ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Μουσείο Ακροπόλεως προτίθεται να απασχολήσει µερικώς τρεις
(3) συνεργάτες για τις ακόλουθες θέσεις, µε σύµβαση έργου έως και τρία χρόνια
για τις ανάγκες του συγχρηµατοδοτούµενου
συγχρηµατοδοτούµ ενου (από την Ε.Ε.) ερευνητικού
ερευνητικού έργου
Cultural Heritage Experiences through SocioSocio- persο
persοnαl interactions and
Storytelling «CHESS». Συγκεκριµένα:
1. Zητείται ένας (1) ερευνητήςερευνητής - αρχαιοιολόγος µε εµπειρία στην πολιτισµική
τεχνολογία που θα κληθεί να αναλάβει ή να συµµετάσχει:
∆ιάρκεια Έργου 30 µήνες µέσα σε 3 χρόνια µε συνολικό αντάλλαγµα 52000 ευρώ
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στην αναζήτηση των ιστορικών στοιχείων που προκύπτουν από τις συλλογές και τα
εκθέµατα του Μουσείου
στην έρευνα και τη συλλογή των πολυµέσων που σχετίζονται µε τις συλλογές του
Μουσείου (φωτογραφίες, µουσική, πρωτότυπες πηγές, την ποίηση, την λογοτεχνία,
τους µύθους, κινηµατογράφος, κινούµενα σχέδια, βίντεο, 3D προγράµµατα,
ιστοσελίδες, πηγές εκπαιδευτικού περιεχοµένου), καθώς και κάθε άλλη πηγή
οπτικού ή ακουστικού υλικού
στην αποθήκευση υλικού και στην παρουσίασή του
την συµβολή στην ανάπτυξη των ιστοριών που προκύπτουν από τα εκθέµατα του
Μουσείου
στην ανάπτυξη του “ύφους” για τις ιστορίες που θα διηγηθούν
στην ανάπτυξη του ‘Narration Tree’ (της πλοκής ιστοριών)
στην ετοιµασία κειµένων σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των ταυτισµένων
‘περσόνων’
στη συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών στην ανάπτυξη της σκηνογραφίας της
αφήγησης του Μουσείου ‘story boards’
στην προετοιµασία ενηµερώσεων και ενηµερωτικών σεµιναρίων για το προσωπικό
σχετικά µε το «CHESS»
την σύνδεση του προσωπικού του Μουσείου µε άλλες πτυχές του έργου σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Συντονιστή
την σύνδεση των Συνεργατών του Έργου µε την Οµάδα Χρηστών και ιδίως του Cite
de l'Espace
την οργάνωση της κατάρτισης του προσωπικού, όπως απαιτείται
την οργάνωση Σεµιναρίου για την Οµάδα Χρηστών
την υποστήριξη της αξιολόγησης του προγράµµατος
άλλα καθήκοντα σύµφωνα µε τις οδηγίες

Απαραίτητα προσόντα
Συγκεκριµένα, για την ανάθεση έργου του ερευνητή οι υποψήφιοι θα πρέπει να
διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
•













Πτυχίο Αρχαιολογίας
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Μουσειολογία, Πολιτισµική Τεχνολογία ή άλλο
συναφές µε την θέση αντικείµενο
Εµπειρία στη εφαρµογή συστηµάτων πληροφοριών στην αρχαιολογία και στην
πολιτισµική τεχνολογία, ειδικότερα σε µουσεία
Εµπειρία στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικά
προγράµµατα γύρω από τον αρχαίο πολιτισµό µε τη χρήση νέων τεχνολογιών σε
χώρους µουσείων.
Γνώση προγραµµάτων και διαχείρισης διαδικτύου
(HTML, XML, VRML,
DreamWeaver) και επεξεργασία εικόνας και κειµένου.
Γνώση της εφαρµογής µεθοδολογιών διαµορφωτικής και συγκεντρωτικής
αξιολόγησης ψηφιακών εµπειριών χρήσης σε µουσεία
Εµπειρία στη οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων, συναντήσεων και δρωµένων
για το ευρύ κοινό µουσείων και πολιτιστικό φορέων
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας
Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
Άριστη χρήση Η/Υ και του ∆ιαδικτύου

