Το Gymnázium Na Vítězné pláni προσφέρει µία θέση πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του
τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΑ
Gymnázium Na Vítězné pláni
Όνοµα Φορέα
Οδός

Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4

Τηλέφωνο

+00420 261 109 611

Ιστοσελίδα

www.gvp.cz

Μικρή περιγραφή

Ένα σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε µαθητές Γυµνασίου και
Λυκείου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτοµο επικοινωνίας
Andronika Čolasová
για την πρακτική
Τίτλος εργασίας

Project manager και καθηγήτρια.

Άµεσο τηλέφωνο

+420 776 703 135

E-mail

colasova@gvp.cz

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Αντικείµενο
• Ανάρτηση κειµένων στα αγγλικά για τις δραστηριότητες του
απασχόλησης
σχολείου και για προγράµµατα τoυ Erasmus+.
• ∆ηµοσίευση των δραστηριοτήτων µας στον ελληνικό και
ξενόγλωσσο Τύπο ή και στο ραδιόφωνο.
• Ο φοιτητής θα αναλάβει ως επικεφαλής της οµάδας του
σχολείου που επεξεργάζεται φωτογραφίες και βίντεο.
• Προετοιµασία υλικού για διεθνείς παρουσιάσεις µε τους
µαθητές.
• Καθοδήγηση της οµάδας των µαθητών που θα δηµιουργήσουν
κείµενα για την ιστοσελίδα του σχολείου, το facebook, την
εφηµερίδα και τα περιοδικά.
• Ενηµέρωση για διάφορα γεγονότα της τρέχουσας κατάστασης
στην Ελλάδα µε παρουσιάσεις ή δηµιουργία µικρών βίντεο.
• Παρουσιάσεις Power Point για την ελληνική µουσική.
• Συνεργασία µε άλλους Έλληνες εκπαιδευόµενους για οµαδική

•

δουλειά και αλληλοσυµπλήρωση.
∆ηµιουργία site σχετικά µε τις δραστηριότητες του σχολείου.

∆ιάρκεια 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.

Απαιτούµενα κριτήρια

Παροχές

Επιθυµούµε έναν φοιτητή/µία φοιτήτρια µε όρεξη και διάθεση
συνεργασίας και επιθυµία να µεταφέρει στους µαθητές του σχολείου τον
πολιτισµό της Ελλάδας µέσα από το διάλογο και την αλληλεπίδραση µε
τους µαθητές εξασκώντας παράλληλα τις δυνατότητές του στα
οπτικοακουστικά µέσα.
•
•
•
•
•

•

•
•

Μεσηµεριανό γεύµα στη λέσχη του σχολείου, µε µειωµένη τιµή.
Βοήθεια στην ανεύρεση στέγασης.
Υλικό, ιδέες και προτάσεις για τις δραστηριότητες.
∆υνατότητα παρακολούθησης στα ήδη υπάρχοντα τµήµατα για
εξοικείωση και βοήθεια.
Ο κάθε συµµετέχων θα έχει δικό του εργασιακό χώρο µέσα σε
γραφείο που µοιράζεται µε συναδέλφους. Εκεί θα του παρέχεται
σύνδεση στο internet και σύνδεση µε όλες τις συσκευές του
γραφείου.
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.
Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο συµµετέχων θα λάβει
βεβαίωση που θα πιστοποιεί την απασχόληση του και τις ώρες
εργασίας.

