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Αριθμός Πρόσκλησης 561-2 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΕΚΠΑ 

 

 

Θεματικά Πεδία: 1. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού 

2. Ψυχολογία 

3. Παραστατικές Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χορός) 

 

  

Τίτλος Προγράμματος Σπουδών: Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Διδασκόντων για την 

ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα  

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Μαρία Ιακώβου, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας 
 
Ακαδημαϊκοί 
Υπεύθυνοι:   

 
1. Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μαργαρίτα Ασημακοπούλου 

 2. Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
 

 3. Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μαρία Ιακώβου 

 

Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Πρόγραμμα Μικτής 

Μάθησης (σε κάθε 60ωρο κύκλο, 36 ώρες διά ζώσης και 24 ώρες εξ αποστάσεως 

διδασκαλία) 

 

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται α) 

στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ και 

ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία 

αναφέρονται ανωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας, β) στα 

μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) 

στα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ και δ) σε διακεκριμένους διανοητές, 

καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του 

άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού 

διπλώματος. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την 

πρόσκληση προσόντα.  

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στη διεύθυνση 

secr-cce@uoa.gr, εντός 5 ημερών μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο 

διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

 

α) Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν ήδη 

υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων, τα οποία 

και έχουν ελεγχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα 

εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί τα 

απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν. 

β) Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και οι διακεκριμένοι διανοητές, 

καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν να  υποβάλλουν στις διευθύνσεις: secr-

cce@uoa.gr, mariak@phil.uoa.gr, alandr@ecd.uoa.gr, masim@phys.uoa.gr 

βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αποτυπώνονται τα απαιτούμενα από την 

πρόσκληση προσόντα καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω 

και την ειδική επαγγελματική εμπειρία που τυχόν προβλέπει η πρόσκληση. 

 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων: Οι υποβληθείσες εμπρόθεσμα αιτήσεις συμμετοχής, 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που ορίζει στη συνέχεια η πρόσκληση και όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κατατάσσονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης η 

οποία ορίστηκε σε συνέχεια της από 27/11/2018 Απόφαση της 11
ης

 Συνεδρίασης του 

Συμβουλίου του Κέντρου, μετά από εισήγηση του  Επιστημονικού Υπευθύνου (ΑΔΑ 

ΩΠΔ346ΨΖ2Ν-7ΚΠ). Υποβληθείσα πρόταση, η οποία είναι εκπρόθεσμη ή δεν 

πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο υποψήφιος 

αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Ο πίνακας κατάταξης εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου και απόσπασμα της 

Απόφασης κοινοποιείται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προκειμένου αυτός με 

δική του επιμέλεια να το καταθέσει προς έγκριση στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τη σειρά του πίνακα 

κατάταξης υποβάλλονται, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωσή του, 

προς την επιτροπή ενστάσεων για την πρόσληψη προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

1η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κριτική Παιδαγωγική». Το μάθημα 

διεξάγεται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 7/1/2019 έως και 28/2/2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2. Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για θέματα που αφορούν σε ζητήματα 

ετερότητας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 

κριτικής εκπαίδευσης. 

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 4 ώρες, σύνολο 28 ώρες) 

5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 
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Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

τρεις χιλιάδες εννιακόσα σαράντα ευρώ (3.940,00€) και περιλαμβάνει την αμοιβή 

του, όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και 

εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από 

αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών.  
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Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 1
ης

 Κατηγορίας :  

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Φιλολογίας Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος στην 

Εκπαίδευση 

Α  

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

τουλάχιστον Β2 

Α - 

 

Γνώση 2
ης

 Ξένης Γλώσσας Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον Β2 

Ε 7 

Γνώση 3
ης

 Ξένης Γλώσσας Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον Β2 

Ε 3 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ Ε 5 

Ειδικές Απαιτούμενες 

Γνώσεις, Εμπειρίες ή 

Δεξιότητες. 

