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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

«Inclusive Schools for Roma»  
(Grant Agreement, number: 881953 — Inclusive Schools REC-AG-2019 / RECRDIS-DISC-AG-2019) 

 

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools for Roma» που υλοποιείται με  τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship” (REC)  

καλούμε φυσικά πρόσωπα 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να παρακολουθήσουν επιμόρφωση συνολικής 
διάρκειας είκοσι (20) ωρών με θέμα «Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στην εκπαίδευση 
παιδιών Ρομά».  

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας COVID-19, στο 
διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο του 2021.  

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τους εταίρους του Έργου και με βάση τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, θα επιλεγούν 50 άτομα και 10 αναπληρωματικά που θα λάβουν 
επιμόρφωση και υποστήριξη από τους συνεργάτες του Έργου, με στόχο την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης της σχολικής και 
τοπικής κοινότητας σε σχέση με την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του 
ρόλου του/της διαμεσολαβητή/τριας.  

Τα βασικά θέματα επιμόρφωσης θα είναι τα ακόλουθα: 
• Ο ρόλος του διαμεσολαβητή και ειδικότερα του διαμεσολαβητή εκπαίδευσης των 

Ρομά 
• Θεωρία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές της σχολικής διαμεσολάβησης 
• Ολιστικές πρακτικές προσέγγισης μιας τάξης   
• Καλές πρακτικές  

 

Συνολικά η επιμόρφωση για όσους και όσες επιλεγούν θα διεξαχθεί σε πέντε (5) 
σεμιναριακούς κύκλους ανά ομάδα δέκα (10) ατόμων, διάρκειας είκοσι (20) ωρών ο καθένας. 
Το ακριβές πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες/ουσες στον κάθε κύκλο θα ανακοινωθούν μετά 
την ολοκλήρωση της επιλογής των συμμετεχόντων/ουσών.  

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης για το λόγο αυτό απαραίτητη 
είναι η χρήση διαδικτύου & Η/Υ με κάμερα και ηχεία.  
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Θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης. Προκειμένου η 
παρακολούθηση να θεωρηθεί επιτυχής, απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση είναι ο 
συμμετέχων/ουσα να έχει παρακολουθήσει και τις είκοσι (20) ώρες που αντιστοιχούν στον 
κύκλο σεμιναρίου στον οποίο θα ενταχθεί.  

 

Σημειώνεται ότι:  
• Για τη συμμετοχή δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης όσοι/όσες την παρακολούθησαν επιτυχώς θα  
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν στη φάση εφαρμογής του Έργου ως 
διαμεσολαβητές/διαμεσολαβήτριες για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι 
τον Μάϊο του 2022. Το Έργο δεν υποχρεούται να αξιοποιήσει το σύνολο των 
επιμορφούμενων, καθώς θα πρέπει να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά των σχολείων που 
θα επιλεγούν (π.χ. γεωγραφική θέση, τύπος σχολείου).  

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα. Η τελική επιλογή των 
επιμορφούμενων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, 
κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και 
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της. 

2.1 Απαραίτητα προσόντα [Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 
βαθμολογούνται] 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν: 
• Απολυτήριο Γυμνασίου 

 
2.2  Επιπρόσθετα (μοριοδοτούμενα) προσόντα 

• Για την επιλογή των επιμορφούμενων λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα κάτωθι 
κριτήρια τα οποία και μοριοδοτούνται συνολικά έως ογδόντα (80) μόρια. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1 Απολυτήριο Γυμνασίου ΟΝ / OFF 
 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ρόλο 
διαμεσολαβητή στο πλαίσιο αντίστοιχων 
προγραμμάτων 
 

Κάθε μήνας εμπειρίας 
λαμβάνει μισό (0.5) 
μόριο, με ανώτατο όριο 
τους 20 μήνες (Ανώτατο 
όριο μορίων 10) 

2 Αποδεδειγμένη εκπαίδευση που οδηγεί σε 
πιστοποίηση διαμεσολαβητή 
 

 
5 μόρια 

3 Απολυτήριο λυκείου  10 μόρια 
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Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

 
25 μόρια 

 
 

5 Συνέντευξη: Θα αξιολογηθεί η ικανότητα 
συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών, η 
ενεργός συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, η 
ικανότητα επικοινωνίας με παιδιά, η γνώση και 
κατανόηση του κοινωνικοπολιτιστικού και 
ιστορικού υποβάθρου των κοινοτήτων που 
υποστηρίζουν, η ικανότητα διαμεσολάβησης και 
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων.  
 
*Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση 
υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο/ηχεία.   
 

 
 
 

30 μόρια 

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 80 
 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

α. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου.  
β. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και 

τις προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη 
συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.  

γ. Η Επιτροπή αξιολογεί τους/τις υποψηφίους/ες με βάση τα βιογραφικά τους 
σημειώματα, τους τίτλους σπουδών, τη βαθμολογία τους, την εμπειρία, τα 
επιπρόσθετα προσόντα τους και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες, σύμφωνα με 
τον ως άνω πίνακα και εν συνεχεία καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες.  

δ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω email για τον χρόνο και τον τρόπο της 
συνέντευξης. Η μη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη συνέντευξη είναι λόγος 
αποκλεισμού. 

ε. Η Επιτροπή με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων συντάσσει το πρακτικό 
αξιολόγησης με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων, β) 
Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και γ) Πίνακας αποκλειόμενων 
υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του λόγου 
αποκλεισμού. 

στ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

ζ. Η επικοινωνία με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση την οποία βρίσκουν στον ιστότοπο του έργου 
https://inclusiveschools4roma.eu/el/ και να την αποστείλουν μαζί με το βιογραφικό τους 
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σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@inclusiveschools4roma.eu.  

Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 
17:00.  

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και 
αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και 
ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

Όσοι υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και β) 
συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Έργου για 
δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
GDPR/DPO. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να χρησιμοποιούν  
αποκλειστικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@inclusiveschools4roma.eu). 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του Έργου, στο Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και όπου αλλού καθορίζεται από τους όρους του Προγράμματος. 


