
  
 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
                                                                                                                                                                                                         

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία µε τους 

οργανισµούς  IOCC  USPG και ICCO στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός 

ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσεων µη τυπικής εκπαίδευσης για 

πρόσφυγες και µετανάστες προκηρύσσει θέση Διδασκάλου της Ελληνικής 

Γλώσσας ΠΕ µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για τη στελέχωση του «Εκπαιδευτικού Κέντρου για τους Πρόσφυγες και τους 

µετανάστες ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στην Αθήνα (κέντρο) η αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους 

υποψήφιους να υποβάλουν αιτήσεις για μία (1) θέση Διδασκάλου της 

Ελληνικής Γλώσσας ΠΕ πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

1. Πτυχίο: 

• Πανεπιστηµιακό Δίπλωµα Ελληνικής Φιλολογίας ή αντίστοιχου 

αναγνωρισµένου τµήµατος της αλλοδαπής 

• Πανεπιστηµιακό Δίπλωµα Παιδαγωγικής Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου τµήµατος 

της αλλοδαπής 

2. Ικανότητα συνεργασίας µε διαπολιτισµικές οµάδες 

 



  
 

 

3. Πιστοποιηµένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 

τουλάχιστον Lower), ή Γαλλικής  αντίστοιχων επιπέδων 

4. Δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

5. Επιθυµητή η σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός χρόνου 

6. Επιθυµητές οι συστατικές επιστολές. 

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης µε βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, 

το ενδιαφέρον για το αντικείµενο, την άνεση ενασχόλησης µε τις συγκεκριµένες 

πληθυσµιακές οµάδες , την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και 

τη διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σηµαντικά στοιχεία θεωρούνται 

η προσαρµοστικότητα, η συνεργασία και η αναπτυγµένη αίσθηση του 

συλλογικού πνεύµατος.   

Θα συνεκτιµηθεί επικαιροποίηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των 

υποψηφίων µέσω της συµµετοχής τους σε συνέδρια, σε συνεχιζόµενη κατάρτιση 

κλπ. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

 

√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο 

που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 28 του 

Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

 

√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει 

απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες 

συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της 

στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική 

υπηρεσία. 



  
 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Βιογραφικό σηµείωµα µε διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα 

επικοινωνίας. 

2. Συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο να επισηµαίνεται επακριβώς η 

αιτούµενη θέση. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία  α. της προεπιλογής αιτήσεων και β. 

των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής 

προσωπικού της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα 

www.mkoapostoli.gr. Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν 

από την αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα 

µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 9η Δεκεµβρίου 

2018. Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέµα του µηνύµατος θα δηλώνεται µε 

ακρίβεια η αιτούµενη θέση (π.χ. µε την ένδειξη Για τη θέση Διδακάλου της 

Ελληνικής Γλώσσας ΠΕ). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

1. Υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες (µαθήµατα ελληνικών)  

2. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασµού για την εφαρµογή του προγράµµατος 

εκπαίδευσης µε είδη (γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, υλικά 

δηµιουργικής απασχόλησης κλπ.).  

 Προσφέρει στους ωφελούµενους όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν 

την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δηµιουργήσει σ’ αυτούς 

ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, καθώς και εµπιστοσύνη στον 

εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες  
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3. Τηρεί βιβλίο παρουσίας ωφελουµένων, ενηµερώνει τους ατοµικούς τους 

φακέλους. 

4. Λόγω της άµεσης επαφής του και µε παιδιά προσφέρει σε αυτά µε 

υποµονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 

προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δηµιουργήσουν σ’ 

αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον 

εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες. Σε καµία 

περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή 

µεταχείριση των παιδιών (εκφοβισµός, σωµατική ποινή). 

 

 


