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Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών» (Επιστημονικά 

Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας & 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μητρώου 

συνεργατών και την ανάθεση έργου σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω 
έργο: 

«Υλοποίηση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1, 2 και 3 
μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και της δραματοποίησης» 

Αναλυτικότερα: 

 Στον Α.Π.1 περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου*, Θεσσαλίας*, Ιονίων Νήσων, 

Κρήτης* και Πελοποννήσου*. 

 Στον Α.Π.2 περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Στον Α.Π.3 περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 

* Στον Α.Π.1 εξαιρούνται οι νομοί: Αχαΐας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Μαγνησίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου: 

 Το εκτελούμενο έργο θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες που 

συμμετέχουν στην Πράξη κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-13 ή/και 

2013-14.  

    
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 08/11/2012 
Τμήμα : Διοικητικών και Οικονομικών 

Συναλλαγών 
Αρ. Πρωτ. : 15194/2012 

Πληρ. : Χ. Σκολαρίκη    

Τηλ. : 26510-07940   
Fax : 26510-07040   
e-mail : chskolar@cc.uoi.gr   
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 Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 5.000€ ανά άτομο για κάθε σχολικό έτος. 

 Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με 
ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου. 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των 
ενδιαφερομένων: 

 Πτυχίο κατά προτίμηση Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ και ελλείψει αυτού, θα 

γίνουν επίσης δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών 

κατοχυρώνει την παιδαγωγική τους επάρκεια, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου 

πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. 

 Κατάρτιση στο θεατρικό παιχνίδι ή τις θεατρικές σπουδές. 

Επίσης θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα: 

 Εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι - πολιτιστικές δραστηριότητες με παιδιά και 

εφήβους.  

 Επιμόρφωση/κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (από αναγνωρισμένους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης) 

 Γνώση κάποιας από τις γλώσσες των μεταναστών (κατά προτίμηση της Ρωσικής ή 

της Αλβανικής) 

 

Υποβολή αίτησης: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 2 βήματα: 

1. Να υποβάλουν υποψηφιότητα ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 

φόρμας που θα βρουν στη διεύθυνση: 

http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/ekpaideutikoi_ioannina/ 

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση & υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να εκτυπώσουν την αίτησή τους και να τη συνυποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά. 

2. Να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης1 στην Επιτροπή Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα καθώς και φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τους 

απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις κατάρτισης, βεβαιώσεις 

εμπειρίας/προϋπηρεσίας, την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής 

γνώμης για την καταλληλότητά τους.  

 

                                                 
1
 Επισημαίνεται ότι το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Αναθέσεις έργου». 
 

http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/ekpaideutikoi_ioannina/
http://www.rc.uoi.gr/
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από αξιολόγηση των απαιτούμενων και 

συνεκτιμώμενων προσόντων τους, σύμφωνα με το φάκελο υποψηφιότητας τον οποίο θα 

έχουν καταθέσει. Οι επικρατέστεροι των υποψηφίων θα κληθούν να υλοποιήσουν 

διαπολιτισμικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-13 ή/και 

2013-14, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων (ανά Άξονα Προτεραιότητας) 

που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Έργο. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, 

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10 μέχρι και την 23/11/2012. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

τηλέφωνο 2651005883. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών 

 

 

Καθηγητής Ισαάκ Η. Λαγαρής 

Αντιπρύτανης 


