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ΠΡΟΤΑΣΗ
Επώνυµο

:__________________________

Όνοµα

:__________________________

Πατρώνυµο :__________________________

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.∆.Τ.

:__________________________

Α.Φ.Μ.

:__________________________

∆.Ο.Υ.

:__________________________

Σας υποβάλλω Πρόταση για ανάθεση έργου,
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
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
&
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7» και «ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 8», οι οποίες έχουν ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕ∆ΒΜ) 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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του ΥΠΑΙΘΠΑ, ως εξής:
1.

Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή
∆ιδακτορικού 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
∆ήµους. 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
∆ιδακτορικού 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.
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3. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή
∆ιδακτορικού µε ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων για τη θέση
του δεύτερου επιστηµονικού συνεργάτη του υποέργου.
Απαραίτητη είναι η επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία
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 ∆ευτεροβάθµιας 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 κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
δηλώσουν έως και τέσσερις (4) Θεµατικές Ενότητες.

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
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6ος Άξονας
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα – ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων
Κοινωνική
Οικονοµία
και
Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα
Επιχειρηµατικότητα
και
Τουριστική
–
Πολιτιστική Ανάπτυξη
Αγροτική Επιχειρηµατικότητα – Marketing
Αγροτικών Προϊόντων
Βιολογικά
Προϊόντα:
Παραγωγή
–
Πιστοποίηση – ∆ιάθεση
Ηλεκτρονική
Επιχειρηµατικότητα
–
eεπιχειρείν
Πράσινη Επιχειρηµατικότητα
∆ηµιουργώ 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 ∆ράσεις
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
Προστασία και ∆ικαιώµατα Καταναλωτή
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίµων
Αστικοί λαχανόκηποι
Πρακτικές συµβουλές (υγιεινής) διατροφής
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
∆ιαµόρφωση και διακόσµηση εσωτερικών
χώρων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειµένου – ∆ιαδίκτυο (Ι)
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Βάσεις ∆εδοµένων – Εξειδικευµένα θέµατα
(ΙΙΙ)
∆ιαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην
καθηµερινή ζωή
Ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media)
∆ηµιουργία 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 ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
∆ιαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρµόνιση
επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής
Αποτελεσµατική συνεργασία στον εργασιακό
χώρο
Αποτελεσµατική ηγεσία στην εργασία
∆ιαχείριση χρόνου
∆ιαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Επικοινωνία και δυναµική της Οµάδας
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Αποτελεσµατική επικοινωνία µε φορείς και
υπηρεσίες
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)

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

Εργαστήρι µουσικής
Εργαστήρι ∆ηµιουργικής Γραφής
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Τοπική Ιστορία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑ∆ΩΝ
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.

Συνηµµένα υποβάλλω:
1.

Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων

2.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα

3.

Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος
(Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λπ.)

α) _________________________________________________
_________________________________________________
β) _________________________________________________
_________________________________________________
γ) _________________________________________________
_________________________________________________
δ) _________________________________________________
_________________________________________________
ε) _________________________________________________
_________________________________________________
στ) ________________________________________________
_________________________________________________
ζ) _________________________________________________
_________________________________________________
η) _________________________________________________
_________________________________________________

Ο Υποβάλλων / Η Υποβάλλουσα

