ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τηλ. 24210-74628
Fax: 24210-74572

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 1687
Βόλος, 09 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης» και της Υποδράσης 2.3
«Λειτουργία Θερινών Τµηµάτων» που υλοποιούνται από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της
πράξης µε τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» ζητούνται επιστηµονικοί
συνεργάτες στις Περιφέρειες:
1. Σύγκλισης
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη

2. Σταδιακής Εξόδου
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Αττική

3. Σταδιακής Εισόδου
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο

Το Έργο εντάσσεται σε 3 άξονες προτεραιότητας (Άξονας Προτεραιότητας 1- Σύγκλισης, 2-Σταδιακής
Εξόδου και 3-Σταδιακής Εξόδου) που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο) και έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.500.000 €. Συγκεκριµένα για τις αµοιβές των
επιστηµονικών συνεργατών θα διατεθούν: 354.418 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 1, 853.340 €
προέρχονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 και 105.622 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 3. Η
χρονική διάρκεια του έργου είναι από 3/9/2010 έως 31/12/2013.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενες και ενδιαφερόµενοι, αφού µελετήσουν τη σύντοµη περιγραφή της
δράσης/ υποδράσεων του έργου που παρατίθενται (βλ. παράρτηµα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που
απαιτούνται για κάθε κατηγορία συνεργατών, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω και να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους συµπληρώνοντας αίτηση (βλ. παράρτηµα 2) την οποία θα αποστείλουν µαζί µε
αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, κατά προτίµηση σε ψηφιακή µορφή στη διεύθυνση allodapoi@yahoo.gr
για τους υποψηφίους στην ΟΜΑ∆Α Α ή therina.ekpallodapon@gmail.com; για τους υποψηφίους στην
ΟΜΑ∆Α Β ή σε έντυπη µορφή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Συγκρότηµα Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών - Λαχανά Βόλος, υπόψη: κ. Αποστ. Ζήση, µε την
ένδειξη «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΜΑ∆Α Α, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…» ή
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ – ΟΜΑ∆Α Β, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…».

