
 
 

 

Πρακτική άσκηση 2 / Περιβαλλοντική ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση στον ΑΡΧΕΛΩΝ 
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας οργανώνει 5μηνα 

προγράμματα πεδίου, κάθε χρόνο από το 1984, στα οποία επιτελείται συστηματικό έργο 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις θαλάσσιες χελώνες, τον κύκλο ζωής 

τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις παραλίες ωοτοκίας και 

την κλιματική κρίση.  

Ενδεικτικά Αντικείμενα Σπουδών: Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, 

Παιδαγωγικά, Δημοσιογραφία,  Θεατρικές σπουδές, Τουριστικά επαγγέλματα, Ξεναγήσεις, 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Βιολογία,  Περιβάλλον, Επιστήμες  της Θάλασσας, 

Γεωπονία, Ιχθυολογία, κ.α.  

Περίοδος απασχόλησης:  Μάιος- Οκτώβριος (Ελάχιστος χρόνος συμμετοχής 4 εβδομάδες με 

δυνατότητα παράτασης) 

Τοποθεσίες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσία, Λακωνικός κόλπος, Ρέθυμνο, Χανιά, κόλπος Μεσσαράς,  

Απασχόληση: 6-8 ώρες καθημερινά, συνήθως 1 ημέρα ρεπό/ 10 ημέρες 

Αριθμός θέσεων: έως 10  κάθε καλοκαίρι 

Προϋποθέσεις 

Ηλικία πάνω από 18 ετών 

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς τα προγράμματα υλοποιούνται από ομάδες 

εθελοντών διαφόρων εθνικοτήτων στα Αγγλικά. 

Προσωπική ασφάλιση υγείας (ενεργό ΑΜΚΑ ή ιδιωτική ασφάλιση) 

Πολύ καλή υγεία και σωματική κατάσταση, καθώς τα καθήκοντα είναι απαιτητικά και η 

διαμονή γίνεται σε ατομικές σκηνές, μέσα σε οργανωμένους κοινούς χώρους διαβίωσης. 

Απαραίτητη η ικανότητα  διαβίωσης και συνεργασίας με ανθρώπους διαφορετικής νοοτροπίας 

και προέλευσης. 

Ετοιμότητα συμμετοχής σε  κοινή διαβίωση, διαμονή και απασχόληση σε απόμερα ή 

πολυσύχναστα μέρη.  

Ευχέρεια στην επικοινωνία στα Ελληνικά και  οργανωτικές ικανότητες.  

Εισφορά συμμετοχής που καλύπτει τα έξοδα διαμονής, εκπαίδευσης, ασφάλισης έναντι 

ατυχημάτων (μέχρι ενός ορίου), ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής (από 135€ για 4 

εβδομάδες -δείτε τον Γενικό Πίνακα  Εισφορών) 

 

https://www.archelon.gr/files/GenPinakasGR21.pdf


 
 

 

Καθήκοντα 

Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μέσω της καθημερινής λειτουργίας εποχιακών 

Ενημερωτικών Σταθμών και την υποστήριξη ενημερωτικών σταντ. 

Διεξαγωγή παρουσιάσεων σε ξενοδοχεία σε σχεδόν καθημερινή βάση– διοργάνωση 

εκδηλώσεων για παιδιά και συμμετοχών του ΑΡΧΕΛΩΝ σε εκδηλώσεις τρίτων. 

Υποστήριξη του προγράμματος υιοθεσιών, δωρεών και του υλικού ενίσχυσης του ΑΡΧΕΛΩΝ 

μέσω των προαναφερόμενων. 

Συμμετοχή σε βάρδιες  «περιπολίας» στις παραλίες στις οποίες καταγράφεται η 

αναπαραγωγική δραστηριότητα των θαλάσσιων χελωνών - συμμετοχή στην προστασία των 

φωλιών επιτόπου.  

Συμμετοχή σε εκσκαφή φωλιών μετά την εκκόλαψη των νεοσσών, ώστε να εκτιμηθεί η επιτυχία 

εκκόλαψης.  

Συντήρηση εξοπλισμού, διατήρηση της τάξης στην κατασκήνωση και τις εγκαταστάσεις της (π.χ. 

καθαριότητα).  

Επιλογή περιοχής   

Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος  εδώ  ή κατεβάστε το φυλλάδιο των 

προγραμμάτων του 2022. Θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθείτε στην πρώτη σας επιλογή, 

αλλά ενδεχομένως να σας γίνει και διαφορετική πρόταση.  

Αποστολή Βιογραφικών 

Οι Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ και οι υπεύθυνοι πεδίου εκπαιδεύουν και 

επιβλέπουν τους φοιτητές/ σπουδαστές Πρακτικής άσκησης στα καθήκοντά τους όπως και 

στους υπόλοιπους εθελοντές.  

Τα άτομα που θα αναλάβουν τις θέσεις θα έχουν  τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών 

δεξιοτήτων σε θέματα επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και στην κατανόηση  των 

περιβαλλοντικών στόχων του προγράμματος, ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό  σημείωμα με τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους  και μία παράγραφο εξηγώντας το ενδιαφέρον τους  στο e-mail: 

jobs@archelon.gr με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2/Περιβαλλοντική ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση.    

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων/ βιογραφικών: 30 Μαρτίου 

Θα σας απαντήσουμε έως τις 30 Απριλίου. 
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