
                                                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΑΨΗΣ  (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Π129_04-02-2013

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων  «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)  {ΝΠΙΔ,  μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ)}, καλεί  Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,  
Ανάπτυξη  και  Λειτουργία  Ψηφιακής  Βάσης  Γνώσης,  Ψηφιακή  Διαμόρφωση  και  Τεχνικός  
Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και  Αξιοποίηση  
Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει  ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που 
συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  το  Ελληνικό 
Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), 

Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε 
περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί  
σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  έργο  υλοποιεί  τμήμα  ενός  ευρύτερου  σχεδιασμού  για  το  Ψηφιακό  Σχολείο.  Συγκεκριμένα, 
αντικείμενο του έργου που υλοποιεί το ΙΤΥΕ είναι:

• Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας, 
λειτουργικής  και  πλήρως  αξιοποιήσιμης  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  Ψηφιακής 
Εκπαιδευτικής  Πλατφόρμας,  μέσω  της  οποίας  θα  διατίθεται  και  θα  διαχέεται  στην 
εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία αξιοποίησής του.

• Η ανάπτυξη μίας Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το 
Πανελλήνιο  Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια  και  τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα υποστηρίζει την ενοποίηση των μεταδεδομένων τους σε μία 
κοινή και συμβατή με τα διεθνή πρότυπα βάση.

• Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πυρήνα ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων:
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o Η  ψηφιακή  διαμόρφωση  των  σχολικών  βιβλίων  της  πρωτοβάθμιας  και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο εμπλουτισμός τους με ψηφιακό διαδραστικό υλικό

o Ο τεχνικός μετασχολιασμός με βάση τα διεθνή πρότυπα υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
ψηφιακού υλικού που θα επιλεγεί

• Η παροχή επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων για την ένταξη και αξιοποίηση του 
διαθέσιμου  ψηφιακού  εκπαιδευτικού  υλικού  στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  και  στην  υποστήριξη  καινοτόμων  προσεγγίσεων  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 
(εργαλεία  κοινωνικής  δικτύωσης,  υπηρεσίες  δημιουργίας  και  διάθεση  υποδειγματικών 
διδασκαλιών).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από 1/06/2010 έως 31/12/2015.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 €

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  –  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

[A]  ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ  –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  
ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ–  
Αριθμός συμβάσεων έως δύο (έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση και  μετασχολιασμός μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν στα φιλολογικά μαθήματα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φιλολογίας.
− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ 02-Φιλόλογοι.
− Εμπειρία  σε  μετασχολιασμό  μαθησιακών  αντικειμένων  φιλολογικών  μαθημάτων  σε  ψηφιακές 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
− Εμπειρία  στην  εύρεση,  αξιολόγηση και  ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε  ψηφιακές 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,   με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.
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[B] ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  –  Αριθμός  
συμβάσεων έως δύο (έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση  και  μετασχολιασμός  μαθησιακών  αντικειμένων  που  αφορούν  στα  μαθήματα  της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
− Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ 70 - Δάσκαλοι.
− Εμπειρία σε μετασχολιασμό μαθησιακών αντικειμένων μαθημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

[C] ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Αριθμός  
συμβάσεων έως δύο (έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση και μετασχολιασμός μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν στα μαθήματα των Φυσικών 
Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών.
− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ 04.
− Εμπειρία  στο  μετασχολιασμό  μαθησιακών  αντικειμένων  Φυσικών  Επιστημών  σε  ψηφιακές 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
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Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

[D] ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  –  Αριθμός  
συμβάσεων έως τρεις (έως 3)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση και μετασχολιασμός μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν στα μαθήματα των Τ.Π.Ε. και 
της Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού 
και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχο

− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ19-Πληροφορικής.
− Εμπειρία  στο  μετασχολιασμό  μαθησιακών  αντικειμένων  ΤΠΕ  -  Πληροφορικής  σε  ψηφιακές 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

[E] ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – Αριθμός συμβάσεων έως δύο  
(έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση  και  μετασχολιασμός  μαθησιακών  αντικειμένων  που  αφορούν  στα  Μαθηματικά  της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών.
− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ 03-Μαθηματικών.
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− Εμπειρία στο μετασχολιασμό μαθησιακών αντικειμένων Μαθηματικών σε ψηφιακές εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ. 
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

[F] ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Αριθμός συμβάσεων έως δύο  
(έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση  και  μετασχολιασμός  μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν  στα Γλωσσικά Μαθήματα 
Αγγλικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.
− Εμπειρία  στο  μετασχολιασμό  μαθησιακών  αντικειμένων  Γλωσσικών  Μαθημάτων  Αγγλικής,  σε 

ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.
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[G]  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Αριθμός συμβάσεων έως μία  
(έως 1)

Αντικείμενο εργασιών:
Αξιολόγηση  και  μετασχολιασμός  μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν  στα Γλωσσικά Μαθήματα 
Γαλλικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
− Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας.
− Εμπειρία  στο  μετασχολιασμό  μαθησιακών  αντικειμένων  Γλωσσικών  Μαθημάτων  Γαλλικής,  σε 

ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ή ECDL. 

