Αγγελία για Δάσκαλο Ελληνικής Γλώσσας

Τίτλος
Ομάδα
Αναφορά σε
Τοποθεσία
Είδος απασχόλησης
Διάρκεια απασχόλησης

Δάσκαλος ελληνικής γλώσσας
Πεδίο
Συντονιστής ξενώνα
Αθήνα, Ελλάδα
30 ώρες
3 μήνες με δυνατότητα επέκτασης

Βασικός σκοπός εργασίας
 Να διδάσκει την Ελληνική γλώσσα σε ασυνόδευτους πρόσφυγες στον
ξενώνα του Φάρου
Καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα ελληνικά μαθήματα που
διδάσκονται στα ασυνόδευτα παιδιά στον ξενώνα του Φάρου
 Διδασκαλία μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για την υποδοχή ανηλίκων
που δεν έχουν εγγραφεί στο σχολείο
 Υποστήριξη των κατ 'οίκον εργασιών για ανηλίκους του ξενώνα που
έχουν εγγραφεί στο σχολείο
 Παρακολούθηση της πορείας των ανηλίκων στο σχολείο σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς των ανηλίκων
 Διάφορα καθημερινά καθήκοντα
Προσόντα:
 Πτυχίο στην εκπαίδευση και άδεια άσκησης διδασκαλίας
 Εμπειρία στην εργασία με νέους
 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Προσωπικές ιδιότητες:
 Ευγενική αντιμετώπιση προς τους ανθρώπους & τους νέους
 Υψηλό βαθμό ευελιξίας
 Ικανότητα προσαρμογής σε διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες και
ρυθμίσεις εκτός από την κανονική αίθουσα διδασκαλίας
 Δέσμευση για την πρόοδο της μειονεκτούσας νεολαίας
 Προνοητικός και ενθουσιώδης, ικανός να παρακινήσει τη νεολαία
Ωράριο Εργασίας: Θα συζητηθεί με τον υποψήφιο
Για αίτηση στείλτε το βιογραφικό σας με συνοδευτική επιστολή στο
jobs@faros.org.gr εως 21 Ιανουαρίου 2021. Με θέμα στο email
“δάσκαλος/δασκάλα”

Advertisement for Greek Language Teacher
Role
Team
Reports to
Location
Employment type
Length of employment

Greek language teacher
Operations
Shelter team leader
Athens, Greece
30 hours
3 months with possibility of extension

Main purpose of the job

 To teach Greek language to unaccompanied refugee minors in the Faros
shelter

Duties and responsibilities:
 Develop curriculum for the Greek classes taught to the UAM in the Faros
shelter
 Teaching Greek and Greek context introduction classes to shelter minors
not enrolled in school
 Facilitate homework support for shelter minors enrolled in school
 Follow up on the minors’ school progress with teachers in cooperation
with minors’ social workers
 Various other day-to-day tasks
Qualifications:




Degree in education and license to practice teaching
Experience in working with youth
Able to speak English at an intermediate level

Personal qualities:






Relates warmly to people and youth
High degree of flexibility
Capacity to adapt to various educational needs and settings other than a
regular classroom
Committed to the progress of the disadvantaged youth
Proactive and enthusiastic and able to motivate youth

Working hours: To be discussed with the candidate

To apply send your CV and letter of motivation to jobs@faros.org.gr before
25/1/21. Please write “teacher” in the email subject line.

