Τίτλος θέσης εργασίας:
«Καθηγητής/τρια Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες,
δικαιούχους διεθνούς προστασίας»

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2021
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Κέντρο
Διάρκεια Σύμβασης: Σύμβαση για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης
Τύπος: Ωρομίσθιος

Το έργο
Η κίνηση των Y.M.C.A. σε όλο τον κόσμο αναδεικνύει το μοντέλο μιας κοινωνίας που οι
σχέσεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ακεραιότητα, αμοιβαίο σεβασμό
και αγάπη. Αυτό το μοντέλο κοινωνίας προωθεί η Χ.Α.Ν.Θ. από το 1921 στη Θεσσαλονίκη
και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην ανθρωπιστική της
διάσταση μέσα από προγράμματα και δράσεις για την γνωριμία, αποδοχή και ένταξη των
πολιτισμών. Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Χ.Α.Ν.Θ., σε συνεργασία με το Σχολείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, και την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
(Μ.Α.Θ.), αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο "Provision
of Integration Courses for Beneficiaries of International Protection for the City of
Thessaloniki". Το πρόγραμμα αφορά υποχρεωτικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ήπιων
δεξιοτήτων (Soft Skills) σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα παρέχει τη
δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης των ανήλικων παιδιών των ωφελουμένων (ηλικίας
έως 7 ετών) από παιδαγωγούς του προγράμματος στον ειδικό χώρο φύλαξης.

Περιγραφή θέσης:
Ο ρόλος του/της καθηγητή/τριας είναι να παρέχει μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε
αναγνωρισμένους ενήλικες πρόσφυγες. Τα μαθήματα μπορούν να είναι δια-ζώσης ή online,
ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα για τον Covid-19.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων
απαιτείται η γνώση της ελληνικής σε επίπεδο Γ2)
•

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 200* ωρών στη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες

•

Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιθυμητά προσόντα:


Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση



Διδακτορικό δίπλωμα στη Γλωσσολογία ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση



Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας σε
ενήλικες



Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών

Γενικές υπευθυνότητες:


Να οργανώνει και να υλοποιεί τα μαθήματα



Να συμπληρώνει επαρκώς και καθημερινά όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως
απαιτείται για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
(παρουσιολόγια, αναφορές προόδου του μαθήματος κλπ)



Να διατηρεί τακτοποιημένο τον χώρο



Να διασφαλίζει φιλικό περιβάλλον παρέχοντας σεβασμό και ασφάλεια σύμφωνα με
τις αρχές που υιοθετεί το πρόγραμμα



Να συνιστά με τη συμπεριφορά του/της θετικό πρότυπο



Να προωθεί τις ιδέες του/της και να συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων για
βελτίωση του προγράμματος σύμφωνα με την εξειδίκευσή του/της



Να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας / πρωτόκολλο συνεργασίας, τις πολιτικές της
οργάνωσης



Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα



Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και να
συμμετέχει σε οργανωτικές συναντήσεις



Να αναφέρει στον/στην συντονιστή/στρια σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση



Να συμμετέχει σε αξιολόγηση της προσωπικής του/της προόδου και απόδοσης στην
εργασία αν ζητηθεί από τους υπεύθυνους του προγράμματος

Δεξιότητες:


Να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας



Να είναι σε θέση να εργάζεται σε συνθήκες υπό πίεση



Να μπορεί να διαχειρίζεται συγκρούσεις και να επιλύει προβλήματα



Να έχει επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες



Να νιώθει άνετα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε με email την αίτησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialaction@ymca.gr και
a.mademli@ymca.gr με θέμα: Τίτλος εργασίας / όνομα, έως Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου
2021
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα με επαφές
τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα καταρτιστεί κατάλογος των επιλέξιμων υποψηφίων, οι οποίοι θα ενημερώνονται κατά
σειρά προτεραιότητας.

