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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» 

Αρ. Πρωτ. 2291 / 26.01.2011 
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τις ανάγκες του έργου του ΕΚΠΑ με τον ανωτέρω τίτλο, το οποίο εντάσσεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας∗ που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και το 
οποίο  έχει  προϋπολογισμό  3.875.000€,  ζητούνται  για  άμεση  πρόσληψη,  με  σύμβαση  έργου,  άτομα  για  την 
επιστημονική  υποστήριξη  του  υποέργου  1.10  «Σύνδεση  της  Αγγλικής,  Γερμανικής,  Ισπανικής  του  ΚΠΓ  με  την 
εκπαίδευση». Η χρονική διάρκεια του υποέργου είναι από 1/2/2011 έως 31/8/2013. 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες αφού διαβάσουν την σύντομη περιγραφή του υποέργου 
(βλ. Παράρτημα 1),  να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία προσωπικού, όπως αυτή 
περιγράφεται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας αίτηση (βλ. Παράρτημα 2)  την 
οποία αποστέλλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα  (βλ. Παράρτημα 3), σημειώνοντας ότι πρόκειται για 
αίτηση  πρόσληψης  στο  έργο  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Οι αιτήσεις μπορεί να 
υποβληθούν  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση mbessie@enl.uoa.gr  ή  σε  έντυπη  μορφή  ταχυδρομικώς:  Τμήμα  Αγγλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, υπόψη κας Μόιρας Χιλλ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  από  την  ημερομηνία  ανάρτησης  της  πρόσκλησης  στην 
ιστοσελίδα www.elke.uoa.gr  έως 15 Φεβρουαρίου 2011.  Οι φάκελοι  των  υποψηφίων  θα  εξεταστούν  από  την 
αρμόδια  επιτροπή επιλογής προσωπικού,  στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη  εάν  κριθεί απαραίτητο  και 
τελικώς θα ενημερωθούν όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά.  

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί  ξανά  εάν προκύψει ανάγκη.   

Τα πιστοποιητικά που  ζητούνται ανά  κατηγορία προσωπικού θα πρέπει  να υποβληθούν σε περίπτωση που οι 
υποψήφιοι κριθούν θετικά και κληθούν σε συνέντευξη. 

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων και η αντίστοιχη αμοιβή θα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας 
και το αντικείμενο. Η επιλογή θα γίνει για τις ανάγκες του υποέργου όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 1 
του παρόντος. 

 
                                                 
∗ Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» & στον 
Άξονα προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & στον  
Άξονα προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 
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1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Θα  επιλεγούν ως  επιστημονικοί  συνεργάτες,  πτυχιούχοι  εκπαιδευτικοί Αγγλικής,  Γερμανικής  και  Ισπανικής  της 
ημεδαπής. Θα προτιμηθούν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
με επιστημονική εξειδίκευση στα αντικείμενα:  

 Διδακτική Ξένων Γλωσσών 
 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
 Ψυχολογία ή κοινωνιολογία της μάθησης της ξένης γλώσσας 

Το  κόστος  ανθρωπομήνα  για  την  κατηγορία  αυτή  του  προσωπικού  θα  κυμανθεί  από  800€  έως  1.000€ 
περιλαμβανομένων  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  και  ασφαλισμένου)  και  όλων  των  νόμιμων 
κρατήσεων.  Το  ύψος  της  αμοιβής  προσδιορίζεται  από  το  αντικείμενο  που  θα  ανατεθεί  και  θα  καταβάλλεται 
αφού παραληφθεί το έργο και κριθεί  ως ικανοποιητικό από την Επιστημονική Επιτροπή της κάθε γλώσσας. Στους 
επιλεχθέντες θα ζητηθεί να συμμετάσχουν στην εκπόνηση των εξής Πακέτων Εργασίας: 

• ΠΕ 1.10.01: Εκπόνηση προγράμματος ύλης (syllabus) αγγλικής, γερμανικής και ισπανικής (διακριτό για κάθε 
γλώσσα) και οδηγίες διδασκαλίας ομάδων ενδιαφερομένων στην Α/θμια ή/και στη Β/θμια 

• ΠΕ 1.10.02:  Σχεδιασμός  της πιλοτικής  εφαρμογής  του Προγράμματος  κάθε  γλώσσας  για  την προετοιμασία 
ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ. 

