
Θέρµη, 09-10-2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7642 / 10-10-2013 

 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ι.Π.ΤΗΛ.του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποποίησης του έργου « Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry 
Learning at School» (Αρ. Συµβολαίου: 317601) προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για µία (1) µεταπτυχιακή 
υποτροφία: 
 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

243 
ΠΕ Πληροφορικής 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού 
και Ψηφιακών 
Εκπαιδευτικών 
Μαθηµάτων 

1 12 µήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Πτυχίο Τµηµάτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής στο πεδίο της 
Πληροφορικής 

2. Μεταπτυχιακή Φοίτηση σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της ηµεδαπής στο Πεδίο 
της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

3. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Προηγούµενη ενασχόληση και εµπειρία στην σχεδίαση κι ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων µε εργαλεία όπως Open Graphical Learning 
Modeller, Courselab, eXe, Lectora, LAMS και Moodle 

5. Καλή Γνώση των διεθνών προτύπων µαθησιακών τεχνολογιών (SCORM, IMS 
Learning Design) 

6. Καλή Γνώση Τεχνολογιών Προγραµµατισµού Παγκόσµιου Ιστού (PHP, HTML, 
CSS, Javascript). 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα 
3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαµόρφωση γνώµης για την καταλληλότητά του  

 
Οι ενδιαφερόµενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 
 



Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες: στον κο. Παναγιώτη 
Ζέρβα (mail: pzervas@iti.gr). 
 
Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία  
του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιµες  
ηµέρες και ώρες (τηλ. 2311/257701-3). 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr    
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 29-10-
2013. 
 
    

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
       
 
 
 

∆ρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 


