
 

Θζςη Διευθυντή/Διευθφντριασ Λυκείου του Ελληνικοφ Τμήματοσ 
τησ Ελληνογαλλικήσ Σχολήσ Ευγζνιοσ Ντελακρουά 

 
Φφςη τησ Σφμβαςησ: ΣΟΧ (Σφμβαςθ Οριςμζνου Χρόνου). Ο/Η Διευκυντισ/ρια ορίηεται ςε αυτι τθν 
κζςθ κάκε Ιοφλιο από το Ελλθνικό Υπουργείο Παιδείασ, μετά από πρόταςθ τθσ Γενικισ Διευκφντριασ 
τθσ Ελλθνογαλλικισ Σχολισ Ευγζνιοσ Ντελακρουά, ενϊ θ ΣΑΧ (Σφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου) που 
μπορεί να προτακεί ςτο τζλοσ των 2 ετϊν, κα λαμβάνει υπόψθ αυτι τθν ιδιαιτερότθτα.  
 
Ωράριο Εργαςίασ: Πλιρεσ ωράριο, με ανάλθψθ ωρϊν διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία. 
 
Ελάχιςτο επίπεδο ςπουδών: Ο/Η υποψιφιοσ/α πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο μθτρϊο 
εκπαιδευτικϊν, βάςει του Ν. 682. 
 
Ημερομηνία πρόςληψησ: 21/8/2017  
 
Ο/Η υποψιφιοσ/α θα πρζπει να ζχει ευχζρεια ςτη γαλλική και την ελληνική γλώςςα καθώσ και 
ςτην αγγλική, ει δυνατόν. Θα πρζπει να ζχει εμπειρία ςτθν διδαςκαλία τθσ Γαλλικισ ωσ ξζνθσ 
γλϊςςασ και/ι τθσ Γαλλικισ ωσ γλϊςςασ εκπαίδευςθσ, ςτθν δευτεροβάκμια ελλθνικι εκπαίδευςθ. 
Η Γενικι Διευκφντρια κα εξετάςει και φακζλουσ υποψθφίων άλλων ειδικοτιτων, εφόςον 
πλθροφνται τα κριτιρια γνϊςθσ τθσ γαλλικισ γλϊςςασ.  
 
Ο/Η υποψιφιοσ κα πρζπει επιπλζον :  
 
- Να γνωρίηει να εργάηεται ομαδικά (7μελισ Ομάδα Διεφκυνςθσ και Oμάδα λυκείου ελλθνικοφ 
τμιματοσ). 

- Να μπορεί να χειρίηεται τα ςυνικθ εργαλεία πλθροφορικισ.  

- Να διακζτει παιδαγωγικζσ δεξιότθτεσ.  

- Να γνωρίηει το ςιμα ποιότθτασ LabelFrancEducation, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςι του ςτο 
Σχολείο μασ.  

- Να γνωρίηει τα προγράμματα ςπουδϊν του ελλθνικοφ ςχολείου, τισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ και τον 
τρόπο λειτουργίασ και διενζργειασ των εξετάςεων. 

- Να γνωρίηει το γαλλικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ κατευκφνςεισ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ. 

- Να γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλθνογαλλικισ Σχολισ Ευγζνιοσ Ντελακρουά.  

- Να ζχει τισ ικανότθτεσ οργάνωςθσ, διαχείριςθσ, διοίκθςθσ και κακοδιγθςθσ μίασ ςχολικισ 
μονάδασ, ζχοντασ αποκτιςει αυτζσ από ανάλογθ κζςθ (ςυντονιςτι, Διευκυντι, Αναπλθρωτι 
Διευκυντι, ...).  
 
Οι υποψιφιοι/εσ πρζπει να ςτείλουν, υπόψθ τθσ κασ Γενικισ Διευκφντριασ, ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ recrutements@lfh.gr, πριν τισ 7 Απριλίου 2017: 

 Βιογραφικό Σθμείωμα (ςτα γαλλικά και ςτα ελληνικά) (ςε αρχείο «WORD», ει δυνατόν). 

 Συνοδευτικι επιςτολι ςτα γαλλικά και ςτα ελλθνικά. 

mailto:


 Αντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων, πιςτοποιιςεων και/ι λοιπϊν επαγγελματικϊν βεβαιϊςεων. 

 Βεβαιϊςεισ εργαςίασ. 

 Συςτατικζσ επιςτολζσ, ςυςτάςεισ. 

 Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου και Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τουσ/τισ 

υποψθφίουσ/εσ που είναι ιδθ μόνιμοι κάτοικοι ςτθν Ελλάδα. 

 Λοιπά ζγγραφα που ενδείκνυνται για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του φακζλου υποψθφιότθτασ. 