Ο πρώτος κύκλος επιλογής προσωπικού θα ξεκινήσει από την ηµεροµηνία ανάρτησης της πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα του ΕΠΕ∆ΒΜ http://www.edulll.gr/ και στις ιστοσελίδες http://ee.uth.gr/,
http://www.diavgeia.gov.gr µε όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως 28.02.2011, ο δεύτερος έως 30.6.2011
και στη συνέχεια η πρόσκληση θα µείνει ανοιχτή έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου ή
πλήρωσης των αναγκών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία θα ορίσει η
Επιστηµονικώς Υπεύθυνη του Έργου και θα αποτελείται από µέλη ∆ΕΠ ή/και Υπευθύνους των επιµέρους
δράσεων του Έργου.
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια:
Α) Προκριµατικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί αρχικά τους υποψηφίους ως προς τα
τυπικά τους προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο κάτω ανά ειδικότητα
βάσει των βιογραφικών σηµειωµάτων που έχουν επισυνάψει στην αίτηση.
Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκοµίσουν επικυρωµένα αντίγραφα
των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά χρειαστούν για πιστοποίηση των
αναγραφόµενων στα βιογραφικά στοιχείων κατά την κρίση της Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται µε βάση τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν.
Ο πίνακας αυτών που θα επιλεγούν, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδες: http://ee.uth.gr ,
http://www.diavgeia.gov.gr
Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύµβαση έργου µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η χρονική διάρκεια των
συµβάσεων έργου κυµαίνεται από ένα µήνα έως και τρία έτη και η αµοιβή θα ποικίλλει ανάλογα µε το
είδος του έργου που θα αναλάβουν. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα παράσχουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στις έδρες των σχολείων υποδοχής. Υποψήφιοι που διαµένουν σε άλλη περιφέρεια από εκείνη
για την οποία θα υποβάλουν αίτηση, µπορούν να την υποβάλουν µε την επισήµανση ότι αν οι ως άνω
υποψήφιοι επιλεγούν, αναλαµβάνουν να καλύψουν µε δικά τους έξοδα το κόστος µετακίνησης και
διαµονής στις ως άνω περιφέρειες όπου θα σταλούν να παράσχουν έργο.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑ∆Α Α: Επιστηµονικοί συνεργάτες για την Εφαρµογή των Προγραµµάτων Ψυχολογικής
Υποστήριξης
Θα επιλεγούν περίπου 124 εµπειρογνώµονες, επιστηµονικοί συνεργάτες, ερευνητές, ειδικοί σύµβουλοι,
επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατωτέρω :
Α. Περίπου τρεις επιστηµονικοί συνεργάτες, επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου –ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2 στο Βόλο και 1 στη Θεσσαλονίκη– µε αντικείµενο απασχόλησης την επιµέλεια και
σχεδιασµό του έντυπου υλικού που θα παραχθεί, την επικοινωνία µε επιµορφωτές, ψυχολόγους και µέλη
όλων των επιτροπών και οµάδων που υλοποιούν τη δράση, την τήρηση πρακτικών από τις διάφορες
επιτροπές (επιλογής, συνεδριάσεις, διαγωνισµών κλπ), την καθηµερινή παρακολούθηση του Forum που
θα δηµιουργηθεί ειδικά για την επικοινωνία ψυχολόγων και εποπτών, και την ανταλλαγή υλικού
υποστήριξης, αλλά και την τακτική δηµοσίευση στον Τύπο ανακοινώσεων, προκηρύξεων, ενηµερώσεων
κ.τ.λ., σχετικών µε την εξέλιξη του Έργου.
Β. Περίπου πέντε επιστηµονικοί συνεργάτες, ερευνητές –ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2 στο Βόλο, 1
στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη – µε αντικείµενο απασχόλησης την αναζήτηση βιβλιογραφίας για τη
σύνταξη των ερωτηµατολογίων και των οδηγών συνεντεύξεων για τη διεξαγωγή της διερεύνησης
αναγκών, τη διεξαγωγή της διερεύνησης αναγκών, την αναζήτηση βιβλιογραφίας για τη διαµόρφωση του
υλικού των παρεµβάσεων και την σύνταξη των καλών πρακτικών, τη διαµόρφωση του υλικού των
παρεµβάσεων και τη συµµετοχή στη σύνταξη των καλών πρακτικών.

Γ. Περίπου έξι ερευνητές επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου -ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1 στην
Θεσσαλονίκη και 5 στην Αθήνα -µε αντικείµενο απασχόλησης τη συλλογή και καταχώρηση δεδοµένων
κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης αναγκών (από 1-3-11 έως 30-6-11), κατά την πιλοτική εφαρµογή των
ΠΨΥ στα σχολεία υποδοχής (από 1-9-11 έως 30-6-12) και κατά τη διεξαγωγή της διευρυµένης εφαρµογής
των ΠΨΥ στα σχολεία υποδοχής (1-6-12 έως 30-6-13) .
∆. Περίπου δέκα Ψυχολόγοι, επιστηµονικοί συνεργάτες -ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 στην
Θεσσαλονίκη, 3 στην Αθήνα, 1 στο Βόλο, 1 στο Ρέθυµνο, 1 στη Θράκη, 1 στη Ρόδο-µε αντικείµενο
απασχόλησης την ψυχοκοινωνική στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στα σχολεία υποδοχής (από 2-5-11
έως 30-6-11), τη συµµετοχή στη διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρµογής των ΠΨΥ στα σχολεία υποδοχής
(από 1-9-11 έως 30-6-12) και τη συµµετοχή στη διεξαγωγή της διευρυµένης εφαρµογής των ΠΨΥ στα
σχολεία υποδοχής (1-6-12 έως 30-6-13).
Ε. Περίπου εκατό Ψυχολόγοι, ερευνητές- ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -µε αντικείµενο απασχόλησης τη
διεξαγωγή της διευρυµένης εφαρµογής των ΠΨΥ στα σχολεία υποδοχής (1-6-12 έως 30-6-13).
Ελάχιστο τυπικό προσόν για την επιλογή των συνεργατών της κατηγορίας (Α) συνιστά η κατοχή πτυχίου
Α.Ε.Ι. από Τµήµατα:
− Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
− Φιλολογίας
Θα συνεκτιµηθούν τα εξής προσόντα, ανάλογα µε το αντικείµενο απασχόλησης:
− H κατοχή ∆ιδακτορικού τίτλου ή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µε
επιστηµονική εξειδίκευση στα αντικείµενα:
− Εκπαίδευση Ειδικών Πληθυσµών
− Οργάνωση & ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
− Εµπειρία σε ανάλογα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων
− Γνώσεις Η/Υ
− Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Ελάχιστο τυπικό προσόν για την επιλογή των συνεργατών των κατηγοριών (Β)-(Ε) συνιστά η κατοχή
πτυχίου Α.Ε.Ι. από Τµήµατα:
− Ψυχολογίας
− Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας).
Θα συνεκτιµηθούν τα εξής προσόντα, ανάλογα µε το αντικείµενο απασχόλησης:
- H κατοχή ∆ιδακτορικού τίτλου ή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µε
επιστηµονική εξειδίκευση στα αντικείµενα:
- ∆ιαπολιτισµική Ψυχολογία
- Κοινωνική Ψυχολογία
- Κοινωνική-Κλινική Ψυχολογία
- Σχολική Ψυχολογία
- Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων
- Ερευνητική εµπειρία ή διδακτική εµπειρία σε ανάλογα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων
- Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, συναφείς µε τα πεδία του Έργου
- Γνώσεις ξένης γλώσσας συχνά οµιλούµενης από αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες (πέραν της
αγγλικής)
- Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

