
 
 

 

Πρακτική άσκηση στις εκπαιδευτικές δράσεις του Κέντρου 

Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών 

 

Στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα 

πραγματοποιούνται καθημερινά εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση για 

τις θαλάσσιες χελώνες, τον κύκλο ζωής τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και στις παραλίες ωοτοκίας και την κλιματική κρίση.  

Φέτος, απευθύνουμε για δεύτερη χρονιά κάλεσμα σε φοιτητές, σπουδαστές αλλά και 

πτυχιούχους όλων των κλάδων, που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω εθελοντικής εργασίας ή μέσω της πρακτικής τους 

άσκησης.   

 

Εθελοντισμός 
Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής για να γίνει κάποιος εθελοντής βοηθός 

στο πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 

2 ημερών/εβδομάδα. Επιθυμητά προσόντα είναι η προηγούμενη εμπειρία με 

εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ή και διαχείριση ομάδων παιδιών και 

ενδιαφέρον για τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Συμπληρώστε την online αίτηση εδώ   

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ  

 

Πρακτική Άσκηση 
Η περιγραφή των σχετικών θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχεται και στη βάση 

δεδομένων ΑΤΛΑΣ. Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στις Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές 

Δράσεις στο Κέντρο Διάσωσης γίνονται δεκτές όλον τον χρόνο και αφορούν τις 

περιόδους: 

o Α’ εξάμηνο: Ιανουάριος-Ιούνιος 

o Β’ εξάμηνο: Ιούλιος-Δεκέμβριος 

 

Ενδεικτικά Αντικείμενα Σπουδών: Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Επικοινωνία, 

Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Διεθνείς σχέσεις, Θεατρικές σπουδές, Τουριστικά 

επαγγέλματα, Ξεναγήσεις, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, 

Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία κ.ά. 

 

Τοποθεσία: Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, 3η Μαρίνα Γλυφάδας 

 

Ωράριο: 09.00-17.00, καθημερινές ή/ και Σαββατοκύριακο 

 

Απασχόληση: 

· Full time: 20 ημέρες/μήνα 

https://archelon.gr/contents/form_part_gr.php?mid=2&mid2=54&mid3=66
https://archelon.gr/contents/Part-time.php?mid=2&mid2=104&mid3=66
https://atlas.grnet.gr/


 
 

 

· Part Time: 10 ημέρες/μήνα 

Αριθμός θέσεων: 4-6 ανά εξάμηνο 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά  

 Ηλικία άνω των 18 ετών 

 Προσωπική ασφάλιση υγείας (ενεργό ΑΜΚΑ ή ιδιωτική ασφάλιση) 

 Ευχέρεια στην επικοινωνία στα Ελληνικά και οργανωτικές ικανότητες 

 Πολύ καλή δυνατότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά καθώς το Κέντρο Διάσωσης 

υποδέχεται και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

 Επιθυμητή είναι η προηγούμενη εμπειρία με εκπαιδευτικά προγράμματα για 

παιδιά ή και διαχείριση ομάδων παιδιών και ενδιαφέρον για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Καθήκοντα 

 Υποστήριξη του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

 Υποδοχή σχολικών μονάδων / ομάδων επισκεπτών και διενέργεια 

«ξεναγήσεων» στο Κέντρο Διάσωσης 

 Συμμετοχή στις παρουσιάσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Αγωγής 

 Υποστήριξη του προγράμματος υιοθεσιών, δωρεών και του πωλητηρίου 

υλικού ενίσχυσης του ΑΡΧΕΛΩΝ (δώρα). 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά και συμμετοχών του ΑΡΧΕΛΩΝ σε 

εκδηλώσεις 

 Συντήρηση εξοπλισμού, διατήρηση της τάξης στο Κέντρο Διάσωσης και τις 

εγκαταστάσεις του (π.χ. καθαριότητα χώρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

 

ΑΙΤΗΣΗ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους και μία παράγραφο εξηγώντας το ενδιαφέρον τους στο 

email volunteers@archelon.gr  με την ένδειξη “ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3/εκπαιδευτικές 

περιβαλλοντικές δράσεις”. Θα σας απαντήσουμε εντός 10 ημερών.  

 

Ενημερωτική Συνάντηση στο Κέντρο Διάσωσης 
Αν ενδιαφέρεστε για εθελοντισμό ή πρακτική άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης και θέλετε 

να  μας δείτε από κοντά δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ενημερωτική 

συνάντηση στο awareness@archelon.gr  Έτσι θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και 

την ώρα της συνάντησης. 

 

Περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και έρευνας στον ΑΡΧΕΛΩΝ δείτε εδώ. 

 

mailto:volunteers@archelon.gr
mailto:awareness@archelon.gr
https://archelon.gr/contents/Internships.php?mid=2&mid2=69

