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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης 
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (Α.Π.1 300607, Α.Π.2 
300608, Α.Π.3 300609) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) πρόκειται να συνάψει συμβάσεις έργου με συνεργάτες για 
την επιστημονική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη, η οποία εντάσσεται σε τρεις άξονες 
προτεραιότητας*

  

 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.206.000€. Η 
χρονική διάρκεια του έργου είναι από 3/9/2010 έως 31/12/2013. Επιστημονικά 
υπεύθυνη της Πράξης είναι η Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών 
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης, το βιογραφικό τους σημείωμα 
με τον εξής τρόπο: ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
http://www.diapolis.auth.gr/synergates και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Τ.Θ. 1676, 54006 Θεσσαλονίκη 
(για τη δράση 5 «Ενίσχυση της Μητρικής Γλώσσας») 

                                                 
* Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

 
Γραφείο: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

 
Μ.Προμηθειών  Ε.Ε. Α.Π.Θ. 
Θεοδοσιάδης Ευάγγελος 
2310-996752 
2310-200392 
Procur@rc.auth.gr 
85705-86040-86041 

           
         Θεσσαλονίκη, 17/8/2011 
          Αρ.Πρωτ.:   53508/2011 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Όσοι είχαν υποβάλει το βιογραφικό τους στο παρελθόν μόνο ηλεκτρονικά 

παρακαλούνται να το αποστείλουν και σε έντυπη μορφή στην παραπάνω διεύθυνση. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν 
σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κληθούν να τα καταθέσουν.  

Βιογραφικά που δεν υποβάλλονται και με τους δύο παραπάνω τρόπους δεν θα 
γίνονται δεκτά. 

 
Θα απασχοληθούν ερευνητές και διδάσκοντες για την Αλβανική και τη Ρωσική 
προκειμένου να εργαστούν στην παραγωγή και διδασκαλία γλωσσοδιδακτικού 
υλικού για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Συγκεκριμένα, ως ερευνητές και 
διδάσκοντες της Αλβανικής θα επιλεγούν για την Αττική και ως ερευνητές 
και διδάσκοντες της Ρωσικής θα επιλεγούν για τη Θεσσαλονίκη απόφοιτοι 
Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ή Τμήματος Σλαβικών Σπουδών ή Τμήματος 
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ή απόφοιτοι Τμήματος Φιλολογίας ή 
Ξένης Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος (με μητρική τη Ρωσική/Αλβανική 
ή/και πιστοποιημένη γνώση σε μία από αυτές τις γλώσσες) ή απόφοιτοι 
Τμημάτων Αλβανικής/Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας της αλλοδαπής (με 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) με ειδίκευση στη 
γλωσσολογία και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου. Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν στο βιογραφικό των υποψηφίων 
ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης: 

• Εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών 
• Εμπειρία στην παραγωγή διδακτικού/ επιμορφωτικού υλικού 
• Εμπειρία στη γραμματική περιγραφή και τη σύγκριση γλωσσών 

(Ελληνικής-Ρωσικής, Ελληνικής-Αλβανικής) 
• Εμπειρία στη διδασκαλία γλωσσών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 
• Εμπειρία στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικού 

γλωσσικού υλικού της Αλβανικής/Ρωσικής 
• Γνώση μίας ή περισσοτέρων γλωσσών των χωρών καταγωγής των 

πληθυσμών-στόχων 
• Γνώση Η/Υ 

Η Επιστημονική Επιτροπή πρόκειται να καταρτίσει μητρώο συνεργατών από 
τους οποίους θα προσκαλούνται, κατά περίπτωση, όσοι ειδικεύονται στις εκάστοτε 
ανάγκες. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων καθώς και το ύψος της αμοιβής 
προσδιορίζεται από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, τη συγγένεια της 
επιστημονικής εξειδίκευσης με το εκάστοτε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο και την 
εμπειρία των υποψηφίων.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν 
να υποβάλλουν τα ερωτήματα τους γραπτώς στη διεύθυνση diapolis-info@auth.gr ή να 
τηλεφωνήσουν στο 6986649997 κατά τις ώρες 11:00 με 13:00.  

 

 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 

Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου – Ανδρέου 
   Αντιπρύτανις 
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