Ο Μικρός Ντουνιάς μεγαλώνει και καλεί εθελοντές
για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του ομάδας
κατά την παιδαγωγική χρονιά 2018-2019*

Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου.
Καθημερινά, παιδιά ντόπιων και προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και
μαθαίνουν μαζί στο δασάκι του ανοιχτού χώρου φιλοξενίας προσφύγων Lesvos Solidarity.
Γονείς, παιδαγωγοί και παιδιά διαμορφώνουμε τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά
συλλογικά και πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες
και τις επιθυμίες κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την
αυτορρύθμιση. Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στα πλάσματα και τα στοιχεία της
φύσης ενισχύοντας τις σχέσεις με το κάθε τι γύρω μας.
Επιθυμητές γνώσεις και σπουδές
- Πτυχίο σχολής προσχολικής αγωγής ή σπουδές σε εξέλιξη
- Σπουδές/ επιμορφώσεις που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση/ την
ελευθεριακή, τη δημοκρατική, τη βιωματική εκπαίδευση/ την παιδαγωγική του
δάσους
- Ελληνική, αγγλική, αραβική, κουρδική γλώσσα
Επιθυμητή η εμπειρία…
…με παιδιά προσχολικής ηλικίας
…στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
…στην ελευθεριακή, δημοκρατική, βιωματική εκπαίδευση
…στην παιδαγωγική του δάσους/ στην υπαίθρια μάθηση/ στη ζωή στην ύπαιθρο
…σε συλλογικές διαδικασίες και αυτόοργανωμένα εγχειρήματα
Απαραίτητη η διάθεση για…
…αλληλεπίδραση με παιδιά προσχολικής ηλικίας
…έμπρακτη αποδοχή του δικαιώματος κάθε παιδιού για αυτενέργεια και αυτορρύθμιση
…συνεχή θεωρητική κατάρτιση και επιμόρφωση επί παιδαγωγικών θεμάτων
…συμμετοχή στη συγγραφή παιδαγωγικών κειμένων και τη συνδιοργάνωση συλλογικών
αυτομορφώσεων
…συμμετοχή σε συλλογικές (ως προς την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων) διαδικασίες,
σε ένα αυτόοργανωμένο εγχείρημα γονέων και παιδαγωγών
…συμβολή στην προώθηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Αποστολή βιογραφικού και σύντομου motivation letter στη διεύθυνση
mikrosdounias@gmail.com
μέχρι
τις
31
Μαΐου
2018.
Λοιπά δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά από σχετική συνέντευξη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή μέσω skype.
*Η πρόσκληση αφορά την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2019.
Ελάχιστη διάρκεια παραμονής εθελοντών/-τριών: 3 μήνες.

Mikros Dounias is growing & invites volunteers
for the reinforcement of its pedagogical team
during the pedagogical year 2018-2019*

Mikros Dounias is an educational project on the Greek island of Lesvos. Every day, local and
refugee children of early childhood age play and learn together in the small forest of the
open refugee camp Lesvos Solidarity. We, the parents, the educators and the children of
Mikros Dounias, organize our learning processes collectively, beyond any form of
discrimination. We respect the rhythm, the needs and desires of each person by
encouraging freedom of choice and self-regulation. Outdoor learning brings us closer to the
creatures and the elements of nature, reinforcing our relations to everything around us.
Desirable knowledge and studies
- Certificate in early childhood education or relevant studies in progress
- Studies or training on intercultural education/ democratic education or experiential
learning/ forest pedagogics or outdoor learning
- Greek, english, arabic, kurdish language
Desirable experience
… with children of early childhood ages
… in intercultural education
… in democratic education or experiential learning
… in forest pedagogics/ outdoor learning/ life in nature
… in participative/collective procedures and self-organized projects
Necessary willingness for:
...daily interaction with children of early childhood ages
...real acceptance of the right of every child for self-operation and self-regulation
...continuous theoretical learning and research on pedagogical matters
..participation on the writing of pedagogical texts and the co-organizing of respective
presentations/discussions in the community
...engaged contribution in participative procedures (as for the decision-making and the
organization of the project) in a self-organized project of educators and parents
...contribution to the promotion of democratic, intercultural education in Greece
Please send your CV and a short motivation letter to the e-mail address
mikrosdounias@gmail.com by May 31, 2018. Any documentation mentioned in your CV will
be requested after a relevant interview, which will take place face to face or via skype.
*The school year lasts from September 1, 2018 till June 30, 2019. Ideally, the volunteers are
to accompany the children throughout this period. Applications will be examined provided
that the applicant can stay for a minimum period of three months.

