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Αθήνα : 13-09-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Αρ. Πρ. : 1167/2022    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ                

Τίτλος θέσης : Εκπαιδευτικός 

Τόπος Εργασίας: Αττική & Θεσσαλονίκη Διάρκεια: Ορισμένου χρόνου. 

 

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

της Εκκλησίας της Ελλάδος,  λειτουργεί Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην 

Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τ.Π.Α του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Στις Δομές Φ.Α.Α. του Φορέα προσφέρονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της 

προστασίας των ανήλικων ατόμων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό κλπ) 

μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη. Οι βασικές 

κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της 

ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι 

σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του. 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την κάλυψη προκυπτουσών θέσεων Εκπαιδευτικών σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» καλεί 

τους  ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους σύμφωνα με τους 

όρους κα τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

• Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς: 

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής 

διδασκαλίας. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων. 

 

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η 

Εκπαιδευτικός: 
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• Σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στη Δομή. 

• Διευκολύνει την πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση ή/και στην επαγγελματική 

κατάρτιση.  

• Υποστηρίζει τη σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση. 

• Υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις άτυπης εκπαίδευσης (πχ βασικές δεξιότητες, 

γλώσσες, υπολογιστές, κλπ.), δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμού, 

αυτοέκφρασης και ψυχαγωγίας. 

• Λειτουργεί ως «πρόσωπο αναφοράς», ανάλογα με την ηλικία του εφήβου, που 

υποστηρίζει και παρακολουθεί τη συνολική πορεία του ανήλικου και το συνδέει με 

τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Δομής βασίζοντας τη σχέση του με τον έφηβο στην 

κατανόηση και στο σεβασμό. 

• Διοργανώνει ομαδικές δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα με εφαρμογή της 

Μεθόδου Project 

• Οργανώνει ομάδες ενδιαφερόντων με τη μορφή «Λέσχης» (αθλητισμός, σκάκι, αλλά 

και κινηματογράφος, οικολογία, κλπ.) που θα έχει σταθερή λειτουργία και θα είναι 

ανοικτή σε όποιον έφηβο θελήσει να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή. 

• Αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές, ιδίως διαπολιτισμικής κατεύθυνσης, 

μουσειοπαιδαγωγικής προσέγγισης. 

• Λειτουργεί καλλιτεχνικά εργαστήρια-ομάδες, με έμφαση στην κίνηση και στο θέατρο 

σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεθόδων art therapy. 

 

Ο/Η Εκπαιδευτικός: 

• Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. 

• Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της Δομής και του προγράμματος. 

• Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις 

• Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή της Δομής. 

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικού Δημοτικής 

Εκπαίδευσης ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ΑΕΙ Ελληνικής Φιλολογίας) 

από Δημόσιο Φορέα. • 

• Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (Β2 ή Γ2). 

• Πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από 

Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα 

• Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος σε θέσεις εργασίας συναφείς με τον τίτλο 

σπουδών 

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα: 
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• Προηγούμενη εμπειρία σε θέση σχετική με τα προαναφερθέντα καθήκοντα και 

ιδιαίτερα σε σχέση με διδασκαλία σε διαπολιτισμικές τάξεις, διδασκαλία ελληνικών 

ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων 

δημιουργικής απασχόλησης, εμπειρία στη διδασκαλία project ή και στη Μέθοδο 

Project, παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες/ριες πρόσφυγες-αιτούντες/σες άσυλο, 

ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. 

• Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Γαλλικά, 

Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα 

εκπαίδευσης και αγωγής, μάθησης και διδασκαλίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

εφηβείας/παιδικής ηλικίας ή και σε συνδυασμό με τη μετανάστευση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

humanresources@synyparxis.org αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και συνοδευτική 

επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση με την ένδειξη ΕΚ 9/2022 και 

τον τόπο προτίμησης. 

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του φορέα 

και οι επικρατέστεροι των υποψηφίων (short-list) θα καλούνται σε συνέντευξη. 

Σε περίπτωση κλήσης σε συνέντευξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν: 

1. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες 

και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις 

Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ 

(για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, 

δελτίου αιτούντος ασύλο). 

2. Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών τους προσόντων (πτυχίο, 

πιστοποιήσεις κλπ) 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

4. Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 

 

 

 

 

 


