
Περιοχή: Δήμος Χανίων
Ημερομηνία:19/9/22- 27/11/22
Καθημερινό πρόγραμμα εργασίας: 15:00-20:00 (Με δυνατότητα
αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος)
Μηνιαίος μισθός: Παρέχεται μηνιαίος μισθός
Υπεύθυνος: Project Manager

Ποιοί είμαστε:

Το όραμά μας βασίζεται στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: άνθρωποι,
περιβάλλον/πλανήτης, ευημερία: Οι νέοι Έλληνες ενεργοποιούνται μέσω της
κοινωνίας των πολιτών για την κάλυψη των εθνικών αναγκών βιωσιμότητας,
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους και τις μελλοντικές
γενιές.
Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση για
μέσω της θητείας του ενεργού πολίτη.

Προσφέρουμε τη συμμετοχή των πολιτών ως σημείο εισόδου για την ανάδειξη της
ατζέντας για τη βιωσιμότητα, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (SDGs) ως οργανωτικούς και προγραμματικούς οδηγούς. Η κινητήριος
πεποίθησή μας είναι ότι μια ενεργοποιημένη κοινωνία θα είναι καθοριστική στην
πορεία της Ελλάδας να γίνει φάρος βιώσιμης ανάπτυξης για τη Νότια Ευρώπη.

Περίληψη:

Τα προγράμματα στα οποία εργάζονται τα μέλη της Ecogenia βασίζονται στην
κοινότητα με στόχο την προώθηση της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό
επίπεδο.

Για το δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα της Ecogenia που θα υλοποιηθεί στα Χανιά, τα
μέλη μας θα εργαστούν για 10 εβδομάδες σε ένα μετασχολικό ενισχυτικό
πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της νεολαίας
ώστε να καταστεί κοινωνικά ενεργή στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, και
φιλοδοξεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα σε τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τους συμμετέχοντες καθιστώντας τους εκπαιδευτές ώστε με
τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν μαθητές ηλικίας 10-12 ετών για να γίνουν
παράγοντες βιωσιμότητας στην κοινότητά τους.



Καθήκοντα:
● Διαμονή και εργασία στην πόλη των Χανίων για 10 εβδομάδες.
● Συνεργασία με τον Project Manager σε όλες τις δραστηριότητες.
● Διασφάλιση ότι οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους και τα

πρότυπα που έχουν τεθεί.
● Προγραμματισμός της διδακτέας ύλης των μαθημάτων και συμμετοχή στον

γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Project
Manager

● Εκπροσώπηση ως πρεσβευτής της Ecogenia καθόλη την διάρκεια της
διαμονή στα Χανιά.

● Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες έρευνες κατά της διάρκεια του προγράμματος
καθώς και περιστασιακά μετά το πέρας αυτού.

● Συμμετοχή στις ανάγκες των μέσων ενημέρωσης/επικοινωνίας για την
Ecogenia.

Βασικά καθήκοντα:

● Καθημερινή προετοιμασία και οργάνωση του προγράμματος, με εφαρμογή
σύγχρονων και κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των
ομάδων.

● Συνεργασία με τα παιδιά, σεβασμός της προσωπικότητάς τους και έμπνευση
προς αυτά, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

● Επιτήρηση των παιδιών μέσα στην αίθουσα, καθώς και όταν εισέρχονται και
εξέρχονται από αυτή.

● Καθημερινή καταγραφή των δραστηριοτήτων που έγιναν καθώς και των
στόχων που υλοποιήθηκαν.

Προαπαιτούμενα:

● Νέοι ενήλικες μεταξύ 18-30 ετών που είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στην
προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης εργαζόμενοι με παιδιά και το περιβάλλον
τους.

● Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπάρχουσα ενασχόληση με παιδιά,
ωστόσο, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να είναι πρόθυμοι να εργαστούν
μαζί τους και να παράγουν ποιοτική εργασία.



Εργασιακό περιβάλλον

Μια τυπική μέρα εργασίας ξεκινάει το μεσημέρι με συγκέντρωση της ομάδας σε
προκαθορισμένο σημείο και μετάβαση στο χώρο εργασίας έως τις 15:00 μ.μ.

Ώρες και πρόγραμμα:
15:00-20:00 Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη

15:00-17:00 Προετοιμασία του χώρου και του καθημερινού προγράμματος
17:00-19:00 Δραστηριοτητες με τα παιδιά
19:00-20:00 Καταγραφή ημέρας και καθαρισμός χώρου

15:00-20:00 την Παρασκευή: Ημέρα επαγγελματικής ανάπτυξης με εναλλασσόμενα
θέματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργό δράση των πολιτών κτλ.


