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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Το Ι ν ςτιτοφ το Πο λιτ ι ςτ ι κήσ κ αι Ε κπ αι δευ τ ικ ήσ Σε χ νο λογί ασ (Ι.Π.Ε.Σ.) του Ε.Κ. «Ακθνά» προτίκεται να
απαςχολιςει ςυνολικά επτά (7) ερευνθτικϊν ςυνεργατϊν ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου “CORECT – Common
Religious Cultural Pathways”. Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι να γίνει μια ςυςτθματικι προςπάκεια προβολισ τθσ
κοινισ κρθςκευτικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ-Βουλγαρίασ.
Το ζργο κα αναπτφξει:
- Ψθφιακι εφαρμογι περιιγθςθσ ςτθν περιοχι με βάςθ χάρτεσ και χρονολόγια.
- Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ (αγιογραφίασ, παραδοςιακϊν επαγγελμάτων,
λειτουργίασ, αρχιτεκτονικισ).
- Ψθφιακό εργαλείο καταγραφισ τθσ κρθςκευτικισ ψθφιακισ κλθρονομιάσ.
- Λογιςμικό για ςτακμοφσ πλθροφόρθςθσ τφπου infokiosk.
- Τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ μνθμείων.

εκκλθςιαςτικισ

τζχνθσ,

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςυνεργάηονται τα Τμιματα Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν, Πολυμζςων,
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ & Τθλεκπαίδευςθσ. Ο/Η ενδιαφερόμενοσ/θ που κα
επιλεγεί κα ςυνεργαςτεί με τα παραπάνω τμιματα και τουσ εταίρουσ του ζργου.
Η χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων κα είναι ζωσ 18 μινεσ.
Οι υποψιφιοι γενικότερα είναι επικυμθτό να ζχουν:
(1) ειδίκευςθ/εμπειρία ςε αντικείμενα τεχνολογιϊν όπωσ:
- τεχνολογία ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ
- διεπαφζσ ανκρϊπου – υπολογιςτι
- γραφιςτικι και ςχεδίαςθ διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων γραφικϊν
- δθμιουργία διαδραςτικϊν εφαρμογϊν και παιχνιδιϊν ςε δφο ι τρεισ διαςτάςεισ
- δθμιουργία διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν
- ανάπτυξθ εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ
(2) ειδίκευςθ ςτθν Αρχαιολογία, Μουςειολογία ι/και ςτθν Ιςτορία τθσ Τζχνθσ με ταυτόχρονθ εμπειρία ςε εφαρμογζσ
νζων τεχνολογιϊν ςτουσ παραπάνω τομείσ.
Συγκεκριμζνα, οι απαιτιςεισ των κζςεων ζχουν ωσ εξισ:
1.

Δφο (2) ερευνητικοί ςυνεργάτεσ για το Σμήμα Τπολογιςτικών υςτημάτων και Εφαρμογών

Ρόλοσ:
(1) Συμβολι ςτθ ςφνκεςθ προδιαγραφϊν υποςυςτθμάτων.
(2) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ – ανάπτυξθ εφαρμογισ καταγραφισ / τεκμθρίωςθσ.
(3) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ – ανάπτυξθ εφαρμογισ παρουςίαςθσ με χάρτεσ και χρονολόγιο.
(4) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ – ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
(5) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ αναφορϊν και επιςτθμονικϊν / τεχνικϊν δθμοςιεφςεων.
(6) Επαφι/ επικοινωνία με εταίρουσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ Κζντρου για τθν υποςτιριξθ του
ςυντονιςμοφ των δράςεων.
Προςόντα:
- Πτυχίο πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ και/ι Πλθροφορικισ ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ.
- Εμπειρία υλοποίθςθσ ζργων/εφαρμογϊν πλθροφορικισ.
- Γνϊςεισ ςχεδίαςθσ λογιςμικοφ / software engineering.
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ και άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ.
Θα θεωρηθοφν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι πτυχίο πλθροφορικισ ι πολυτεχνικισ ςχολισ ι άλλθσ ειδικότθτασ
ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ.

