ΑΓΓΕΛΙΑ
Για το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος "Το Νερό στην Πόλη"1
που υλοποιείται στον Νομό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ζητείται εκπαιδευτικός για μερική απασχόληση στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (πρωινή,
απασχόληση, ενημερώσεις μαθητών σε σχολεία της περιοχής). Σύμβαση μερικής
απασχόλησης για την περίοδο από 24/04/2017 έως 24/06/2017.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : 24/03/2017
Περιγραφή θέσης εργασίας
O/η υποψήφιος/ια θα αναλάβει τον προγραμματισμό, την επίσκεψη, εμψύχωση, καταγραφή,
όπως και την αξιολόγηση σειράς εκπαιδευτικών επισκέψεων σε σχολεία (Δημοτικά και
Γυμνάσια) της Αλεξανδρούπολης με θέμα το νερό, κατά το χρονικό διάστημα 24 Απριλίου
2017– 24 Ιουνίου 2017. Σημειώνεται ότι η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) του MEdIES εφαρμόζει
το πρόγραμμα ήδη επί οκτώ χρόνια2, το οποίο ειδικά για την Αλεξανδρούπολη θα συνεχιστεί
την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.
Ο/η εκπαιδευτικός θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση της Π.Ο. του MEdIES και θα αναφέρεται
σε αυτή. Τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:
•

Την επικοινωνία με τα σχολεία για τον προγραμματισμό των επισκέψεων σε σχολικές
μονάδες της Αλεξανδρούπολης (επιλογή σχολείων σε συνεργασία με τους Υπ.
Σχολικών Προγραμμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και τους διευθυντές των
σχολείων),

•

την εμψύχωση του προγράμματος σε επίπεδο σχολικής τάξης. Η παρέμβαση έχει
διάρκεια δύο σχολικές ώρες. Θα πρέπει να υπολογίζονται μέσο όρο 8 εφαρμογές ανά
βδομάδα Χ 25 μαθητές/τμήμα Χ 7 εβδομάδες εφαρμογών = 1400 μαθητές,

•

τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους μαθητές (τουλάχιστον
1400) και τους εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον 56),

•

την ψηφιοποίηση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια (με βάση έτοιμη φόρμα
Excel/MS office) τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών,

•

τη σύνταξη μιας τελικής έκθεσης απολογισμού προς την Π.Ο. του MEdIES (με
ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2017).

1

Το πρόγραμμα «Το Νερό στην Πόλη | Water for the City - Αλεξανδρούπολη» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το
Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) (www.gwpmed.org) και υποστηρίζεται από το Coca-Cola
Foundation, ενώ το εκπαιδευτικό του σκέλος συντονίζεται και υλοποιείται από το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) / Δίκτυο ΜΕdIES
www.medies.net.
2

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των σχολικών επισκέψεων όπως και το εκπαιδευτικό υλικό είναι εγκεκριμένα από
το Υπουργείο Παιδείας. Βλ. αναλυτικά τις δράσεις της έως τώρα εφαρμογής στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά / Προσόντα Υποψηφίου/ας
•

Ηλικία: 22 - 40 ετών

•

Εντοπιότητα Απαραίτητη: o/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοικος
Αλεξανδρούπολης ή όμορων περιοχών. (Δυνατότητα ύπαρξης καταλύματος και στην
Αθήνα επιθυμητή, προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία με την Π.Ο. του MEdIES).

•

Σπουδές: Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) ή Παιδαγωγικού Τμήματος (ΠΕ70) ή
Νηπιαγωγού (ΠΕ60). Μεταπτυχιακό στην Διδακτική ή/και στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση /ΕΑΑ, ή/και μουσειοπαιδαγωγικά συνυπολογίζεται θετικά.

•

Δίπλωμα οδήγησης: Απαραίτητο.

•

Χρήση προσωπικού Ι.Χ. απαραίτητη. Το πρόγραμμα θα απαιτεί καθημερινές
μετακινήσεις και μεταφορά υλικού για τις εφαρμογές στα σχολεία.

•

Εμπειρία: Επιθυμητή η εμπειρία διδασκαλίας στα πλαίσια της τυπικής ή της μη-τυπικής
εκπαίδευσης.

•

Γνώση Η/Υ: Ευχέρεια στον χειρισμό των προγραμμάτων του MS Office for Windows
(Word, Excel, Internet Explorer), ή άλλων αντίστοιχων.

•

Ξένες γλώσσες: Επιθυμητό το καλό επίπεδο στα Αγγλικά.

•

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ / εθελοντικές δράσεις θα κριθεί θετικά.

•

Συστατική επιστολή θα κριθεί θετικά.

Αποδοχές
Οι προβλεπόμενες μηνιαίες αποδοχές για την παραπάνω εργασία είναι εξακόσια (600,00)
Ευρώ μεικτά.
Διαδικασία σύναψης σύμβασης
Με βάση τα βιογραφικά που θα κατατεθούν θα γίνει μια πρώτη επιλογή υποψηφίων. Θα
ακολουθήσει εντατική βιωματική εκπαίδευση των προεπιλεγέντων από την Π.Ο. του MEdIES
σχετικά με τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση των επισκέψεων στα σχολεία της
Αλεξανδρούπολης (πρωινές ώρες, εβδομάδα 3-8 Απριλίου 2017). Η τελική επιλογή του/της
υποψηφίου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την πραγματοποίηση μιας
τουλάχιστον πιλοτικής εφαρμογής σε τάξη από τον/την ίδιο/α. Η διάρκεια της σύμβασης θα
είναι δίμηνη (24 Απριλίου 2017 – 24 Ιουνίου 2017) με δυνατότητα επέκτασης τον Οκτώβριο
του 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν στο info@medies.net σε μορφή
επισυναπτόμενων αρχείων PDF έως τις 24/03/2017 τα εξής:
1. ένα σύντομο και περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα (μέγιστη έκταση: 2 σελίδες),
2. μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπου θα περιγράφονται τα κίνητρά σας,
μέγιστη έκταση: 1 σελίδα)

