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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηράκλειο Κρήτης 

  
__________________________________________________________________________________ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
Ο ερμηνευτής του Exploration είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική του 
Μουσείου μας, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επισκέπτες μας και το περιβάλλον. 
Αποτελεί σημαντικό μέρος της ομάδας μας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των οργανωμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την παιδαγωγική φιλοσοφία του ECM. Διατηρώντας την υψηλή 
εκπαιδευτική μας ποιότητα, προετοιμάζει ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για να ενθαρρύνει την ενεργό 
συμμετοχή του κοινού, τη συνεργασία και φυσικά την εξερεύνηση και το παιχνίδι. 
 
Ο ερμηνευτής του Exploration είναι φιλικός και εξωστρεφής, άνετος στο να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με 
παιδιά και ενήλικες, παρέχοντας μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Η συγκεκριμένη θέση 
απαιτεί δεξιότητες διαχείρισης ομάδας, γνώση παιδαγωγικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων, 
ικανότητα πολλαπλών εργασιών, καλή κρίση, ευελιξία, υπομονή, αγάπη για τον πολιτισμό και ενθουσιασμό για 
εξερεύνηση με τα παιδιά. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 
 

o Μελετά, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες. 
o Οργανώνει, τακτοποιεί και αποθηκεύει συλλογές, κινητά εκθέματα, εκπαιδευτικό υλικό και 

αναλώσιμα του εκάστοτε προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό του ECM. 
o Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο και την ομάδα με σκοπό την ορθή προετοιμασία και 

υλοποίηση του προγράμματος. 
o Μετακινείται συνεχώς, καθώς εκτελεί εργασίες σε όρθια και καθιστή θέση, περπατά και 

ανεβοκατεβαίνει σκάλες, μεταφέρει και στήνει εξοπλισμό.  
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o Ταξιδεύει οδικώς εντός και εκτός πόλης, ενώ συνεργάζεται καθημερινά με νέους ανθρώπους, 
συνεργάτες και επισκέπτες του Μουσείου. 

o Ερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τη μαθησιακή εμπειρία και τα σχόλια των επισκεπτών με στόχο την 
συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

o Πτυχίο Παιδαγωγικής 
o Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μουσειακών Σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε μουσειακές 

σπουδές/μουσειακή εκπαίδευση  
o Δίπλωμα οδήγησης  
o Επιμορφωτικά και e-learning σεμινάρια θα αξιολογηθούν θετικά. 
o Εμπειρία εργασίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε σχετικό τομέα σε μουσείο ή άλλο πολιτιστικό 

φορέα/ίδρυμα. 
o Εμπειρία στη διαχείριση και τη φιλοξενία επισκεπτών (οικογένειες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, παιδιά).  
o Εμπειρία στην μη τυπική εκπαίδευση με παιδιά, σε θέματα που αφορούν την μελέτη, τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων και δράσεων. 

 

COVID - 19: 
 
Λόγω των νέων υγειονομικών μέτρων, η συγκεκριμένη θέση απαιτεί πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού  ή 
rapid test 48ώρου (πριν κάθε δράση) και τη χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων. Όλο το 
προσωπικό του ECM ακολουθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ορίζονται από την Πολιτεία, με στόχο την 
προστασία και την ασφάλεια των ερμηνευτών και των επισκεπτών μας.  
 

ΑΙΤΗΣΗ: 
 
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από όλους, ανεξαρτήτως φυλετικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών. Για να εγκριθεί η αίτηση, οι υποψήφιοι οφείλουν να στείλουν μια συνοδευτική επιστολή 
(cover letter) και το πλήρες βιογραφικό στο jobs@exploration.gr συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο με την 
αντίστοιχη θέση στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος [Παράδειγμα: «(Ονοματεπώνυμο) – Museum 
Educator»].  

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει στις 20 
Σεπτεμβρίου και μέχρι πλήρωσης της θέσης. Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης είναι αρχές Οκτωβρίου. 
 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα κληθούν τηλεφωνικά για συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τη θέση, στείλτε το μήνυμά σας στο mail του 
Μουσείου jobs@exploration.gr Παρακαλούμε να ελέγχετε τους φακέλους spam. 
 
Το ECM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει ένα μοναδικό και ευχάριστο περιβάλλον, 
όπου ενθαρρύνουμε ένα κλίμα δημιουργικής συνεργασίας και ισότιμου διαλόγου, ενώ προάγουμε την 
επιστημονική έρευνα. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους, ενισχύοντας την πρωτοβουλία και 
την δημιουργικότητα της ομάδας μας! 
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