ηράκλειο 

Αντικείμενο έργου: Διδασκαλία της νεοελληνικής ιστορίας και του νεοελληνικού πολιτισμού σε 7 

πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) σε 

μετανάστες ανέργους, μητέρες, αναλφάβητους, ΑμεΑ. Προετοιμασία μαθημάτων και φακέλου υλικού, 

υλοποίηση των μαθημάτων με βάση τις αρχές διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-based 

teaching), έρευνα σε επίπεδο ομάδας-τάξης, σύνταξη αναφορών. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1 Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών 

2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη νεοελληνική ιστορία ή τον νεολληνικό πολιτισμό ή/και 

τη διδακτική τους 

3 
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διδασκαλία της νεοελληνικής 

ιστορίας ή/και του νεοελληνικού πολιτισμού σε μεταναστευτικό κοινό 

4 
Διδασκαλία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές της 

διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-based teaching) 

5 Άριστη γνώση (Γ2) μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 40 ημέρες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης. 

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής στην κατηγορία Η’ ορίζεται σε 6.300,00 €. Η αμοιβή για 

κάθε άτομο θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αρμοδιοτήτων. 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος Ανθρωπιστικών ή 

Κοινωνικών Επιστημών 
10 

2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη νεοελληνική ιστορία ή τον 

νεολληνικό πολιτισμό ή/και τη διδακτική τους 
10 
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3 

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διδασκαλία 

της νεοελληνικής ιστορίας ή/και του νεοελληνικού πολτισμού σε 

μεταναστευτικό κοινό 
40 

3 

Διδασκαλία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση 

τις αρχές της διδασκαλίας που βασίζεται στην εργασία (task-

based teaching) 
30 

4 Άριστη γνώση (Γ2) μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. 10 

 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου. 

 

Διαδικασία επιλογής: 

 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για 

τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη 

πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5043 για 

την Κατηγορία «Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε ή ΣΤ ή Ζ ή Η» . Για τις κατηγορίες ΣΤ, Ζ και Η οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να δηλώσουν μια πόλη προτίμησης.  

Οι επιστολές θα πρέπει να υποβάλλονται είτε προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Λογιστήριο: Γιαννιτσών & 

Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, είτε ηλεκτρονικά (email: ee@uth.gr) ή  fax 

(24210-06464).  

Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του 

ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, 

τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή 

Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών – Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, 

Βόλος, είτε με αποστολή της μέσω e-mail: ee@uth.gr είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) 

στον αριθμό 24210.06464  με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2015. 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα   σε  ηλεκτρονική μορφή 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. 

http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=276,  

Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  με ηλεκτρονικά μέσα, email 

(ee@uth.gr) ή στο fax: 24210-06464 ή με την αποστολή ή κατάθεση σε έντυπη μορφή. (  Γραμματεία 

Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Λογιστήριο: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα 

Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος Η υποβολή θα πρέπει να έχει αναρτηθεί ή αποσταλεί ή κατατεθεί  με ευθύνη των 

ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00μμ. 

mailto:ee@uth.gr
http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=276
mailto:ee@uth.gr
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Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με την Επιτροπή Ερευνών 

νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς την Επιτροπή και θα γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων 

των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη 

«πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία 

β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών και γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή 

Ερευνών δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του 

άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. 

αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Ερευνών 

διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς 

δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους, με την κατάθεση 

επικυρωμένων αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας, λοιπούς 

τίτλους πιστοποίησης και συστατικές επιστολές. 

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και τα 

ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Ν.2690/1999 και σύμφωνα με το α.π. 15891/23.7.2013 έγγραφο της ΕΥΔ, β) υποβολής ένστασης εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ‘Διαύγεια’. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. 

στα τηλέφωνα 24210.06420 και 24210.06419 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

Καθ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ 
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