• ΠΕ 1.10.03: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των 4 τεστ κάθε 
επιπέδου και στις τρεις γλώσσες. 

• ΠΕ 1.10.04:  Πιλοτικά μαθήματα προετοιμασίας  για  εξετάσεις  του  ΚΠΓ  και  στις  τρεις  γλώσσες  και  πιλοτική 
εφαρμογή του διδακτικού υλικού 

• ΠΕ 1.10.06: Σεμινάρια και webminars ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και λειτουργία help 
desk. 

• ΠΕ 1.10.07: Εκπόνηση προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού με τη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση του ΚΠΓ 
προκειμένου να διευκολύνουν την παραγωγή και έκδοση σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων. 

 

2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

Θα  επιλεγούν  εκπαιδευτικοί  της  τάξης  που  έχουν  πτυχίο  Αγγλικής,  Γερμανικής  ή  Ισπανικής  Γλώσσας  και 
Φιλολογίας στους επιστημονικούς χώρους που αναφέρονται στην κατηγορία 1 παραπάνω. 

Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να  πραγματοποιήσουν μαθήματα σε δημόσια σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο),  
εκτός των συμβατικών τους υποχρεώσεων της οργανικής τους θέσης, προκειμένου να πιλοτάρουν σχέδια μαθημάτων 
και  εκπαιδευτικό  υλικό,  στην  ανάπτυξη  του  οποίου  θα  κληθούν  να  συμβάλλουν.  Στόχος  της  διαδικασίας  είναι  η 
προετοιμασία υποψηφίων για να δώσουν εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

Το  κόστος  ανθρωπομήνα  για  την  κατηγορία  αυτή  του  προσωπικού  θα  κυμανθεί  από  500€  έως  800€ 
περιλαμβανομένων  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  και  ασφαλισμένου)  και  όλων  των  νόμιμων 
κρατήσεων.  Το  ύψος  της  αμοιβής  προσδιορίζεται  από  το  αντικείμενο  που  θα  ανατεθεί  και  θα  καταβάλλεται 
αφού παραληφθεί το έργο και κριθεί  ως ικανοποιητικό από την Επιστημονική Επιτροπή της κάθε γλώσσας. 

Στους επιλεχθέντες θα ζητηθεί να συμμετάσχουν στην εκπόνηση των εξής Πακέτων Εργασίας: 

• ΠΕ 1.10.02:  Σχεδιασμός  της πιλοτικής  εφαρμογής  του Προγράμματος  κάθε  γλώσσας  για  την προετοιμασία 
ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ. 
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• ΠΕ 1.10.03: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των 4 τεστ κάθε 
επιπέδου και στις τρεις γλώσσες. 

• ΠΕ  1.10.05:  Ανάπτυξη  υλικού  από  τους  καθηγητές  των  τριών  γλωσσών,  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων 
καθώς και ανατροφοδότηση από τους μαθητές. 

 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 
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Παράρτημα 1 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

Η  Πράξη  με  τίτλο  «Διαφοροποιημένες,  Διαβαθμισμένες  και  Προσαρμοστικές  Εθνικές  Εξετάσεις  Γλωσσομάθειας»  (ΔιαΠΕΓ) 
σκοπό έχει  την υποστήριξη  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  (ΚΠΓ)  και  είναι σε συνέχεια  του Έργου «Σύστημα 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας»  (ΣΑΠιΓ) που ολοκληρώθηκε το 2008 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και 
εθνικούς πόρους. 

Το  ΔιαΠΕΓ  το  υλοποιεί  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (ΕΚΠΑ)  ως  επισπεύδων  φορέας,  σε 
σύμπραξη με  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ)  και  σε  συνεργασία με  το  Ερευνητικό Ακαδημαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει αναλάβει μια δεύτερη Πράξη 
για  την  υποστήριξη  του  ΚΠΓ,  με  τίτλο  «Δημιουργία  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Εξετάσεων  για  το  ΚΠΓ  και  Πλατφόρμα 
Τηλεκατάρτισης για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών».  