ΟΜΑ∆Α Β: Επιστηµονικοί συνεργάτες για τα Θερινά Τµήµατα
Θα επιλεγούν περίπου 58 εµπειρογνώµονες, επιστηµονικοί συνεργάτες, ερευνητές, ειδικοί σύµβουλοι,
επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατωτέρω:
Α. Περίπου τρεις ερευνητές, επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου –ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2 στο
Βόλο και 1 στην Αθήνα– µε αντικείµενο απασχόλησης την έρευνα για τη σύνταξη δύο µελετών: α)
«Ανάλυση και τεκµηρίωση του θεσµού των θερινών τµηµάτων: ιδιαιτερότητες και καλές πρακτικές», β)
«Μετανάστευση και σχολική διαρροή».
Β. Περίπου τρεις επιστηµονικοί συνεργάτες, επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου –ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2 στο Βόλο και 1 στην Αθήνα– µε αντικείµενο απασχόλησης την επιµέλεια και
προσαρµογή υλικού που θα χρησιµοποιηθεί στα θερινά τµήµατα.
Γ. Περίπου δέκα απόφοιτοι Παιδαγωγικών ή Φιλοσοφικών Σχολών Α.Ε.Ι., µε εξειδίκευση ή/και εµπειρία
στον Σχολικό και Επαγγελµατικό Προσανατολισµό (ΣΕΠ) –ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, σε όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδας–, µε αντικείµενο απασχόλησης την προετοιµασία προγράµµατος και τη
διδασκαλία σε θερινά τµήµατα (από 20/6/2011 έως 1/7/2011, από 18/6/2012 έως 29/6/2012, από
17/6/2013 έως 28/6/2013).
∆. Περίπου σαράντα Φιλόλογοι –ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας–, µε
αντικείµενο απασχόλησης την προετοιµασία προγράµµατος και τη διδασκαλία σε θερινά τµήµατα (από
20/6/2011 έως 1/7/2011, από 18/6/2012 έως 29/6/2012, από 17/6/2013 έως 28/6/2013).
Ε. Ένας ειδικός πληροφορικής –ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, στο Βόλο– µε αντικείµενο απασχόλησης
την τεχνική υποστήριξη για τις εφαρµογές πληροφορικής και διαδικτύου του υποέργου.
Στ. Ένας γραφίστας –ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, στο Βόλο– µε αντικείµενο απασχόλησης την
αισθητική επιµέλεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί στα θερινά τµήµατα.
Για τις κατηγορίες (Α), (Β), (Γ), (∆), η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. από Τµήµατα Ανθρωπιστικών ή
Κοινωνικών Επιστηµών συνιστά ελάχιστο τυπικό προσόν.
Θα συνεκτιµηθούν τα εξής προσόντα, ανάλογα µε το αντικείµενο απασχόλησης:
α) H κατοχή ∆ιδακτορικού τίτλου ή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µε επιστηµονική
εξειδίκευση στα αντικείµενα:
- Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία
- ∆ιδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
- Σχολική παιδαγωγική
- Σπουδές στην εκπαίδευση (ιδιαίτερα, ευπαθών κοινωνικών οµάδων)
- Ιστορία της εκπαίδευσης και των πολιτισµών
- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.
β) Ερευνητική ή/και διδακτική εµπειρία σε δράσεις και προγράµµατα για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
γ) Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, συναφείς µε τα πεδία του Έργου.
Για την κατηγορία (Ε), η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πληροφορικής συνιστά ελάχιστο τυπικό προσόν.
Θα συνεκτιµηθούν τα εξής προσόντα:
α) H κατοχή ∆ιδακτορικού τίτλου ή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην πληροφορική.
β) Επαγγελµατική εµπειρία ή συµµετοχή σε προγράµµατα µε αντικείµενο την τεχνική υποστήριξη και την
ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου.
Για την κατηγορία (Στ), η κατοχή πτυχίου γραφιστικής από Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένη Σχολή συνιστά
ελάχιστο τυπικό προσόν.
Θα συνεκτιµηθεί η επαγγελµατική εµπειρία ή συµµετοχή σε προγράµµατα µε αντικείµενο τις γραφιστικές
εφαρµογές στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Σηµείωση: Για τους υποψηφίους των Οµάδων Α και Β θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό. Θα προτιµηθούν
υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή και εµπειρία στους ειδικούς πληθυσµούς.
Τονίζεται ότι υποψήφιοι που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη – υλοποίηση
προγραµµάτων που απευθύνονται στους ειδικούς πληθυσµούς, µπορεί να προτιµηθούν ακόµη και στην
περίπτωση που δεν διαθέτουν αυξηµένα τυπικά προσόντα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή
επιλογής προσωπικού.
Το κόστος ανά ανθρωποώρα για την κάθε κατηγορία του προσωπικού θα κυµανθεί, περιλαµβανοµένων
όλων των νόµιµων κρατήσεων, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε στην
Συνεδρίαση Νο 103/08-02-2011 του Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και ο οποίος ισχύει
για όλα τα έργα που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας:
Senior International
Consultant

