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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Τν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο (Κ.Δ.Γ.), πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, Ν.Π.Ι.Γ.
επνπηεπόκελν από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ,
ελδηαθέξεηαη λα απνζπάζεη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011–2012 εθπαηδεπηηθνύο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ππό εθπόλεζε εζληθά θαη
επξσπατθά εξεπλεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα.
Τν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα απνζπαζηνύλ ζα είλαη ε ςεθηαθή
δηακόξθσζε (ειεθηξνληθή επεμεξγαζία) ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, ε θαηάηκεζή ηνπο ζε
καζεζηαθνύο πόξνπο κε ζηόρν ηε δηαιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηελ ςεθηαθή
εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα LMS πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα θιεζνύλ λα
αλαδεηήζνπλ, λα επηιέμνπλ, λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα ζπλδέζνπλ κε ηα πεξηερόκελα ησλ
ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ επηπιένλ ςεθηαθνύο πόξνπο, γηα λα εκπινπηηζηεί ε ςεθηαθή
δηακόξθσζε κε θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν εθπαηδεπηηθό (πνιπκεζηθό) πιηθό.
Δηδηθόηεξα ην Κ.Δ.Γ. ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απόζπαζε έμη (6) εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ02,
ελόο (1) δαζθάινπ θιάδνπ ΠΔ70 θαη ελόο (1) εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 ή ΠΔ20.
Οη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο:
1. ΠΔ02 Φηινιόγνη: εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ (2 θηιόινγνη),
εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο (2 θηιόινγνη), εκπεηξία ζηε
δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (2 θηιόινγνη).
2. ΠΔ70 Γάζθαινη: εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο
ζην Γεκνηηθό ζρνιείν.
3. ΠΔ19 ή ΠΔ20 εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο: άξηζηε γλώζε html.
Σεκείσζε: Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηόζν νη θηιόινγνη όζν θαη νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
θαη γλώζεηο ΤΠΔ, όπσο: ρξήζε ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ρξήζε πόξσλ πνπ
δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν θαη αμηνιόγεζή ηνπο, ρξήζε ινγηζκηθώλ πνιπηξνπηθήο
παξνπζίαζεο.
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Τπελζσκίδεηαη όηη οη αηηήζεης ηωλ προς απόζπαζε εθπαηδεσηηθώλ δελ θαηαηίζεληαη
ζηο Κέληρο Διιεληθής Γιώζζας, αιιά ζα σποβάιιοληαη κε ηε ζσλήζε θάζε τρόλο
δηαδηθαζία, θαηόπηλ ηες έθδοζες ηωλ ζτεηηθώλ εγθσθιίωλ γηα ηης αποζπάζεης ζε
θορείς ηοσ Τποσργείοσ Παηδείας, Γηα Βίοσ Μάζεζες & Θρεζθεσκάηωλ.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη λα επηθνηλσλνύλ κε ην Κέληξν Διιεληθήο
Γιώζζαο (Καξακανύλα 1, Πιαηεία Σθξα, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε, ηει.:
2310459101 θαη 2310459106, fax: 2310459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr) θαη λα
απεπζύλνληαη ζηελ θ. Δύε Μεηξνύζε ή ζηελ θ. Καηεξίλα Πιαζηαξά.

Με εθηίκεζε,

Ι. Ν. Καδάδεο
Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηνπ Κ.Δ.Γ.
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