-

Εμπειρία ςυμμετοχισ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν για ζργα πλθροφορικισ.
Εμπειρία χριςθσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (ιδιαίτερα αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ, web-based
προγραμματιςμόσ), βάςεων δεδομζνων και γλωςςϊν/εργαλείων ανάπτυξθσ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν
Εμπειρία ςε χριςθ CASE εργαλείων.
Γνϊςθ / εμπειρία κεμάτων μθχανικισ μάκθςθσ / υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ.
Γνϊςθ τθσ Βουλγαρικισ γλϊςςασ.
Εμπειρία ςε ςυγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν / δθμοςιεφςεων.

Το οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε κζςθσ κα είναι ζωσ 36.000 € και το μζγιςτο ςυνολικό ποςό για τισ δφο κζςεισ
ζωσ 53.000 €.
2.

Δφο (2) ερευνητικοί ςυνεργάτεσ για το Σμήμα Πολυμζςων

Ρόλοσ:
(1) Συμβολι ςτθ ςφνκεςθ προδιαγραφϊν υποςυςτθμάτων.
(2) Συμβολι ςε εργαςίασ τριςδιάςτατων (3D) ςαρϊςεων, ανάπτυξθσ 3D μοντζλων μνθμείων για τισ απαιτιςεισ των
εφαρμογϊν του ζργου.
(3) Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου / βίντεο για επιλεγμζνεσ δράςεισ του ζργου.
(4) Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ γραφικϊν και διεπαφϊν για τισ εφαρμογζσ του ζργου.
(5) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ/ανάπτυξθ του επιπζδου δεδομζνων των εφαρμογϊν του ζργου.
(6) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ/ανάπτυξθ επιλεγμζνων διαδραςτικϊν εφαρμογϊν και παιχνιδιϊν για το ζργο.
(7) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ αναφορϊν και επιςτθμονικϊν / τεχνικϊν δθμοςιεφςεων.
(8) Επαφι/επικοινωνία με εταίρουσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ Κζντρου.
Προςόντα:
- Πτυχίο πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ και/ι Πλθροφορικισ ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ.
- Εμπειρία υλοποίθςθσ ζργων πλθροφορικισ.
- Γνϊςεισ ςχεδίαςθσ λογιςμικοφ / software engineering.
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ και άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ.
Θα θεωρηθοφν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι πτυχίο πλθροφορικισ ι πολυτεχνικισ ςχολισ ι άλλθσ ειδικότθτασ
ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ.
- Εμπειρία ςε 3D ψθφιοποίθςθ και ανάπτυξθ 3D μοντζλων αντικειμζνων / μνθμείων.
- Εμπειρία ςε ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν / παιχνιδιϊν.
- Εμπειρία ςτθν παραγωγι πολυμζςων και τθν ανάπτυξθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν.
- Εμπειρία ςυμμετοχισ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν για ζργα πλθροφορικισ.
- Εμπειρία χριςθσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ.
- Εμπειρία ςε ςυγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν / δθμοςιεφςεων.
Το οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε κζςθσ κα είναι ζωσ 36.000 € και το μζγιςτο ςυνολικό ποςό για τισ δφο κζςεισ
ζωσ 47.350 €.
3.

Δφο (2) Ερευνητικοί ςυνεργάτεσ για το Σμήμα Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ

Ρόλοσ:
(1) Συμβολι ςτθ ςφνκεςθ των απαιτιςεων χρθςτϊν, λειτουργικϊν απαιτιςεων και ςεναρίων εφαρμογϊν.
(2) Συλλογι, επεξεργαςία και ςφνκεςθ περιεχομζνου πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
(3) Δοκιμαςτικι χριςθ, λειτουργία, αξιολόγθςθ και προτάςεισ βελτίωςθσ των εφαρμογϊν.
(4) Επαφι/επικοινωνία με εταίρουσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ Κζντρου.
(5) Αντιπροςϊπευςθ ςε ςυναντιςεισ.
(6) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων.
Προςόντα:
- Πτυχίο με ειδίκευςθ ςτθν Αρχαιολογία ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ.
- Εμπειρία ςε τεκμθρίωςθ, καταγραφι και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ και άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ.
Θα θεωρηθοφν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι πτυχίο ςτθ Μουςειολογία ι Πολιτιςμικι Τεχνολογία.

