
 
     Το Gymnázium Na Vítězné pláni προσφέρει μία με δύο θέσεις πρακτικής άσκησης για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη και σας προσκαλεί να μοιραστείτε τη γλώσσα σας και τον 

πολιτισμό σας με τους μαθητές του λυκείου μας. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΑ                                         

Όνομα Φορέα   Gymnázium Na Vítězné pláni 

Οδός   Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4 

Τηλέφωνο   261 109 611 

Ιστοσελίδα   www.gvp.cz 

Μικρή περιγραφή  Ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Άτομο επικοινωνίας 

για την πρακτική 

 Andronika Čolasová 

Τίτλος εργασίας Project coordinator και υπεύθυνη του Τμήματος της Νεοελληνικής 

γλώσσας. 

Άμεσο τηλέφωνο  +420 776 703 135 

E-mail  colasova@gvp.cz 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Αντικείμενο 

απασχόλησης 
• Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη σε τμήματα 

αρχαρίων, μέσων και ελαφρώς προχωρημένων μαθητών του 

σχολείου. 

• Προετοιμασία του διδακτικού υλικού για τα παραπάνω 

μαθήματα. 

• Οργανωτική βοήθεια στις δραστηριότητες του τμήματος των 

ελληνικών. 

• Βοήθεια στη γραμματειακή υποστήριξη και στη διαχείριση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εrasmus+ Strategic Partnerships for 

school education KA1,KA2. 

Διάρκεια περιόδου 

πρακτικής άσκησης 

 Όσο ορίζεται από το πανεπιστήμιο του ενδιαφερόμενου. Ο φορέας είναι 

διαθέσιμος από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους. 

Ωράριο απασχόλησης  Εκτιμάται σε 40 ώρες την εβδομάδα. 

Γλώσσα διδασκαλίας 

και συνεννόησης 

  Ελληνικά, αγγλικά. 
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Απαιτούμενα κριτήρια  Επιθυμούμε έναν φοιτητή με όρεξη και διάθεση συνεργασίας και 

επιθυμία να μεταφέρει στους μαθητές του σχολείου τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας, αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδας μέσα από το 

διάλογο και την αλληλεπίδραση με τους μαθητές(συνήθειες, τρόπο ζωής, 

χορούς, ήθη-έθιμα, στοιχεία και χαρακτηριστικά της χώρας και των 

Ελλήνων). 

Παροχές • Μηνιαία, επιδοτούμενο κατά 50% ,μεσημεριανό γεύμα στη 

λέσχη του σχολείου. 

• Βοήθεια στην ανεύρεση στέγασης. 

• Υλικό, ιδέες και προτάσεις διδασκαλίας. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης στα ήδη υπάρχοντα τμήματα 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για εξοικείωση και βοήθεια. 

• Ο κάθε συμμετέχων θα έχει δικό του εργασιακό χώρο μέσα σε 

γραφείο που μοιράζεται με ακόμα 3 συναδέλφους. Εκεί θα του 

παρέχεται σύνδεση στο internet με καλώδιο και σύνδεση με όλες 

τις συσκευές του γραφείου (εκτυπωτές,scanner,κεντρικός 

υπολογιστής κλπ.). Επίσης, θα γίνει η εγγραφή του στο 

ηλεκτρονικό σύστημα του σχολείου για να διαθέτει κλειδί για 

την είσοδο στις εγκαταστάσεις και αίθουσες του κτιρίου. 

• Ευκαιρίες ενασχόλησης σε δραστηριότητες που σχετίζονται και 

αφορούν στους μαθητές των ελληνικών (π.χ. επισκέψεις και 

ξεναγήσεις στην Πράγα). 

• Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο συμμετέχων θα λάβει 

βεβαίωση που θα πιστοποιεί την απασχόληση του στο σχολείο 

μας και τις ώρες εργασίας. 

 


