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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2012_1118
Μυτιλήνη, 2 Μαρτίου 2012
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΨΝ ΠΡΟ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΙΘΨΗ ΕΡΓΟΤ
ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΣΗ ΠΡΑΞΗ “ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ”
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
(Συνεδρίαση EE69/08.02.2012) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Υποέργου 4 “Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας”, της Πράξης “Εκπαίδευση Αλλοδαπών
& Παλιννοστούντων Μαθητών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
ενδιαφέρεται για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την
παροχή έργου ως ακολούθως:
1) Συνεργάτες/ιδες προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από μεταναστευτικές κοινότητες, οι
οποίοι θα αναλάβουν στις 13 Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας ρόλο «Διαπολιτισμικού
Μεσολαβητή», δηλαδή θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία των αλλοδαπών και
παλιννοστούντων γονέων με το σχολείο, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε Μητρώο
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του
παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να
διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω:





Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας προέλευσής τους
Άριστη γνώση της ελληνική γλώσσας
Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου
Εμπειρία στη μετάφραση-διερμηνεία
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Συμμετοχή σε κοινωνικούς φορείς με έμφαση σε μεταναστευτικούς φορείς του τόπου
διαμονής τους.

Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη γνώση των παρακάτω οικογενειών
γλωσσών:
α) αλβανική γλώσσα,
β) σλαβικές γλώσσες: ρωσική, βουλγαρική, σερβοκροατική, πολωνική,
γ) αραβικές γλώσσες: επίσημη αραβική και καθομιλούμενες (αιγυπτιακή, συριακή,
λιβανέζικη, μαροκινή κ.λπ.),
δ) ιρανικές γλώσσες: περσική (φαρσί), κουρδική, πάστο,
ε) ινδικές γλώσσες: χίντι, ούρντου, μπενγκάλι, παντζάμπι,
στ) αφρικανικές γλώσσες: χάουσα, γιορούμπα, φουλάνι, κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την Θέση 1 καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο
πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Αίτηση (μπορεί να είναι χειρόγραφη)
 Απολυτήριο Λυκείου
 Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία στη μετάφραση-διερμηνεία και τη
συμμετοχή σε κοινωνικούς ή/και μεταναστευτικούς φορείς.
2) Συνεργάτες/ιδες για την στελέχωση της Δράσης 7 με τα ακόλουθα προσόντα:
 Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 Εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (με έμφαση στους ενήλικες)
 Εμπειρία από συμμετοχή σε εθνικά/ ευρωπαϊκά συναφή με την Δράση
προγράμματα ή και σε δράσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
κατά την αξιολόγηση)
 Γνώση χειρισμού Η/Υ
Το έργο αφορά την υποστήριξη της Δράσης 7 « Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας» με
έμφαση τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.
3) Συνεργάτες/ιδες για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών Ελληνομάθειας με τα
ακόλουθα προσόντα:
 Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (με έμφαση στους
ενήλικες
 Εμπειρία από συμμετοχή σε εθνικά/ ευρωπαϊκά συναφή με την Δράση
προγράμματα ή και σε δράσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
κατά την αξιολόγηση)
 Γνώση χειρισμού Η/Υ
Το έργο αφορά την υποστήριξη της Δράσης 7 « Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας», με
έμφαση τις ενέργειες Ελληνομάθειας του Έργου.
4) Συνεργάτες/ιδες για τη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών με τα ακόλουθα
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΨΝ ΠΡΟ ΤΝΑΧΗ
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προσόντα:
 Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στα επιστημονικά πεδία:
Κοινωνιολογία
της
Εκπαίδευσης,
Κοινωνιολογία
της
Οικογένειας,
Διαπολιτισμικές Σπουδές, Πολιτισμικές Σπουδές Συμβουλευτική με έμφαση στη
συνεργασία σχολείου – οικογένειας - κοινότητας
 Εμπειρία από συμμετοχή σε εθνικά/ ευρωπαϊκά συναφή προγράμματα ή και σε
δράσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
κατά την αξιολόγηση)
 Γνώση χειρισμού Η/Υ
Το έργο αφορά την υποστήριξη της Δράσης 7 « Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας», με
έμφαση τις ενέργειες της Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών του Έργου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Θέσεις 2 έως 4 καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο
φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:





Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι προτάσεις θα
επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά)
Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα
βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την
εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των
υποψηφίων

Η κάθε μία από τις παραπάνω θέσεις υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί από ένα ή
περισσότερους υποψηφίους, αναλόγως των προσόντων των ενδιαφερομένων που θα
υποβάλλουν αίτηση.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση
του
Ειδικού
Επταμελούς
Οργάνου
της
Επιτροπής
Ερευνών
(Συνεδρίαση
EE69/08.02.2012), κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων. Οι αμοιβές των
ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων
που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Το χρονικό διάστημα
των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα
ανανέωσης έως την λήξη του έργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως την
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:00μμ στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
“ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ”
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2011_1118)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Σ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού
Σηλ. : 22510-36700
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Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασής τους τον α/α της
θέσης (1 έως 4) για την οποία ενδιαφέρονται
Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ήν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή του/της υποψηφίου/ας θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.
Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στον φάκελο υποψηφιότητας του
ενδιαφερόμενου. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή
από τον υποψήφιο στο περιεχόμενο του.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: alkon@aegean.gr).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο
της Αθήνας.
Η Αντιπρύτανις
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
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