Τα έργα που έχουν αναλάβει το ΕΚΠΑ και ΑΠΘ ανήκουν στην κατηγορία πράξεων «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης 
και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», με κωδικό: 01.72.12.02.01,  02.72.12.02.01 &  03.72.12.02.01, και συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

Το ΔιαΠΕΓ, το οποίο θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρία, τα ευρήματα και προϊόντα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία που 
αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του ΣΑΠιΓ, επιδιώκει τα εξής:  

• Την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών (α) 
με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης  της γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται  το σύστημα στις ανάγκες 
ποικίλων κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού, 
ομάδες Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), κλπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο 
όργανο  να  είναι  δυνατόν  να  μετρούνται  περισσότερα  του  ενός  επιπέδου  γλωσσομάθειας,  και  (γ)  με 
διαβαθμισμένα  ηλεκτρονικά  όργανα  μέτρησης,  τα  οποία  θα  δοκιμαστούν  σε  κανονικό  πληθυσμό  (δηλ. 
πραγματικούς  υποψήφιους)  σε  πέντε  πιλοτικά  εξεταστικά  κέντρα  ανά  την  Ελλάδα.  Τα  ηλεκτρονικά  όργανα 
μέτρησης  θα  είναι  και  προσαρμοστικά,  εφόσον  θα  έχουν  την  ιδιότητα  να  προσαρμόζονται  στο  επίπεδο 
γλωσσομάθειας του χρήστη.  

• Την χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή/και on‐line 
εξετάσεις  για  διαφορετικές  κοινωνικές  ομάδες  και  για  την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  των  εξεταστών  και 
βαθμολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ.  

• Τον περαιτέρω εμπλουτισμό του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσομάθειας σε 
μια  γλώσσα,  στρατηγικής σημασίας  για  την  Ελλάδα,  την  τουρκική  γλώσσα,  η  οποία προστίθεται  στις  γλώσσες 
που περιλάμβανε το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και 
ιταλική. 

• Τη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ’ επιλογήν, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάμιας  εκπαίδευσης  να  προετοιμάζονται  για  τις  εξετάσεις  του  ΚΠΓ,  σε  μια  από  τις  πέντε  «μεγάλες» 
γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα, στο σχολείο. 

• Την  προβολή  του  εθνικού  συστήματος  ξενόγλωσσων  εξετάσεων  στο  εκπαιδευτικό  και  στο  ευρύτερο  κοινό,  το 
οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης 
των ξένων γλωσσών.  

• Η  εξωτερική  αξιολόγηση  του  συστήματος  από  επιστήμονες  διεθνούς  κύρους  έχει  στόχο  την  ουσιαστική  του 
αναγνώριση και στο εξωτερικό, ως του μοναδικού συστήματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας, το οποίο συνάδει 
με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της πολυγλωσσίας στην Ε.Ε. και την ανάπτυξη της 
διαπολιτισμικής επίγνωσης.  

ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔιαΠΕΓ ΥΕ 10: Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής του ΚΠΓ με την εκπαίδευση.  

Υπεύθυνη:  Βασιλική Μητσικοπούλου Επίκ.  Καθηγήτρια  ΤΑΓΦ  (η οποία  έχει  επίσης οριστεί υπεύθυνη  για  τις  ενέργειες που 
αφορούν την Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης στην Πράξη Ι και για να λειτουργήσει ως σύνδεσμος με το ΕΑΙΤΥ). 
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Προϋπολογισμός: 808.000,00€ 