-

Εμπειρία ςυμμετοχισ/ςυμβολισ ςε ζργα που ςχετίηονται με ανάπτυξθ λφςεων και εφαρμογϊν Πολιτιςτικισ
και Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ.
Γνϊςθ τθσ Βουλγαρικισ γλϊςςασ.
Εμπειρία ςε ςυγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν / δθμοςιεφςεων.

-

Το οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε κζςθσ κα είναι ζωσ 27.000 € και το μζγιςτο ςυνολικό ποςό για τισ δφο κζςεισ
ζωσ 33.000 €.
4.

Ζνασ (1) Ερευνητικόσ υνεργάτησ για το Σμήμα Εκπαιδευτικήσ Σεχνολογίασ & Σηλεκπαίδευςησ

Ρόλοσ:
(1) Συμβολι ςτθ ςχεδίαςθ / ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
(2) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ αναφορϊν και επιςτθμονικϊν / τεχνικϊν δθμοςιεφςεων.
(3) Επαφι / επικοινωνία με εταίρουσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ Κζντρου για τθν υποςτιριξθ του
ςυντονιςμοφ των δράςεων.
Προςόντα:
- Πτυχίο πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ, Πλθροφορικισ και/ι Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν
ςχολϊν του εξωτερικοφ.
- Γνϊςεισ ςχεδίαςθσ / ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ και άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ.
Θα θεωρηθοφν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι πτυχίο πλθροφορικισ ι πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ φυςικϊν
επιςτθμϊν ι άλλθσ ειδικότθτασ ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ.
- Εμπειρία ςυμμετοχισ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
- Εμπειρία χριςθσ γλωςςϊν ι εργαλείων ανάπτυξθσ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.
- Γνϊςθ / εμπειρία ςε κζματα παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν.
- Γνϊςθ τθσ Βουλγαρικισ γλϊςςασ.
- Εμπειρία ςε ςυγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν / δθμοςιεφςεων.
Το οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε κζςθσ κα είναι ζωσ 15.000 €.

Τποβολή αιτήςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό
βιογραφικό ςθμείωμα και κάκε άλλο ςτοιχείο που κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ςωςτισ γνϊμθσ για
τθν εμπειρία, τισ γνϊςεισ και τθν καταλλθλότθτά τουσ, το αργότερο μζχρι 31-10-2011 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικισ και Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ / Ε.Κ. «Ακθνά», Τςιμιςκι 58, 67100 Ξάνκθ.
Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ, ωσ επίςθμθ θμερομθνία υποβολισ υπολογίηεται θ
θμερομθνία ταχυδρομικισ αποςτολισ και θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν παραλαβι μζχρι τισ 31-10-2011.
Πληροφορίεσ:
Για κζματα διοικθτικισ φφςεωσ: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ, Τθλ. 25410-78787
(εςωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ, το ζργο ι τισ κζςεισ του Τμιματοσ Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν:
Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου Δρ Εμμανουθλίδθσ Χριςτοσ, Κφριοσ Ερευνθτισ (Β’), Τμιμα Υπολογιςτικϊν
Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν, e-mail: chrisem@ipet.gr.
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ ι τισ κζςεισ του Τμιματοσ Πολυμζςων: Δρ Παυλίδθσ Γεϊργιοσ, Κφριοσ Ερευνθτισ
(Β’), Τμιμα Πολυμζςων, e-mail: gpavlid@ipet.gr.
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ ι τισ κζςεισ του Τμιματοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ: Δρ Τςιαφάκθ Δζςποινα,
Κφρια Ερευνιτρια (Β’), Τμιμα Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, e-mail: tsiafakis@ipet.gr.
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ ι τισ κζςεισ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ και Τθλεκπαίδευςθσ: Δρ
Σωτθρόπουλοσ Παναγιϊτθσ, Κφριοσ Ερευνθτισ (Β’), Τμιμα Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, email: psotirop@ipet.gr.

Διευκυντισ Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Ακθνά»
Κακθγθτισ Χριςτόδουλοσ Χαμηάσ