Επιθυμητά προσόντα

− Διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
− Εμπειρία  σε  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  περιεχομένου,  υλοποιημένων  π.χ.  σε  DSpace, 

Microsoft SharePoint, κλπ.

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ή  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  - Αριθμός 
συμβάσεων έως δύο (έως 2)

Αντικείμενο εργασιών:
Συντονισμός  εργασιών  ομάδων  μετασχολιασμού  μαθησιακών  αντικειμένων  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

− Πτυχίο ΑΕΙ 
− Μεταπτυχιακός  τίτλος  στην  Ηλεκτρονική  Μάθηση  ή  σε  Συστήματα  Διαχείρισης  Μάθησης  ή 

αντίστοιχο
− Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τουλάχιστον 10 έτη.
− Διοικητική  προϋπηρεσία  σε  συντονισμό  ομάδων  υλοποίησης/υποστήριξης  τεχνικών 

έργων/συστημάτων, κατά προτίμηση σε  ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

− Διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τουλάχιστον 3 έτη.  
− Πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ Α’ Επιπέδου.

6

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6



Επιθυμητά προσόντα

− Εμπειρία στην εύρεση, αξιολόγηση, μετασχολιασμό και ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 
σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

− Επιμορφωτής ΤΠΕ Β’ Επιπέδου
− Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, 
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Προβλεπόμενη  Χρονική  Διάρκεια  Σύμβασης: Πέντε  (5)  μήνες  τουλάχιστον,  με  δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

Όσοι  επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται  να υποβάλουν την πρόταση τους, 
μέχρι την 20/02/2013.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου 
ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων  «Διόφαντος»  www  .  cti  .  gr   και  ειδικότερα  στο  σύνδεσμο  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΟΥ  -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΘΕΣΕΩΝ/  Ενεργές  Προσκλήσεις  /  Πρόσκληση 
Π129_04-02-2013. 

Η  δυνατότητα  υποβολής πρότασης  μέσω  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  υποβολής  προτάσεων 
σύναψης  σύμβασης  μισθώσεως  έργου  ιδιωτικού  δικαίου προϋποθέτει  την  εγγραφή  του 
ενδιαφερόμενου  στο  σύστημα  και  την  ηλεκτρονική  καταχώρηση  των  δικαιολογητικών  του.  Στον 
διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www  .  cti  .  gr   
και  ειδικότερα  στο  σύνδεσμο  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΟΥ  - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΘΕΣΕΩΝ  /  Εγγραφή  Χρήστη υπάρχουν  αναλυτικές  οδηγίες  τόσο  για  την 
διαδικασία  εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και την 
διαδικασία υποβολής της πρότασης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
• Συστατικές  επιστολές,  βεβαιώσεις  εργασιακής  εμπειρίας  που  να  τεκμηριώνουν  τη  ζητούμενη 

εμπειρία ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. 
Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  αποκλειστικά στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  υποβολής  προτάσεων 
σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων όπως αυτά 
έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως 
έργου ιδιωτικού δικαίου και έχουν διασυνδεθεί  από τον ίδιο  τον ενδιαφερόμενο με  την παρούσα 
πρόσκληση,  κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης του. 
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Μετά την επιλογή, οι ενδιαφερόμενοι  που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, ειδοποιούνται κατ’ 
ιδίαν  για  την  αποδοχή   της  πρότασής  τους  και  καλούνται  να   προσκομίσουν  τα  πρωτότυπα 
δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα στην περίπτωση των αντιγράφων). 

Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δε συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν 
καταχωρηθεί  ηλεκτρονικά  στο  σύστημα  υποβολής  προτάσεων  και  σύμφωνα  με  τα  οποία 
πραγματοποιήθηκε  η  αξιολόγηση,  ο  ενδιαφερόμενος  αποκλείεται  και  ειδοποιείται  κατ’  ιδίαν  ο 
επόμενος ενδιαφερόμενος  που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πληροφορίες  για  τις  δραστηριότητες  του  Ινστιτούτου  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων 
«Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http  ://www.cti.gr/  

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και 
άλλες  διαδικαστικές  διευκρινίσεις  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στην  κα  Παπαϊωάννου  Κατερίνα, 
e-mail: papaioannou@cti.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής, Παύλος Σπυράκης
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