Αγγελία εργασίας

Λίγα λόγια για το «Μαζί για το Παιδί» : Το «Μαζί για το Παιδί» δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα από το 1996 και αποτελεί μια ένωση μη-κερδοσκοπικών φορέων παιδικής
προστασίας, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών ετησίως.
Κύριος στόχος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» είναι να προσφέρει κάθε μορφή βοήθειας
σε παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την
αρρώστια.
Περιγραφή προγράμματος : Το «Μαζί για το Παιδί» υλοποιεί το πρόγραμμα «Είμαι μέσα»
στην 7η Σχ. Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Σχολεία
Ανοιχτά». Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν μαθητές Β’ και Γ’ γυμνασίου που
διατρέχουν κίνδυνο σχολικής διαρροής, ώστε να μην εγκαταλείψουν το σχολείο. Στο
πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, σίτιση και
συμβουλευτική υποστήριξη στους συμμετέχοντες μαθητές.
Περιγραφή θέσης: Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει Σχολικούς Ψυχολόγους,
για τη σχολική περίοδο 2016-2017. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία
στην αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και στο σχεδιασμό κατάλληλων
παρεμβάσεων, καθώς και στη συμβουλευτική ομάδων με μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σχολικό πλαίσιο
και διαθεσιμότητα κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 17.00μ.μ. και 18.30μ.μ. καθώς και ένα
Σάββατο το μήνα μεταξύ 10.00π.μ. και 14.00μ.μ.
Πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία να έχουν εμπειρία με μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, υπομονή, δημιουργικότητα, οργανωτικότητα
και την ικανότητα να εμπνεύσουν μια τάξη 10 -12 μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές
δεξιότητες και ανάγκες.
Ειδικότητα: 3 Σχολικοί Ψυχολόγοι
Μορφή απασχόλησης: Part-time
Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλείσθε να αποστείλετε σύντομο βιογραφικό
προαιρετικά ένα κείμενο 200 λέξεων σχετικά με την αντίληψή σας για το φαινόμενο
σχολικής διαρροής στο email jobs@mazigiatopaidi.gr έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
«θέμα/subject» του email παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμο και
ειδικότητά σας.
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Σημείωση: Το Μαζί για το Παιδί θα επικοινωνήσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου μόνο με όσους
κληθούν σε συνέντευξη. Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας και σας ευχόμαστε
κάθε επιτυχία.

Ένωση «Μαζί για το Παιδί», Αγ. Θωμά 14, Αθήνα, 11527
Τ. 2107482690 F. 2107482664
E-mail. info@mazigiatopaidi.gr www.mazigiatopaidi.gr

