ΑΔΑ: ΒΕΔΘ46ΨΖΣΘ-Ε2Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
_________________________________________________________________________________________

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο υλοποίησης, με ίδια μέσα, του
Υποέργου 8 με τίτλο «Συγγραφή και επικαιροποίηση
υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών
προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας» των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7» και «ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΑΠ 8», οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 με MIS 375686 και 375687
αντίστοιχα και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
ΥΠΑΙΘΠΑ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Πρόταση για ανάθεση έργου σε
προσωπικό, ως εξής:

1. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση
στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων για την θέση του αναπληρωτή επιστημονικού
υπευθύνου του υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία καθώς
και το διδακτικό έργο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και ειδικότερα στην ανάπτυξη επιμορφωτικών
προγραμμάτων σε Δήμους. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση τουλάχιστον μίας
ξένης γλώσσας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής
νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
2. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση
στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη θέση του πρώτου
επιστημονικού συνεργάτη του υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική
εμπειρία στη συγγραφή και αξιολόγηση διδακτικών υλικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη
του έργου.
3. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση
στην εκπαίδευση ενηλίκων για τη θέση του δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη του
υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση
διδακτικών υλικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη συμβουλευτική υποστήριξη
συγγραφέων για τη διαμόρφωση αντίστοιχων υλικών, καθώς και ερευνητικό έργο και συγγραφή
επιστημονικών κειμένων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα
(12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
4. Τρεις (3) απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργανωτική υποστήριξη του
υποέργου. Απαιτείται εξειδικευμένη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην οργανωτική
υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Θα συνυπολογιστεί τυχόν εμπειρία στη χρήση
Η/Υ και η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δώδεκα
(12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
5. Συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού. Θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή/και να
έχουν συγγραφικό – ερευνητικό έργο σε αντικείμενο συναφές με τη Θεματική Ενότητα που θα
αναλάβουν. Απαραίτητη είναι επίσης η διδακτική εμπειρία σε προγράμματα μη τυπικής
εκπαίδευσης και η εμπειρία στη διαμόρφωση διδακτικού υλικού για προγράμματα μη τυπικής
εκπαίδευσης. Θα συνυπολογιστούν κατά σειρά η διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώς και η
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κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να δηλώσουν έως και τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (π.χ.: 1.1, 2.1 κ.λπ).
Α/Α
1ος Άξονας
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2ος Άξονας
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3ος Άξονας
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
4ος Άξονας
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5ος Άξονας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
Αστικοί λαχανόκηποι
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
Δημιουργία Ιστοσελίδας
Ηλεκτρονική εφημερίδα
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
Βελτιώνω την ορθογραφία μου
Σύνταξη εγγράφων – φορμών
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής
Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
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5.9
6ος Άξονας
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7ος Άξονας
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Ιστορία της Τέχνης
Εικαστικό Εργαστήρι
Φωτογραφία
Κινηματογράφος
Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο
Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
Εργαστήρι μουσικής
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τοπική Ιστορία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)
Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους συγγραφείς θα είναι ατομικές και θα έχουν χρονική
διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και τη φόρμα της Πρότασης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr =>
Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις) και είτε να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στην έδρα
του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση, 1ος όροφος, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, 8:00-14:00) είτε να
την αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω διεύθυνση) με συστημένη επιστολή από
09/03/2013 έως και 19/03/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή Πρότασης για τις Πράξεις: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΑΠ7 & ΑΠ8, Υποέργο 8
Θέση/Θέσεις: …………………………………………………………………………………………………………
Για Θέση 5: Θεματική Ενότητα/Θεματικές Ενότητες………………………………………………………
Η Πρόταση, όπου θα κυκλώνεται ο αριθμός της θέσης/των θέσεων, χρειάζεται να συνοδεύεται με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (μία φορά):
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές
κ.λπ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα σχετικά αποτελέσματα, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr => Αρχική Σελίδα => πλαίσιο
“Δι@ύγεια” => Ανά Είδος Απόφασης => Πίνακας Επιτυχόντων, Διοριστέων, Επιλαχόντων).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις,
επικοινωνίας: 2610-367636.
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Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
Καθηγητής Χαράλαμπος Κοκκώσης

