
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η ΕΛΙΞ, με 25ετή εμπειρία στο χώρο του εθελοντισμού, του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης δράσεων με κοινωνικό αντίκρισμα, συντονίζει το καλοκαίρι του 2012 στην 
Αττική ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 6 έως 12 ετών.  
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΛΙΞ αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες 
(παιδαγωγούς/εκπαιδευτικούς), οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν, σε 
συνεργασία με τους εθελοντές και τους ομαδάρχες της οργάνωσης, το εκπαιδευτικό 
καθημερινό πρόγραμμα που θα απευθύνεται στα παιδιά. 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο/Η Παιδαγωγός – Εκπαιδευτικός θα απασχοληθεί με κύριο αντικείμενο τον προγραμματισμό 
και την υλοποίηση του προγράμματος  δημιουργικής απασχόλησης για τις ομάδες παιδιών που 
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις 8:00 έως τις 2:00 καθημερινά, με τη σύμπραξη 
εθελοντών της ΕΛΙΞ. 
 
Οι δραστηριότητες οι όποιες θα περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 
περιέχουν: 
 

• Ομαδικά παιχνίδια 
• Αθλητισμό 
• Χειροτεχνίες, κατασκευές και ζωγραφική 
• Θεατρικό παιχνίδι 
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
• Βιωματικές δραστηριότητες 

 
Ο/Η παιδαγωγός θα αναφέρεται στον Γενικό Συντονιστή του προγράμματος, θα καθοδηγεί και 
θα συνεργάζεται με τους 2 ομαδάρχες που θα είναι υπεύθυνοι για την ομάδα των 12 με 14 
εθελοντών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με τα στελέχη του γραφείου της ΕΛΙΞ. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Ο/Η Παιδαγωγός - Εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
ενότητας που αφορά τον τομέα του, σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς που θα 
εργαστούν σε άλλα σχολειά. Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των εργασιών για την 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών των σχολείων στα οποία θα εργαστεί, τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο. 
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Ειδικότερα θα εργαστεί για την: 
 
• ∆ημιουργία και οριστικοποίηση του καθημερινού εκπαιδευτικού προγράμματος, σε 

συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς (Ελληνικά – Αγγλικά) 
• Συγγραφή εκπαιδευτικού εγχειριδίου για χρήση από τους ομαδάρχες (Ελληνικά – Αγγλικά), 
• Συμμετοχή στην δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τους εθελοντές (Ελληνικά – Αγγλικά),  
• Συνεργασία με τους λοιπούς παιδαγωγούς για την οριστικοποίηση όλων των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, 
• Χρονοδιάγραμμα δράσεων και κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος των δραστηριοτήτων 

δημιουργικής απασχόλησης, 
• Συμβολή στη θεματική και στην εκπαίδευση των ομαδαρχών με τους οποίους θα 

συνεργαστεί ο/η παιδαγωγός, 
• Καθοδήγηση των εθελοντών σε όλη τη διάρκεια των δράσεων από 30/6 έως 11/8,  
• Αγορά των υλικών που θα χρειαστούν τα παιδιά για να απασχοληθούν, κατόπιν συμφωνίας 

με τον συντονιστή (εντός του προϋπολογισμού), 
• Καθημερινή παρουσία και ανάληψη ευθύνης της υλοποίησης του προγράμματος από τις 

ομάδες των εθελοντών, τήρηση του προγράμματος σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 
ομαδάρχες, 

• ∆ημιουργία απολογισμών μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ           
  

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε δράσεις με παιδιά ή/και πτυχίο σχετικό με 
παιδαγωγικά.  

 Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
 Επιθυμητή η γνώση και κάποιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας 
 Πολύ καλή γνώση MS Office όπως και προγραμμάτων πρόσβασης στο Internet 
 Ευγένεια, άνεση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία σε κάθε επίπεδο 
 Οργανωτικές ικανότητες, πρακτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα λήψης 
αποφάσεων 

 Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον 
 ∆υνατότητα συνεργασίας με φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις 
 ∆έσμευση στους σκοπούς μιας μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης με αποστολή την 
εθελοντική παιδεία και προσφορά όπως η ΕΛΙΞ 

 Επιθυμητή προηγούμενη εθελοντική εμπειρία με την ΕΛΙΞ 
 Επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης  
 Επιθυμητό μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών 
 Επιθυμητές γνώσεις πρώτων βοηθειών 

 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
 Απασχόληση από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου 
 Ωράριο: από 30/6 έως 11/8, καθημερινά 7:30 με 2:30 (εκτός Σαββάτου) και από 1/6 ως 

29/6 και 12/8 έως 31/8 ωράριο ευέλικτο.  
 Κύρια έδρα στην Αθήνα  

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους μαζί με μια επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διεύθυνση elix@elix.org.gr έως την Παρασκευή 18 Μαΐου.  
 
 


