
Ο Μικρός Ντουνιάς αναζητεί εθελοντές/-τριες 

 για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του ομάδας 
 
Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου. 
Καθημερινά, στο δασάκι ενός ανοιχτού προσφυγικού καταυλισμού που λειτουργεί με τη 
συμμετοχή της οργάνωσης «Αλληλεγγύη Λέσβου» (πρώην ΠΙΚΠΑ), παιδιά ντόπιων και 
προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και μαθαίνουν μαζί. Παιδιά, παιδαγωγοί και 
γονείς διαμορφώνουμε  τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά και πέρα από 
διακρίσεις. 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, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με το κάθε τι γύρω μας. 

  
Τι προσφέρουμε: 

• Γνώσεις & εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Καθημερινή αλληλεπίδραση με 
παιδιά και ανθρώπους από πολλές διαφορετικές κουλτούρες. 

• Γνώσεις & εμπειρία στην παιδαγωγική του δάσους και  την υπαίθρια μάθηση. 

• Γνώσεις & εμπειρία στην ελεύθερη, δημοκρατική, βιωματική μάθηση. 

• Γραπτή επιβεβαίωση των παραπάνω. 

• Έμπνευση & τεχνογνωσία για τη δημιουργία εναλλακτικών παιδαγωγικών εγχειρημάτων. 

• Πιθανότητα περαιτέρω εμπλοκής στην κοινότητα του Μικρού Ντουνιά. 

• Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα τις καθημερινές. 

• Υποστήριξη στην εύρεση οικονομικής, κατά το δυνατόν, στέγης. 

  
Απαραίτητες αποσκευές: 

• Διάθεση για καθημερινή αλληλεπίδραση με παιδιά 2,5 έως 5 ετών.  

• Έμπρακτη αποδοχή του δικαιώματος κάθε παιδιού για αυτενέργεια, αυτορρύθμιση, άνευ 
όρων σεβασμό στο πρόσωπό του. 

• Διάθεση για συμμετοχή σε ένα παιδαγωγικό εγχείρημα με οριζόντια ιεραρχία, όπου 
ακολουθούνται και συνδιαμορφώνονται συλλογικές διαδικασίες. 

• Επιθυμία για συμβολή στην προώθηση της δημοκρατικής παιδείας στην Ελλάδα. 

  
Επιθυμητές αποσκευές: 

• Σπουδές παιδαγωγικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών.   

• Εμπειρία με παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

• Εμπειρία, σπουδές ή επιμορφώσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση/ στην ελεύθερη, 
δημοκρατική, βιωματική μάθηση/ στην παιδαγωγική του δάσους. 

• Γνώση φαρσί, αγγλικών, ελληνικών ή κάποιας κουρδικής διαλέκτου. 

• Συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες & αυτοοργανωμένα εγχειρήματα. 

• Χόμπι που μπορεί κάποιος/-α να μοιραστεί με παιδιά ή/και τις οικογένειές τους. 

  
Η πρόσκληση αφορά την περίοδο από 5 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 30 Ιουνίου 2020.  
Ελάχιστη διάρκεια παραμονής εθελοντών/-τριών: 3 εβδομάδες. 
 
Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας και ένα σύντομο motivation letter στη 
διεύθυνση mikrosdounias@gmail.com Θα  ακολουθήσει γνωριμία δια ζώσης ή μέσω skype. 
 
 

Με εκτίμηση, 
Η παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Ντουνιά 

http://www.mikrosdounias.eu/
https://lesvossolidarity.org/el/
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