Η σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση είναι το ζητούμενο της πλειονότητας των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών του τόπου, 
όπως  έχει  επανειλημμένα  διαπιστωθεί  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  του  ΥΠΔΜΘ,  από  τα  πανεπιστημιακά  τμήματα  και  τις 
ομάδες έργου που εμπλέκονται στο ΚΠΓ. Πέρα όμως από αυτό, πρόκειται για ένα υποέργο ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και 
βαρύτητας, όχι μόνον επειδή εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΚΠΓ αλλά κυρίως επειδή η σύνδεση επιτρέπει στο σύστημα των 
εξετάσεων να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στο χώρο της εκπαίδευσης επιτυγχάνοντας ένα δούναι και λαβείν μεταξύ της δια 
βίου  εκπαίδευσης  όλων  των  βαθμίδων  και  του  εθνικού  συστήματος  αξιολόγησης  της  γλωσσικής  γνώσης,  την  οποία  το 
εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να πιστοποιεί. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρίνεται η δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σε 
ένα ευρωπαϊκό στόχο: την ενιαία πιστοποίηση δεξιοτήτων για την κινητικότητα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας εντός 
της  ευρωπαϊκής  κοινότητας.  Παράλληλα,  ενώ  το  ΚΠΓ  μπορεί  να  αναπροσδιορίσει  τους  μηχανισμούς  γραμματισμού  που 
απαιτεί,  θα  συμβάλει  σε  προδιαγραφή  αντικειμενικότερων  κριτηρίων  και  στάνταρ  για  τη  μάθηση,  τη  διδασκαλία  και  την 
αξιολόγηση  της  γλωσσικής  γνώσης.  Βασικοί  στόχοι  είναι:  (α)    η  εκπόνηση  προγράμματος  ύλης  (syllabus)  για  την  ΑΓΓΛΙΚΗ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ και ΙΣΠΑΝΙΚΗ (διακριτό για κάθε γλώσσα) και οδηγίες διδασκαλίας ομάδων ενδιαφερομένων στην Α/θμια ή/και 
στη Β/θμια εκπαίδευση, (β) η εκπόνηση σχεδίου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ύλης της κάθε μιας γλώσσας 
για την προετοιμασία ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε γλώσσα, 
(γ) η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των 4 τεστ κάθε επιπέδου και στις τρεις 
γλώσσες,  (δ)  πιλοτικά  μαθήματα  προετοιμασίας  για  εξετάσεις  του  ΚΠΓ  και  στις  τρεις  γλώσσες  και  πιλοτική  εφαρμογή  του 
διδακτικού υλικού, (ε) ανάπτυξη υλικού από τους καθηγητές των τριών γλωσσών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και 
ανατροφοδότηση  από  τους  μαθητές,  (στ)  σεμινάρια  και webminars  ενημέρωσης  και  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  και 
λειτουργία help desk,  (ζ) η εκπόνηση προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού με τη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση του ΚΠΓ 
προκειμένου να διευκολύνουν την παραγωγή και έκδοση σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων, (η) εκπόνηση μελέτης οργάνωσης 
της  συμμετοχής  των  μαθητών  στις  εξετάσεις. Μετά  το  δέκατο  μήνα  του  έργου  θα  υπάρξει  στενή  συνεργασία  με  το  ΑΠΘ 
προκειμένου  το  πρόγραμμα  σύνδεσης  του  ΚΠΓ  με  την  εκπαίδευση  για  όλες  τις  γλώσσες  να  παρουσιαστεί ως  ένα «Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ». 
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Παράρτημα 2 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» 
 

Ονοματεπώνυμο:  

Ιδιότητα  

Ημερομηνία γεννήσεως  

Θέση για την οποία 
ενδιαφέρομαι: 

- Επιστημονικός συνεργάτης     
- Εκπαιδευτικός τάξης 

 (τοποθετείστε το σύμβολο αναλόγως) 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση   

Τηλέφωνο (σταθερό)  

Τηλέφωνο (κινητό)  

ΔΟΥ & ΑΦΜ   
 
Ενδιαφέρομαι να εργαστώ ως ……………………………………………………………. για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ», με σύμβαση έργου την οποία θα υπογράψω με το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προτίθεμαι να προσληφθώ ως συνεργάτης (μερικής απασχόλησης). 
 
Συνημμένο: 
Βιογραφικό Σημείωμα  
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Παράρτημα 3 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Φιλοσοφική Σχολή 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
  

THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN 
 UNIVERSITY OF ATHENS 
School of Philosophy 
FACULTY OF ENGLISH STUDIES 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» 
 

1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Ονοματεπώνυμο::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                  

Πατρώνυμο: ……………………………………………………………………………………………..                    

Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………………………………….   

Τηλέφωνα: ………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση οικίας: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ΣΠΟΥΔΕΣ  

2.1 Προπτυχιακές 

Τίτλος σπουδών: …………………………………………………………………………………….. 

Α.Ε.Ι.: …………………………………………………………………………………………………. 

Έτος απόκτησης: ……………………………………………………………………………………. 
 
2.2 Μεταπτυχιακές 

Τίτλος σπουδών: …………………………………………………………………………………….. 

Α.Ε.Ι.: …………………………………………………………………………………………………. 

Ειδίκευση …………………………………………………………………………………………….. 

Έτος απόκτησης: ……………………………………………………………………………………. 
 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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4.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

1.  
2.  

3.  

5.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.  
2.  

3.  

6.    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Γλώσσα  Επίπεδο γλωσσομάθειας  
1.   
2.   

3.   

 
 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 Είδος εμπειρίας  Χρονική διάρκεια 
1.   

2.   

3.   
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