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 Προκήρυξη Θέσης:  Παιδαγωγός - Betreuer/in 
 Ο  Σύλλογος  ΣΕΣΕΓ  (VGSAG)  αναζητά  μία/ένα  παιδαγωγό  για  τις  ανάγκες  του  Σχολείου  που 
 οργανώνει.  Το  Σχολείο  του  Συλλόγου  παρέχει  μαθήματα  ελληνικών  σε  παιδιά  από  2  ετών. 
 Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το σχολείο και το Σύλλογο στις ιστοσελίδες: 

 -  Σχολείο:  https://www.vgsag.at/schule/ 
 -  Σύλλογος: https://www.vgsag.at/ 

 Περιγραφή θέσης: 
 Ο/Η  παιδαγωγός  θα  πρέπει  να  δίνει  μαθήματα  ελληνικών  σε  παιδιά  από  2-6  ετών.  Τα  μαθήματα  είναι 
 δίωρα  και  γίνονται  μία  φορά  τη  βδομάδα.  Τα  μαθήματα  διεξάγονται  το  απόγευμα  της  Παρασκευής 
 (16:00 - 18:00) στο χώρο του σχολείου: VS Viktor Kaplan, Andritzer Reichsstraße 35b, 8045 Graz. 
 Η τάξη έχει συνήθως 6 παιδιά. 
 Τα  μαθήματα  έχουν  σαν  στόχο  την  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας  μέσω  της  επαφής  με  την 
 προφορική  ελληνική  γλώσσα,  το  ελληνόφωνο  παιχνίδι  και  τα  τραγούδια,  και  τη  συναναστροφή  με 
 συνομήλικα  παιδιά  σε  ένα  ελληνόφωνο  περιβάλλον.  Ειδικά  για  τα  μεγαλύτερα  παιδιά,  που  την 
 επόμενη  χρονιά  να  συνεχίσουν  στο  Δημοτικό  του  Σχολείου,  στόχος  είναι  και  η  πρώτη  επαφή  με  τα 
 ελληνικά γράμματα μέσα από ασκήσεις προγραφής και παιχνίδι. 
 Ο/Η παιδαγωγός θα πρέπει να επικοινωνεί με τους γονείς για την πορεία των μαθητών. 
 Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  6  μήνες,  από  τον  Ιανουάριο  του  2023  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2023, 
 με την ενδεχόμενη προοπτική να συνεχίσει ανάλογα με τις ανάγκες του Σχολείου. 
 Για περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε στα: 

 -  office@vgsag.at,  +43  660  396  03  90  (Θεοδώρα),  +43  677  618  272  39  (Αντώνης), 
 antonios.bazigos@gmai.com. 

 Απαιτήσεις/προσόντα:  Παροχές: 

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας  Οικονομικές απολαβές (~16 ΕΥΡ/ώρα) 

 Καλή επαφή με τα παιδία  Οργανωτική υποστήριξη από το σύλλογο 

 Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας  Οικονομική κάλυψη για αναλώσιμα 

 Πτυχίο παιδαγωγού ή αντίστοιχο 

 Αποστολή ενδιαφέροντος 
 Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  να  αποστείλουν  το  βιογραφικό  τους  στο  office@vgsag.at 
 μέχρι την 2022.11.15. 

 Ημερομηνία ανακοίνωσης: 2022.11.06 


