
 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 

ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης προσκαλεί αδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενταχθούν σε μητρώο εκπαιδευτών στο 

πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»1 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

και το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια του τμήματος 

Φιλολογίας Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να 

διδάξουν σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (ως 

δεύτερης/ξένης) για αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές σε σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας 

(Νηπιαγωγείο - Λύκειο). 

                                                 
1 (Άξονας Προτεραιότητας 1: 16389/ 8-10-2010 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.  
   Άξονας Προτεραιότητας 2: 16390/ 8-10-2010 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.  
   Άξονας Προτεραιότητας 3: 16391/ 8-10-2010 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.) 
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Δράση: Ενίσχυση της ελληνομάθειας 



 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτές πρόκειται να συνάπτουν Συμβάσεις Έργου με τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. Η έναρξη κάθε σύμβασης ταυτίζεται με 

την έναρξη του τμήματος ελληνομάθειας που ανατίθεται στον εκπαιδευτή σε 

οποιαδήποτε χρονική φάση της σχολικής περιόδου και ολοκληρώνεται με τη λήξη 

αυτής. Οι εκπαιδευτές που θα αξιοποιηθούν στα τμήματα ενίσχυσης της 

ελληνομάθειας θα αντλούνται από τον κατάλογο κατάταξης εκπαιδευτών, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από σχετική απόφαση επιλογής από την επιστημονική επιτροπή της 

Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου 

Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών Τμημάτων ∆ημοτικής 

Εκπαίδευσης και Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού ή ομοταγούς 

Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερολογιακών 

ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο ∆ιαδίκτυο (πρόγραμμα «∆ιαύγεια») την 

αίτηση υποψηφιότητάς τους με τον εξής τρόπο: σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά και 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/ekpaideutikoi. 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με τους παραπάνω τρόπους δε θα γίνονται δεκτές. 

Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνυποβληθούν νομίμως 

επικυρωμένα τα αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των αναγραφόμενων στην αίτηση 

προσόντων. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση 

Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» 

Τ.Θ.1676, 

Τ.Κ. 54006, 

Θεσσαλονίκη 



 

 

 

 

(για τη δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας») 

Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, των κριτηρίων 

μοριοδότησης καθώς και των ειδικότερων όρων συνεργασίας δίνεται σε ειδικό 

ενημερωτικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.diapolis.auth.gr. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 

23130 18458, 10 π.μ. – 13 μ.μ. κ. Χάιδω Αλεξιάδου. 

 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 

Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου 

Αντιπρύτανις 

 