Επιμόρφωση/Κατάρτιση στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας τουλάχιστον 100 ώρες 

 

>100 ώρες 

 

 

 

Α 

 

Ε 

 

 

- 

 

5 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία Ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας τουλάχιστον 300 

ώρες 

 

300 έως 500 ώρες 

>500 ώρες 

Α 

 

 

 

Ε 

 

- 

 

 

 

10 

20 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

2η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση:  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:   ένας (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Διαφοροποιημένη διδασκαλία με παραδείγματα από τις φυσικές 

επιστήμες». Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 

7/1/2019 έως και 28/2/2019. 
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Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο κάθε εισηγητής θα αναλάβει:  

 

1.Επιλογή, επιμέλεια και ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για τη παρουσίαση του πλαισίου προσφυγικής 

συνθήκης και ζητημάτων διαφοροποιημένης διδασκαλίας με παραδείγματα από τις 

φυσικές επιστήμες με εστίαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 3 ώρες, σύνολο 21 ώρες) 

5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (2.740,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, 

όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη 

όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από 

αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών. 
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Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 2
ης

 Κατηγορίας :  
 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Φυσικής, Χημείας, 

Γεωλογίας 

Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε 

αντικείμενα σχετικά με τη διδακτική 

των φυσικών επιστημών 

Α  

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

Α - 

 

Γνώση 2
ης

 Ξένης Γλώσσας Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

Επίπεδο C2 

 

Ε 

 

5 

10 

Γνώση 3
ης

 Ξένης Γλώσσας Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

Επίπεδο C2 

 

Ε 

 

5 

10 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ Ε 10 

Επαγγελματική Εμπειρία 

εκτός από Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

Εμπειρία στον συντονισμό της  

εκπαίδευσης προσφύγων, 

τουλάχιστον ένα έτος  

 

>1 έτος  

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

   

  

 10 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

 

3
η
 Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και βασικές αρχές Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων». Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 

7/1/2019 έως και 28/2/2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  
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2. Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για θέματα προετοιμασίας των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης των μαθητών 

και μεθοδολογίας που βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων με εστίαση 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 2 ώρες, 14 ώρες) 

5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 3
ης

 Κατηγορίας :  

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α - 

Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακό ή  

Διδακτορικό δίπλωμα 

σε αντικείμενα σχετικά με την 

Παιδαγωγική ή την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

Ε 5 

15 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία σε θέματα 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

τουλάχιστον 100 ώρες 

 

>100  

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

  

10 

Ειδικές Απαιτούμενες 

Γνώσεις, Εμπειρίες ή 

Δεξιότητες. 

Επιμόρφωση/Κατάρτιση σε 

αντικείμενα σχετικά με την 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

100 έως 200 ώρες  

 

200 έως 400 ώρες 

>400 

 

 

Α 

 

 

Ε 

 

 

- 

 

 

10 

15 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 
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4η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:  δύο  (2) εισηγητές  

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

                               

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Διδακτική γλωσσών και διαπολιτισμική εκπαίδευση». Τα μαθήματα 

διεξάγονται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 7/1/2019 έως και 28/2/ 2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο κάθε εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας και 

μειονοτήτων  

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 2 ώρες, σύνολο 14 ώρες) 

5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του κάθε εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 
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Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 4ης Κατηγορίας : 

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Ξένων 

Γλωσσών και Φιλολογιών 

Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε 

αντικείμενα Ανθρωπιστικών ή/και 

Κοινωνικών Σπουδών 

Ε 5 

Διδακτορικό  Διδακτορική διατριβή σε 

αντικείμενα σχετικά με τη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Ε 10 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

τουλάχιστον Β2 

Α - 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδασκαλία ελληνικής ή ξένης 

γλώσσας σε ενήλικες τουλάχιστον 

50 ώρες 

 

50 έως 100 ώρες  

>100 ώρες 

 

Α 

 

 

Ε 

 

 

- 

 

 

15 

  25 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

5η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:  ένας  (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Ψυχολογία 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Διομαδικές σχέσεις και επίλυση συγκρούσεων: Ενδυνάμωση 

κοινοτήτων μάθησης με παιδιά πρόσφυγες». Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ώρες και μέρες που θα 

συμφωνηθούν στο διάστημα από 7/1/2019 έως και 28/2/2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για ζητήματα επίλυσης συγκρούσεων, 

ενδυνάμωσης ομάδας με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 2 ώρες, σύνολο 14 ώρες) 
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Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 5ης Κατηγορίας : 

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α - 

Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό δίπλωμα  

στην Κοινωνική Ψυχολογία 

Ε 5 

15 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

Επίπεδο C2 

 

Ε 

 

5 

10 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο της θέσης (διαχείριση 

ομάδας/διαπολιτισμική 

εκπαίδευση/επίλυση συγκρούσεων) 

τουλάχιστον 50 ώρες  

 

50 έως 100 ώρες  

 > 100 ώρες 

 

Α 

 

 

 

 

