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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, Ν.Π.Ι.Γ. επνπηεπόκελν από
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάηωλ (ΤΠΠΔΘ), ελδηαθέξεηαη λα απνζπάζεη γηα
ην ζρνιηθό έηνο 2016–2017 εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ππό εθπόλεζε εζληθά θαη επξωπαϊθά εξεπλεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα.
Δηδηθόηεξα, ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ελδηαθέξεηαη λα απνζπάζεη εθπαηδεπηηθνύο κε ηα
αθόινπζα πξνζόληα:
1. Γιωζζνιόγνπο, κε εηδίθεπζε ζηελ "ππνινγηζηηθή γιωζζνινγία" (επεμεξγαζία
γιωζζηθώλ δεδνκέλωλ: ι.ρ. ειεθηξνληθή ιεμηθνγξαθία, απηόκαηε κεηάθξαζε,
δηακόξθωζε θαη ρεηξηζκόο ζωκάηωλ θεηκέλωλ θ.ιπ.)
2. Κιαζηθνύο θηινιόγνπο κε εηδίθεπζε ζηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα.
3. Φηινιόγνπο κε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία κηαο γιώζζαο ωο δεύηεξεο/μέλεο.
4. Οηθνλνκνιόγν (ΠΔ09) γηα ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινύζεζε θαη ππνζηήξημε ηωλ
εξεπλεηηθώλ έξγωλ πνπ πινπνηεί ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο (1), (2) θαη (3) επηζπκεηό πξνζόλ είλαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ Β'
επηπέδνπ ΣΠΔ.
Με ηελ παρούζα πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος δελ αλαιακβάλεηαη θακία δέζκεσζε
προς απόζπαζε, δεδοκέλοσ όηη επαθίεηαη ζηελ πιήρε δηαθρηηηθή εστέρεηα ηοσ θορέα λα
προηείλεη θαη ηοσ ΥΠΠΕΘ λα αποθαζίζεη γηα ηολ αρηζκό θαη ηης εηδηθόηεηες ηωλ προς
απόζπαζε εθπαηδεσηηθώλ, αλάιογα κε ηης αλάγθες.
Υπελζσκίδεηαη όηη οη αηηήζεης ηωλ προς απόζπαζε εθπαηδεσηηθώλ δελ θαηαηίζεληαη ζηο
Κέληρο Ειιεληθής Γιώζζας, αιιά ζα σποβάιιοληαη κε ηε ζσλήζε θάζε τρόλο δηαδηθαζία,
κεηά ηελ έθδοζε ηωλ ζτεηηθώλ εγθσθιίωλ γηα ηης αποζπάζεης ζε θορείς ηοσ ΥΠΠΕΘ.
Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/-εο κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ κε ην Κέληξν
Διιεληθήο Γιώζζαο (Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε, ηει.:
2313331500, fax: 2313331502, e-mail: centre@komvos.edu.gr) θαη λα απεπζύλνληαη ζηνλ
θ. Γεώξγην Βιάρν [ώξεο επηθνηλωλίαο: 13:00 – 14:30].
Ο Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο
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