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Κοζάνη, 20/11/2015

Αριθμ.Πρωτ.: 7740

Αρ. Πρόσκλησης: 15/2015Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου
Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοζάνη
Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου
Τηλ./ Fax: 2461056440, 2461056221
e-mail: ciakovidou@uowm.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του
έργου «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» στο
πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας με ΕΥ την κα Αυγητίδου Σοφία, που
συγχρηματοδοτείται από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ενδιαφέρεται για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων
έργου διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου ή/και των παρατάσεων
αυτού:

Α) Με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Ποιοτική έρευνα – Δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού» και συγκεκριμένα: δημιουργία πρωτόκολλων συνέντευξης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας»,
διεξαγωγή συνεντεύξεων με διευθυντές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό
Θεσσαλονίκης, απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, πρώτη ανάλυση δεδομένων  (κατηγοριοποίηση),
συμμετοχή στην καταγραφή εκθέσεων/αναφορών
Παραδοτέα:

1. έκθεση βιβλιογραφικής ανασκόπησης με παράρτημα συνόψεων των βιβλιογραφικών
αναφορών

2. μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις
3. πρωτόκολλα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων
4. πίνακες ανάλυσης δεδομένων
5. Επιμέρους σχολιασμό των συνεντεύξεων
6. σενάρια – «καλές πρακτικές» για την εκπαιδευτική πλατφόρμα

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
1. Απόφοιτοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ2 Φιλόλογοι, ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι,
ΠΕ5 Γαλλικής, ΠΕ6 Αγγλικής, ΠΕ7 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ70 Δάσκαλοι).
2. Κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στις «Επιστήμες της Αγωγής»
3. Άριστη γνώση της  αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσης Η/Υ
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είτε μέσω
εκπόνησης διπλωματικής (μεταπτυχιακής εργασίας) είτε μέσω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
2. Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις  που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
3. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 4.500,00 €.

Β) Με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Ποιοτική έρευνα – Δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού» και συγκεκριμένα: απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, πρώτη ανάλυση δεδομένων
(κατηγοριοποίηση), συμμετοχή στην καταγραφή εκθέσεων/αναφορών
Παραδοτέα:

1. πρωτόκολλα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων
2. πίνακες ανάλυσης δεδομένων
3. Επιμέρους σχολιασμό των συνεντεύξεων
4. σενάρια – «καλές πρακτικές» για την εκπαιδευτική πλατφόρμα

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
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1. Απόφοιτοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ2 Φιλόλογοι, ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι,
ΠΕ5 Γαλλικής, ΠΕ6 Αγγλικής, ΠΕ7 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ70 Δάσκαλοι).
2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στις «Επιστήμες της Αγωγής»
3. 5ετή  εκπαιδευτική εμπειρία  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
4. Γνώσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είτε μέσω
εκπόνησης διπλωματικής (μεταπτυχιακής εργασίας) είτε μέσω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
2. Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις  που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
3. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις  που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 €.

Γ. Με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Ποιοτική έρευνα, Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού,
διάχυση/αξιοποίηση αποτελεσμάτων»
Παραδοτέα:

1. Πίνακες  συγκριτικής ανάλυσης δεδομένων και σχολιασμός πινάκων σύγκρισης
2. Επιμέρους συμβολή στη συγγραφή της έκθεσης/ αναφοράς ποιοτικής έρευνας
3. Σενάρια – «καλές πρακτικές» για την εκπαιδευτική πλατφόρμα
4. Προετοιμασία ανακοινώσεων - δημοσιεύσεων σε ημερίδες και συνέδρια

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
1. Απόφοιτοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ2 Φιλόλογοι, ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι,
ΠΕ5 Γαλλικής, ΠΕ6 Αγγλικής, ΠΕ7 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ70 Δάσκαλοι).
2. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στις «Επιστήμες της Αγωγής»
3. Γνώσης Η/Υ
4. 5ετή τουλάχιστον Εκπαιδευτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είτε μέσω
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είτε μέσω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
2.Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις  που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
3. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις  που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 €.

Ως χώρος απασχόλησης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα με διεξαγωγή της
ερευνητικής εργασίας-συνεντεύξεων στη Θεσσαλονίκη ανάλογα με τις ανάγκες του ερευνητικού
προγράμματος
Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από εκτίμηση των
τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων υποψηφίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τυπικών ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων, η επιλογή των
καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις την Πέμπτη 03/12/2015 και ώρα
9:30 π.μ.

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 30/11/2015 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ.
Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Ο Πρύτανης & Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αντώνιος Τουρλιδάκης

Υπογραφή
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