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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της
Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και συγκεκριμένα του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα τεσσάρων (14)
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης:
1. Με δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο σύμβασης "ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ".
Τυπικά προσόντα:
 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια στις Επιστήμες της Αγωγής
 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών
Επιπλέον προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν:
 Εμπειρία στη διερεύνηση αντιλήψεων και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε θέματα Εκπαίδευσης

για το Περιβάλλον και την αειφορία
 Εμπειρία στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης
 Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες
 Σχετικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 Εμπειρία στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 Εμπειρία στην έρευνα για την άτυπη εκπαίδευση
 Εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων
 Εμπειρία στη βιβλιογραφική επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική

Εκπαίδευση
Η συνολική αμοιβή που αντιστοιχεί στις παραπάνω συμβάσεις έργου  ορίζεται στο ποσό των 1.620,00€
έκαστος
2. με δύο (2) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότητας
Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) με αντικείμενο σύμβασης "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΜΑ".
Τυπικά προσόντα:
 Τουλάχιστον τριετής (3) διδακτική εμπειρία
Επιπλέον προσόντα:
 Δυνατότητα υλοποίησης των διδακτικών εφαρμογών σε πραγματικές σχολικές τάξεις
 Διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σε Ε’ ή/και ΣΤ’ τάξεις και της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης Β’ ή/και Γ΄ Γυμνασίου
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Η συνολική αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση έργου ορίζεται στο ποσό των 2.300,00€
έκαστος

Ως χώρος απασχόλησης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα.
Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και
εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. H διεξαγωγή των συνεντεύξεων των
υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα πραγματοποιηθεί στις 15/05/2014 ημέρα Πέμπτη.

Η παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο
σύμβασης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο
μέχρι 13/05/2014 και ώρα 02:00 μ.μ θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη
(Πληροφορίες κ. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Ο προϊστάμενος της γραμματείας του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ

Γεώργιος Κωνσταντάς
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