2. Ζητείται ένας (1) ερευνητήςερευνητής - µουσειολόγος µε εµπειρία στην πολιτισµική
τεχνολογία που θα κληθεί να αναλάβει και να συµµετάσχει σε:
∆ιάρκεια Έργου 6 µήνες µέσα σε 3 χρόνια µε συνολικό αντάλλαγµα 9500 ευρώ
•
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Έρευνα και ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων κοινού του Μουσείου, µε ποιοτικές
και ποσοτικές µεθοδολογίες
Συλλογή και καταγραφή στοιχείων που περιγράφουν τους επισκέπτες του Μουσείου
για το σχεδιασµό «περσόνων» (Personas)
Οργάνωση της εκπαίδευσης του προσωπικού του Μουσείου στη συλλογή
δεδοµένων
Σχεδιασµό «περσόνων» (Persona Design) σύµφωνα µε µεθοδολογίες από την
επιστηµονική περιοχής της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ)
Σχεδιασµό χρηστό-κεντρικών διαδικασιών (user-centered design) για την ανάπτυξη
ψηφιακών εκθεµάτων
Εφαρµογή µεθόδων συνεργατικού σχεδιασµού (Participatory Design) για τη
σχεδίαση τεχνολογικών εφαρµογών
Εφαρµογή µεθοδολογιών διαµορφωτικής και συγκεντρωτικής αξιολόγησης
ευχρηστίας ψηφιακών εκθεµάτων / περιβαλλόντων και των αντίστοιχων ψηφιακών
εµπειριών χρήσης σε µουσεία
Συνεργασία µε τους λοιπούς συνεργάτες του έργου, συγγραφή αναλύσεων κι
αποτελεσµάτων και συµµετοχή στη σύνταξη των παραδοτέων του έργου

Απαραίτητα προσόντα
Για την ανάθεση έργου του ερευνητή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα:
•
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•
•
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Πτυχίο σχετικό µε το αντικείµενο
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Μουσειολογία, Μουσειακές Σπουδές, Πολιτισµική
Τεχνολογία ή άλλο συναφές µε την θέση αντικείµενο
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
Άριστη χρήση Η/Υ και του ∆ιαδικτύου

3. Ζητείται ένας (1) συνεργάτης για µία θέση µε αντικείµενο την σχεδίαση,
προετοιµασία, υλοποίηση επικοινωνίας, ολοκλήρωση δράσεων διαχείρισης,
οικονοµική παρακολούθηση, έρευνα, συγγραφή και υποβολή εκθέσεων, µε
σύµβαση έργου ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες του συγχρηµατοδοτούµενου
ερευνητικού έργου «CHESS».
∆ιάρκεια Έργου 6 µήνες µέσα σε 3 χρόνια µε συνολικό αντάλλαγµα 9000 ευρώ
Για την ανάθεση έργου του ερευνητή οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα:
Απαραίτητα Προσόντα:
•
•
•
•
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•
•

Πτυχίο σχετικό µε το αντικείµενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
Άριστη χρήση Η/Υ

Επιπλέον επιθυµητά προσόντα:
•
•
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την θέση αντικείµενο
Γνώση µίας ακόµη ευρωπαϊκής γλώσσας
Εµπειρία σε σχεδιασµό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού
χαρακτήρα
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από πλήρη
φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σηµείωµα, επικυρωµένα αντίγραφα
αντίγραφα
τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εµπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να
βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την
καταλληλότητά τους, το αργότερο µέχρι 13 Μαΐου 2011 στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Προέδρου
Προέδρου
Μουσείο Ακρόπολης
∆ιονύσιου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα ΤΚ 117 42
Πληροφορίες:
Νίκη ∆όλλη
τηλ: 210 9241043
Fax: 210 9241643
e-mail: niki.dollis@theacropolismuseum.gr