Ε 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

15 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

6η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:  ένας  (1) εισηγητής  

 

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εξ αποστάσεως διδασκαλία 

του αντικειμένου «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία».  
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Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εξ αποστάσεως εισηγήσεων για ζητήματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και συνεργατικής μάθησης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  

3. Εξ αποστάσεως διδασκαλία (7 κύκλοι από 3 ώρες, σύνολο 21 ώρες) 

4. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 6ης Κατηγορίας : 

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α - 

Επαγγελματική Εμπειρία 

εκτός από Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

Επαγγελματική Εμπειρία σε 

αντικείμενα σχετικά με τη 

διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

τουλάχιστον ένα έτος 

 

>1 έτους 

Α 

 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

 

25 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία σε επιμόρφωση 

Ενηλίκων   

 

Ε 

 

15 

 

Υποδειγματικό μάθημα – 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

7η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:  ένας  (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Παραστατικές Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χορός) 
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Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Το θέατρο ως μέσο προσέγγισης της Ετερότητας στο Σύγχρονο 

Σχολείο». Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 

7/1/2019 έως και 28/2/ 2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για ζητήματα που αφορούν θεατροπαιδαγωγικές 

πρακτικές σε σχέση με την ετερότητα και την αξιοποίηση του θεάτρου στην 

εκπαίδευση 

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 2 ώρες, σύνολο 14 ώρες) 

5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του κάθε εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 



Σελίδα 13 από 14 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 7ης Κατηγορίας : 

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών Α - 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε 

αντικείμενα σχετικά με τη Θεατρική 

Αγωγή  

Α 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα Διδακτορικό Δίπλωμα σε 

αντικείμενα σχετικά με το Θέατρο  
Ε 10 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

C2 

Ε 

 

5 

10 

Επαγγελματική Εμπειρία 

εκτός από Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με 

το αντικείμενο της θέσης 

τουλάχιστον 50 ώρες 

 

50 έως 100 ώρες 

100 έως 150 ώρες 

>150 ώρες 

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

5 

10 

15 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα 

σχετικά με τη θεατρική αγωγή  

 

Ε 

 

5 

 

Υποδειγματικό μάθημα - 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 

 

8η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών:  ένας  (1) εισηγητής  

Θεματικό Πεδίο: Παραστατικές Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χορός) 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Δια ζώσης διδασκαλία του 

αντικειμένου «Βιωματικές τεχνικές και θέατρο στην Εκπαίδευση». Τα μαθήματα 

διεξάγονται σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν στο διάστημα από 7/1/2019 έως και 28/2/ 2019. 

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα: 

Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει:  

1. Επιμέλεια και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού  

2.Προετοιμασία σειράς εισηγήσεων για ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας μέσα 

από θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές  

3. Δημιουργία διαφανειών παρουσίασης 

4. Διά ζώσης διδασκαλία (7 κύκλοι από 2 ώρες, σύνολο 14 ώρες) 
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5. Ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Προγραμματίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να ξεκινήσει αρχές του 2019, περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικούς κύκλους και 

η διάρκειά του θα είναι έως τις 28/02/2019. Συνεπώς, η διάρκεια απασχόλησης του 

εισηγητή θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2019. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του κάθε εκπαιδευτή για την εκτέλεση των ανωτέρω 

αντικείμενων απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, ορίζεται σε 

χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) και περιλαμβάνει την αμοιβή του, όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου 

απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 8ης Κατηγορίας : 

 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραί

τητο 

(Α) 

Επιθυμ

ητό (Ε) 

Βαθ

μοί 

 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών Α - 

Μεταπτυχιακό  Μεταπτυχιακός τίτλος σε 

αντικείμενα σχετικά με το Θέατρο  

Α - 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

τουλάχιστον C1 

C2 

Ε 

 

5 

10 

Επαγγελματική Εμπειρία 

εκτός από Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

Επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενα Θεατρικής Αγωγής, 

τουλάχιστον 100 ώρες 

 

100 έως 200 ώρες 

>200 ώρες 

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

10 

15 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο της θέσης τουλάχιστον 

100 ώρες 

 

100 έως 200 ώρες 

>200 ώρες  

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

10 

15 

Υποδειγματικό μάθημα - 

Συνέντευξη 

Παρουσίαση υποδειγματικού 

μαθήματος διάρκειας 10 λεπτών και 

απάντηση σε ερωτήσεις. 

 

Α 

 

10 

Σύνολο   50 

 