Senior Researcher

Researcher

Technicians

Από 65,72
έως 82,12

Από 41,08
έως 65,71

Από 24,65
έως 41,07

Από 20,00
έως 24,64

(συµβασιούχοι πλήρους απασχόλησης θεωρούνται οι απασχολούµενοι µε 140 ώρες
το µήνα)
Το ύψος της αµοιβής προσδιορίζεται από το ειδικό αντικείµενο που θα ανατεθεί, τη συγγένεια της
επιστηµονικής εξειδίκευσης µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και την εµπειρία των υποψηφίων
σύµφωνα µε την παραπάνω κοστολόγηση για κάθε ανθρωποώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τα ερωτήµατά
τους γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
allodapoi@yahoo.gr για την ΟΜΑ∆Α Α και
therina.ekpallodapon@gmail.com για την ΟΜΑ∆Α Β
ή να τηλεφωνήσουν στους αριθµούς :
2421074756 για την ΟΜΑ∆Α Α και ώρες 10:00 µε 13:00,
2421074653 για την ΟΜΑ∆Α Β και ώρες 10:00 µε 13:00.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθ. Βασίλειος Μποντόζογλου
Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης

Παράρτηµα 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στόχος του έργου στο πλαίσιο της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης αλλοδαπών
και παλιννοστούντων µαθητών είναι:
- Η διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εµπλεκοµένων (εκπαιδευτικών,γονέων,
µαθητών) αναφορικά µε την κοινωνική ένταξη των µεταναστών µαθητών στο ελληνικό σχολείο
και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα
- Η διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εµπλεκοµένων (εκπαιδευτικών, γονέων,
µαθητών) για την ετερότητα και τις διοµαδικές σχέσεις
- Η διερεύνηση αναγκών σχετικά µε την ύπαρξη ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (π.χ. συναισθηµατικές
δυσκολίες, εκφοβισµός) στα συνεργαζόµενα σχολεία.
- Η διερεύνηση αναγκών των συνεργατών ψυχολόγων που θα αναλάβουν το έργο της ψυχολογικής
υποστήριξης
- Ο σχεδιασµός παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
- Ο σχεδιασµός υλικού υποστήριξης των παρεµβάσεων
- Η επιµόρφωση συνεργατών ψυχολόγων
- Η πιλοτική εφαρµογή των παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
- Η διευρυµένη εφαρµογή των παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
- Παρεµβάσεις πρόληψης στο άτοµο και στο σύστηµα
- Υποστήριξη ατοµικής συµβουλευτικής
- Η αξιολόγηση των παρεµβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

Β. ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στόχος του έργου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των θερινών τµηµάτων είναι:
- Η ενίσχυση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στο στάδιο της µετάβασής τους από τη µια
σχολική βαθµίδα σε άλλη.
- Ο σχεδιασµός και υλοποίηση των τµηµάτων προ-γυµνασιακής και προ-λυκειακής εκπαίδευσης, µε
κύρια στόχευση την αποφυγή της σχολικής διαρροής.
- Η υλοποίηση τµηµάτων θερινής φοίτησης συνολικής διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, µε επιδίωξη
την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και
προφορικού λόγου) υπό το πρίσµα της ένταξης στο γυµνάσιο.
- Η πραγµατοποίηση προ-λυκειακών µαθηµάτων ενίσχυσης της ελληνοµάθειας στο επίπεδο της
καλλιέργειας συγκεκριµένων δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού
λόγου, ώστε να αναπτυχθεί ο ακαδηµαϊκός λόγος και να καταστεί πιο οµαλή η µετάβαση στην
ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα.
- Η ενηµέρωση µεταναστών – γονέων και σχολικών µονάδων.
- Η επιµόρφωση εκπαιδευτικών των θερινών τµηµάτων.

Παράρτηµα 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Ονοµατεπώνυµο:
Ιδιότητα:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Ειδικότητα για την οποία ενδιαφέροµαι:
Στις περιφέρειες:

Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
e-mail:
Ενδιαφέροµαι να επιλεγώ ως
για

το

Έργο

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» της Πράξης «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» µε σύµβαση έργου την οποία θα
υπογράψω µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Σε περίπτωση που επιλεγώ, θα προσκοµίσω όλα τα δικαιολογητικά τα οποία επικαλούµαι
στο βιογραφικό, προς απόδειξη των προσόντων µου. Σε διαφορετική περίπτωση ή σε
περίπτωση ανακριβούς αναφοράς προσόντων, διαγράφοµαι από τους πίνακες υποψηφίων.
Ηµεροµηνία ………………………………………………………..
Συνηµµένα:
1.Βιογραφικό Σηµείωµα
2.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2.3
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Ονοµατεπώνυµο:
Ιδιότητα:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Ειδικότητα για την οποία ενδιαφέροµαι:
Στις περιφέρειες:

Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
e-mail:
Ενδιαφέροµαι να επιλεγώ ως
για την Υποδραση 2.3
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
& ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» µε σύµβαση έργου την οποία θα υπογράψω µε το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Σε περίπτωση που επιλεγώ, θα προσκοµίσω όλα τα δικαιολογητικά τα οποία επικαλούµαι
στο βιογραφικό, προς απόδειξη των προσόντων µου. Σε διαφορετική περίπτωση ή σε
περίπτωση ανακριβούς αναφοράς προσόντων, διαγράφοµαι από τους πίνακες υποψηφίων.
Ηµεροµηνία ………………………………………………………..
Συνηµµένα:
1.Βιογραφικό Σηµείωµα
2.

