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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ  

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων για 
µερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο µε τίτλο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», το 
οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus+KA2- Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education FormId 
KA203-1A9F130F. 
 
Το “PLAY” στοχεύει στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός εικονικού µαθησιακού 
τρισδιάστατου περιβάλλοντος (3D Virtual World) µε καινοτόµα στοιχεία gamification, που θα 
επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστήµιων να προετοιµάζονται για τις διάφορες ακαδηµαϊκές 
δραστηριότητες µε τέτοιο τρόπο που να µειώνει το άγχος και να διεγείρει την πνευµατική 
λειτουργία τους. 

Το έργο έλαβε χρηµατοδότηση ύψους 250.000 Ευρώ περίπου από το πρόγραµµα Erasmus+ 
Στρατηγικές Συµπράξεις (Erasmus+ KA2) και έχει διάρκεια δύο χρόνια. Συντονίζει το 
Πανεπιστήµιο Πατρών και συµµετέχουν ως εταίροι, πέραν του ΑΠΚΥ, οι εξής φορείς: 
Maiêutica Cooperativa de Ensino Superior Crl (Πορτογαλία), Profexcel.Net Limited 
(Ιρλανδία), I. Panaretou - Char. Kostopoulos OE (Ελλάδα). 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει µε συµβόλαιο µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2020, µε δυνατότητα 
ανανέωσης, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου µέχρι τη λήξη του έργου στις 31 Αυγούστου 
2021. 

Θέση βοηθού ερευνητή - τεχνικού  
 
Εργασία µε φυσική παρουσία συνολικά 90 ανθρωποηµερών (2,5 ανθρωποηµέρες την 
εβδοµάδα * 36 εβδοµάδες). Το σύνολο της αµοιβής για την εργασία αυτή θα ανέρχεται στα 
50€ / ανθρωποηµέρα (συνολικό κόστος στο έργο: µικτά συµπεριλαµβανοµένων των 
εργοδοτικών εισφορών), για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος του έργου. 

Καθήκοντα και ευθύνες 

Συµµετοχή σε: 

• Μεταφράσεις (από αγγλικά σε ελληνικά) 
• Αξιολόγηση, έλεγχος και ανάλυση των αναφορών εσωτερικής αξιολόγησης 
• Συµφωνία πνευµατικών δικαιωµάτων 
• Οργάνωση εκδηλώσεων του έργου στην Κύπρο 
• Οργάνωση λειτουργικών δοκιµών του εικονικού κόσµου 
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Προσόντα:  

• Πτυχίο πληροφορικής ή οικονοµικών ή κοινωνικών επιστηµών 
• Καλή γνώση αγγλικών 
• Χρήση υπολογιστών για εφαρµογές γραφείου 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / Επιθυµητά: 

• Εµπειρία σε χρήση ψηφιακών εικονικών κόσµων και γενικότερα διαδικτυακών 
περιβαλλόντων µάθησης µέσω παιχνιδιών 

• Φοιτητική ιδιότητα (ΑΠΚυ ή σε άλλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα) 

Θέση ερευνητή  

Ακαδηµαϊκό προσωπικό (ΔΕΠ/ΣΕΠ/µεταδιδακτορικός ερευνητής) για εξ αποστάσεως 
εργασία µερικής απασχόλησης 52 ανθρωποηµερών Χ €137 (συνολικό κόστος στο έργο: 
µικτά συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών), για ένα χρόνο µε δυνατότητα 
ανανέωσης µέχρι το τέλος του έργου. 

Καθήκοντα και ευθύνες 

Συµµετοχή/καθοδήγηση σε 

• Συγγραφή παραδοτέων 
• Σχέδιο ποιότητας έργου 
• Συναντήσεις του έργου (εξαποστάσεως και εκ του σύνεγγυς)  
• Αξιολόγηση, έλεγχος και ανάλυση των αναφορών εσωτερικής αξιολόγησης 
• Οργάνωση και αξιολόγησης λειτουργικού τεστ του εικονικού κόσµου 

Προσόντα: 

• Διδακτορικό σε εκπαιδευτική τεχνολογία 
• Βασικές σπουδές σε εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένων καθηγητικών τµηµάτων) ή 
ψυχολογία ή πληροφορική 

• 10ετή+ εµπειρία σε ερευνητικά χρηµατοδοτούµενα έργα συναφή µε το PLAY 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / Επιθυµητά: 

• Εµπειρία σε εξ αποστάσεως διδασκαλία 
• Εµπειρία/χρήση ψηφιακών εικονικών κόσµων 
• Εµπειρία σε ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων µε ΤΠΕ 
• Εµπειρία σε εκπαίδευση διαφόρων βαθµίδων/contexts 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή µορφή τα ακόλουθα:  

1. Σύντοµο σηµείωµα (1) σελίδα που να απαντά σε καθένα από τα απαιτούµενα και τα 
επιθυµητά προσόντα. Σ’ αυτό θα πρέπει να προσδιορίζουν και τη δυνατότητα εργασίας 
σε ανθρωπο-ηµέρες στο ΑΠΚυ ή εξ αποστάσεως  

2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα ή αναφορά σε δικτυακό τόπο. 
3. Έγγραφα ή αναφορά σε δικτυακό τόπο που τεκµηριώνουν προηγούµενη σχετική εµπειρία.  

Οι αιτήσεις µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο 
σύνδεσµο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020. 
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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 κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411692. 


