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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για γλωσσικούς επιµελητές διδακτικού 

υλικού µε τη µέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 µε τίτλο 

«Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράµµατα Σπουδών» και του 

Υποέργου 3 «Ανάπτυξη διδακτικού υλικού βασισµένου στις νέες τεχνολογίες» της Πράξης 

«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο», µε MIS 296121,τα οποία χρηµατοδοτούνται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ 

(2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων 

στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων  (Π.∆.Ε.) του ΥΠ∆ΒΜΘ, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη διδακτικού 

υλικού α) έντυπου και β) βασισµένου στις νέες τεχνολογίες για Θεµατικές Ενότητες των 

Προγραµµάτων Σπουδών. 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, έχοντας στόχο τη γλωσσική επιµέλεια του διδακτικού 

υλικού, επιθυµεί να συνεργαστεί µε εξωτερικούς συνεργάτες ως γλωσσικούς επιµελητές. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

ως γλωσσικοί επιµελητές πρέπει:  

- να είναι πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής, 

- να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη διόρθωση και τη διαδικασία επιµέλειας έκδοσης 

εκπαιδευτικού- επιστηµονικού υλικού. 

 

Βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι τόσο η πρακτική εµπειρία, όσο και η επαγγελµατική 

κατάρτιση-σπουδές. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 2/5/2011 αίτηση συµµετοχής, ανά 

Υποέργο, στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα υπό την οποία επιθυµούν να συνεργαστούν 

(γλωσσικός επιµελητής). 
 

Μαζί µε την αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης φάκελος, ο οποίος θα 

περιλαµβάνει: 

- Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να γίνεται µνεία: α) των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των σχετικών µε το αντικείµενο, β) της εµπειρίας, γ) των εργασιών που έχουν 

αναλάβει και εκπονήσει στον τοµέα των εκδοτικών δραστηριοτήτων υπό µορφή καταλόγου. 
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- Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών και επικυρωµένων εγγράφων που θα 

αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα. 

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος, ανά Υποέργο, θα πρέπει να αποσταλούν σε τρία αντίτυπα 

(ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο  

Υπόψη κ. Π. ∆ιδάχου 

Υποέργο:…. 

Πραξιτέλους 23 

10562 Αθήνα  

Τηλ. 210-7257212     

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΕΑΠ  

 

 

 

 

 

  Καθηγητής Χ. Κοκκώσης 
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