ΘΔΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗ Α΄ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΤΔΦΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ
(Θέση Προαγωγής)
(ΙI)

Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη: Α12 : €32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727, 45267,
46807. Σην κηζζό απηό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ,
θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, ζύκθωλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
Σύκθωλα κε ην ηζρύνλ Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα
έρνπλ ωο εμήο:
1. Κ α ζ ή θ ν λ η α θ α η Δ π ζ ύ λ ε ο
(1) (α) Σε πεξίπηωζε αλάζεζεο θαζεθόληωλ Παηδαγωγηθνύ Σπκβνύινπ/Σπκβνύινπ Δηδηθόηεηαο –

(β)

(η)

Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο,
ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή, ηελ ππνδνρή ηωλ λενδηόξηζηωλ
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δξάζεο,

(ηη)

ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ θαζεγεηηθνύ ζπιιόγνπ αλαιπηηθά γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο/θαηεπζύλζεηο ηεο
εθπαηδεπηηθήο αξρήο γηα ηα πην πάλω ζέκαηα,

(ηηη)

αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκό ηωλ Σπληνληζηώλ/Σπκβνύιωλ Δηδηθόηεηαο.

Σε πεξίπηωζε αλάζεζεο θαζεθόληωλ γηα ην πξόγξακκα «Γεκηνπξγηθόηεηα-Γξάζε-Κνηλωληθή πξνζθνξά
(Γ.Γ.Κ.)», έρεη επζύλε –
(η)

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ηωλ καζεηώλ, ηελ ελζάξξπλζε γηα αλάπηπμε
πξωηνβνπιηώλ/δεμηνηήηωλ/ελδηαθεξόληωλ,

(ηη)

γηα ηε γλωξηκία/πξνζθνξά ππεξεζηώλ ζηε ζρνιηθή, ηνπηθή θαη δηεζλή θνηλόηεηα,

(ηηη)

γηα ηελ παξνρή πεξηζζόηεξωλ επθαηξηώλ γηα επηθνηλωλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο,

(ηλ) γηα εθηέιεζε νπνηωλδήπνηε άιιωλ θαζεθόληωλ ζπλαθώλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γ.Γ.Κ.
(γ)

(2)
Σεκ.:

Σε πεξίπηωζε αλάζεζεο θαζεθόληωλ ππεύζπλνπ Τνκέα Δθπαίδεπζεο/Δηδηθόηεηαο έρεη επζύλε –
(η)

γηα ηελ νξγάλωζε/δηνίθεζε εξγαζηεξίωλ ή εηδηθώλ αηζνπζώλ ή άιιωλ εμεηδηθεπκέλωλ ρώξωλ, όπωο
αζιεηηθώλ θ.ά.,

(ηη)

γηα εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,

(ηηη)

γηα ηνκέα εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ, γηα ην ζπκθέξνλ ηωλ καζεηώλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε.
Οη πξναγόκελνη ζηε ζέζε ηνπνζεηνύληαη ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο.

3. Α π α η η ν ύ κ ε λ α Π ξ ν ζ ό λ η α
(1) Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζηε ζέζε Βνεζνύ Γηεπζπληή Σρνιείωλ Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηελ
θαζνξηζκέλε Δηδηθόηεηα.
(2)

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο.

Σεκεηώζεηο:
(1)
(2)

Ο Τνκέαο Δθπαίδεπζεο θαη ε Δηδηθόηεηα θαζνξίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο
γηα πιήξωζε ηεο ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Ο πξναγόκελνο ζηε ζέζε έρεη ππνρξέωζε λα παξαθνινπζήζεη εηδηθό ελδνϋπεξεζηαθό πξόγξακκα ζρεηηθό κε
ηελ νξγάλωζε θαη δηνίθεζε ζρνιείωλ, όπωο ήζειε απαηηεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή.

