
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ   

 ΕΡΓΟ ‘Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση’ 

 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης βοηθού 
ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: 
Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση». 
 
Στο έργο «Νέοι Τοπικοί γνωμηγέτες: αντισώματα στην παραπληροφόρηση» σχεδιάζουμε, 
αναπτύσσουμε & εφαρμόζουμε πιλοτικά σε σχολεία ένα πρότυπο βιωματικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τα μέσα ενάντια στην παραπληροφόρηση, με κύριο μαθησιακό στόχο τη 
μεταγνωστική δεξιότητα της κριτικής αντιμετώπισης πληροφοριών που διαδίδονται στα 
ψηφιακά μέσα. Αξιοποιούμε ως ένα παραδειγματικό θεματικό αντικείμενο την κλιματική 
αλλαγή και την Πανδημία. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται & εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο από 
τους ίδιους τους μαθητές του CyberSafety Youth Panel σε συνεργασία με δημοσιογράφους, 
εκπαιδευτικούς και policy makers, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχισή του και μετά τη λήξη 
του έργου. 
 
Αναλυτικότερη περιγραφή και πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στο web site του έργου, 
στο Ινστιτούτο Κύπρου, στη σελίδα facebook του έργου, και στη σελίδα του προγράμματος 
Combating Misinfomration through Media Education. 
  
Διάρκεια: Από την (άμεση) υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου (30.6.2021) ή 
30.10.2021 εφόσον γίνει αποδεκτή η επέκταση διάρκειας του έργου.  
 
Αμοιβή: €3.000 μικτά συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Για τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης η απασχόληση θα φθάσει τις 500 ώρες 

 
Καθήκοντα: 
- Συντονισμός της ομάδας των μαθητών συμμετεχόντων (Cyber Safety Youth Panel) 
- Φροντίδα για την τήρηση του προγράμματος συναντήσεων (διαδικτυακών και φυσικών). 

Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και τήρηση των πρακτικών. 
- Συμμετοχή στην ανάπτυξη του μαθητικού προγράμματος Παιδείας για τα Μέσα 
- Ανάπτυξη σχολικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της 

Παραπληροφόρησης 
- Υποστήριξη στη σύνταξη των τεχνικών αναφορών του έργου 
- Καθοδήγηση των νέων μελών της Ομάδας Νέων που συμμετέχουν στο έργο. 
- Διεξαγωγή σχολικών εργαστηρίων 
- Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας και προβολής του έργου 

 
Προσόντα: 
- Απολυτήριο Λυκείου 
- Τετραετής τουλάχιστον εμπειρία και ενεργός δράση στην Ομάδα Νέων Ασφαλούς 

Διαδικτύου 

https://www.cybersafety.cy/youth-panel-en
https://mime.dtprojects.eu.org/
https://www.cyi.ac.cy/index.php/cyi-news/antibodies-to-misinformation-project-participates-in-web-conference-for-safer-internet-day.html
https://www.facebook.com/antiswmata/
http://medialiteracy.cut.ac.cy/


- Καλή γνώση Αγγλικής 
- Καλές ψηφιακές δεξιότητες 

 
Επιθυμητά προσόντα: 
- Ενασχόληση με θέματα διαδικτυακής παραπληροφόρησης 

 
Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο 
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τις 08 Μαρτίου 2021. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή 
Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας 
και Διασύνδεσης κα. Ευσταθία Νικοδήμου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411790. 
 
Σημείωση: 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των 

προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει 

άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα 

στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις 

θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την 

καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 
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