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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Διδικός Λογαριαζμός Έρεσνας 

Ηκεξνκελία : 10/6/2011 

Αξηζ. Πξση.  :  ΔΛΔ_2011_2256          

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ: 

 

(Α) ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ «ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΜΔΟΛΑΒΗΣΗ»  

(Β) ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ ΤΓΓΡΑΦΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

(Γ) ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

 

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«Δκπαίδεσζη αλλοδαπών και παλιννοζηούνηων μαθηηών», θαη εηδηθφηεξα ηεο Γξάζεο 7 κε ηίηιν 

«χλδεζε ρνιείνπ θαη Κνηλφηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε 2007-2013» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 

44/6.12.2010 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, αλαθνηλψλεη:  

Α) Σελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζε Μεηξψν Γηαπνιηηηζκηθψλ 

Μεζνιαβεηψλ άηνκα, πξνεξρφκελα θαηά θχξην ιφγν απφ κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηα νπνία ζα 

αλαιάβνπλ ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ξφιν «Γιαπολιηιζμικού Μεζολαβηηή», δειαδή 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. 

Οη νηθνγέλεηεο γισζζψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηε Γξάζε 7 ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

α) αιβαληθή γιψζζα, 

β) ζιαβηθέο γιψζζεο: ξσζηθή, βνπιγαξηθή, ζεξβνθξναηηθή, πνισληθή, 

γ) αξαβηθέο γιψζζεο: επίζεκε αξαβηθή θαη θαζνκηινχκελεο (αηγππηηαθή, ζπξηαθή, ιηβαλέδηθε, καξνθηλή 

θ.ιπ.), 

δ) ηξαληθέο γιψζζεο: πεξζηθή (θαξζί), θνπξδηθή, πάζην, 

ε) ηλδηθέο γιψζζεο: ρίληη, νχξληνπ, κπελγθάιη, παληδάκπη, 

ζη) αθξηθαληθέο γιψζζεο: ράνπζα, γηνξνχκπα, θνπιάλη, θ.ά. 

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Άξηζηε γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο 

2. Άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθή γιψζζαο  

3. Σίηινο πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

4. Δκπεηξία ζηε κεηάθξαζε-δηεξκελεία 

5. πκκεηνρή ζε θνηλσληθνχο θνξείο κε έκθαζε ζε κεηαλαζηεπηηθνχο θνξείο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο 

θαη πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο. 
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Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη ηηο 24/6/2011 θαη έσο ηηο 14:00, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε 

2. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Αληίγξαθν Σίηινπ πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

4. ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ζηε κεηάθξαζε-δηεξκελεία θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθνχο ή/θαη κεηαλαζηεπηηθνχο θνξείο. 

 

Β) Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζσνεργάηες/ιδες ζηην Περιθέρεια Αηηικής,  

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Πηπρίν ή Γίπισκα ηκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ην εμσηεξηθνχ 

2. Άξηζηε γλψζε Η/Τ 

3. Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο (δεχηεξε γιψζζα επηζπκεηή) 

4. Δκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ/επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ 

5. Δκπεηξία ζε ελαζρφιεζε κε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

6. Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο 

 

 Σα αληηθείκελα εξγαζίαο ησλ ζπλεξγαηψλ ζα είλαη: 

1) Γηακφξθσζε λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ 

2) Δπηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελνπ πιηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ζρέζεσλ ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη αιινδαπήο νηθνγέλεηαο. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζηείινπλ κέρξη ηηο 24/06/2011 θαη έσο ηηο 14:00, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά 

1. Αίηεζε 

2. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη γισζζνκάζεηαο 

4. Βεβαηψζεηο θαη ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία εκπεηξίαο ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ/επηκνξθσηηθψλ 

παθέησλ θαη εκπεηξίαο ζηελ ελαζρφιεζε κε «επαίζζεηεο» θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζπκκεηνρή ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο 

 

Γ) Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηετνικό ζσνεργάηη/ιδα, κε έδξα ηε Ρφδν 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα πξέπεη λα έρνπλ: 

1. Πηπρίν ή Γίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΑΔΙ ή  ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνχ  

2. Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

3. Απνδεδεηγκέλε εθηελή εκπεηξία ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε Δπξσπατθψλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

4.   Απνδεδεηγκέλε εθηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ππνζηήξημε δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηδξπκάησλ   

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

. 

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγάηε/ηδαο ζα είλαη: 

1.  Τπνζηήξημε  ηζηνζειίδσλ ηνπ Έξγνπ 
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Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζηείινπλ κέρξη ηηο 24/6/2011 θαη έσο ηηο 14:00, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά 

1. Αίηεζε 

2. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3.   Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη γισζζνκάζεηαο 

4.  Βεβαηψζεηο θαη ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία. 

 

Η ακνηβή ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα είλαη αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 

12 κήλεο, γηα ηελ Α («Γηαπνιηηηζκηθφ Γηακεζνιαβεηή») θαη ηε Γ( Σερληθή ζηήξημε) κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη 3 κήλεο γηα ηε Β (πγγξαθή ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ.) 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κεηά απφ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Η ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα γίλεη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή απεπζείαο θαηάζεζε ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε δηεχζπλζε : 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο 

(γηα ηελ πξφζθιεζε κε Αξηζκ. Πξση. ΔΛΔ/2011/2256) 

Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ - Κηίξην Γηνίθεζεο 

Σ.Κ. 81100, Μπηηιήλε 

Τπ’ φςηλ θαο Αγγειηθήο Λνπτδνπ 

 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηει. 22410-99130, 

2241099181  (Βέξα Αγγέινπ), θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: aggelouv@rhodes.aegean.gr 

  

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ http://www.ru.aegean.gr/ ,ζηνλ ηνπηθφ ηχπν  ηεο Ρφδνπ, ζηνλ εκεξήζην Αζελατθφ 

Σχπν θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Η Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

 

Καζεγήηξηα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

                          Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

ΑΔΑ: 4Α39469Β7Λ-ΛΘ


