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Κάκε χρόνο θ καταςκινωςι μασ δζχεται ζναν πολφ μεγάλο αρικμό αιτιςεων. Δυςτυχϊσ, δεν μποροφμε να δεχτοφμε
όλουσ τουσ υποψιφιουσ που κρίνονται κατάλλθλοι για τθν καταςκινωςθ. Προςπακοφμε να δεχτοφμε όςο το δυνατόν
περιςςότερουσ υποψιφιουσ χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν λειτουργία μασ.
Η κζςθ για τθν οποία κάνει αίτθςθ κάποιοσ δεν παίηει ρόλο ςτο εάν κα γίνει δεκτόσ ι όχι. Θζλουμε να γνωρίηουμε τθν
προτίμθςι ςασ. Θζλουμε δθλαδι να δθλϊςετε αυτό που πραγματικά κζλετε να κάνετε ςτθν καταςκινωςθ.
Τπάρχει περίπτωςθ ο υποψιφιοσ να γίνει δεκτόσ για μικρότερο χρονικό διάςτθμα από αυτό που όριςε ςτθν αίτθςι
του κακϊσ και για διαφορετικό διάςτθμα ι διαφορετικι κζςθ.
Σο τελικό πόςτο επιλζγεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ καταςκινωςθσ και ςφμφωνα με το τι πιςτεφουμε ότι
ταιριάηει περιςςότερο ςτον κάκε υποψιφιο όπωσ προκφπτει από τα ςεμινάρια και τθν ςυνζντευξθ.
Η παρακολοφκθςθ των ςεμιναρίων δεν ςυνεπάγεται ότι ο υποψιφιοσ κα επιλεγεί.
2 από τα ςεμινάρια τθσ καταςκινωςθσ ζχουν κόςτοσ ςυμμετοχισ 10€. Σα ςεμινάρια αυτά είναι το
θμεριςιο ςεμινάριο ςτθν καταςκινωςθ και θ ςυμμετοχι μασ ςτον Μαρακϊνιο Μ. Αλζξανδροσ.
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Η επιλογι του προςωπικοφ γίνεται βάςει μιασ ςειράσ κριτθρίων. Βαςικι προχπόκεςθ όλων είναι να κρικεί ο
υποψιφιοσ κατάλλθλοσ για να βρίςκεται ςε ζνα χϊρο με παιδιά από 5 ετϊν και άνω, οποιοδιποτε κι αν είναι το
πόςτο του.
Η προθγοφμενθ καταςκθνωτικι εμπειρία είναι χριςιμθ και ςθμαντικι, όχι όμωσ απαραίτθτο κριτιριο επιλογισ.
Οι ομαδικζσ εμπειρίεσ και οι εμπειρίεσ με μικρά παιδιά είναι ςθμαντικζσ.
Ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει τα ςωςτά κίνθτρα, να ζχει αντίλθψθ τθσ φιλοςοφίασ, του ςκοποφ και του τρόπου
λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ και τζλοσ, τθσ ςθμαντικότθτασ του μελλοντικοφ του ρόλου.

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Θεωρητικά ςεμινάρια
Διεξάγονται ςε αίκουςα ςεμιναρίων ςτο γραφείο μασ ι ςε άλλο χϊρο
 Πρακτικά ςεμινάρια
Γίνονται εκτόσ γραφείων και ζχουν χαρακτιρα ακλθτικό ι / και εκελοντικισ προςφοράσ με ςτόχο τθν ανάλθψθ ευκυνϊν
και πρωτοβουλιϊν από μζρουσ των υποψθφίων.
 Πρωτομαγιά ςτην καταςκήνωςη – Προςομοίωςη
Ημεριςιο ςεμινάριο ςτθν καταςκινωςθ
 Crash test
Είναι μια ζκκεςθ, κρίςεωσ και όχι γνϊςεων, ςτθν οποία εξετάηουμε τθ διάκεςθ των υποψθφίων για εναςχόλθςθ με τα
παιδιά και τθν κατανόθςθ του ρόλου που ενδιαφζρονται να αναλάβουν.
 υνζντευξη
Μια προςωπικι ςυνάντθςθ που γίνεται με τον υποψιφιο για να γίνει θ τελικι επιλογι και τοποκζτθςθ.
 Άλλεσ ςυναντήςεισ
Πζρα από τισ κακαρά εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιοφμε και κάποιεσ ςυμπλθρωματικζσ εκδθλϊςεισ ςτα
πλαίςια του κφκλου ςεμιναρίων μασ για να γνωριςτοφμε καλφτερα.
 Βεβαίωςη υγείασ
Οι υποψιφιοι πρζπει να φζρουν ςτο γραφείο μασ μια βεβαίωςθ υγείασ από ιδιϊτθ γιατρό ι νοςοκομείο. Η βεβαίωςθ
πρζπει να ζχει εκδοκεί μζςα ςτο Μάρτιο του 2016 ι αργότερα. Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ ζχουν εξάμθνθ ιςχφ.
ΕΠΙΛΟΓΗ
 Η διαδικαςία επιλογισ ολοκλθρϊνεται το Μάιο. Οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται τθλεφωνικά για το αποτζλεςμα.
 Όςοι επιλεγοφν πρζπει να προςκομίςουν ςτο γραφείο μασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για να προχωριςουμε ςτθν
αςφάλιςι τουσ. Σα δικαιολογθτικά αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςτθν κατθγορία ΠΡΟΩΠΙΚΟ.
ο

www.skourascamp.com

Για όςουσ δεν ζχουν ςυμπληρώςει το 18 ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ:
Συμφωνώ το παιδί μου να ςυμμετάςχει ςτον κφκλο ςεμιναρίων τησ καταςκήνωςησ.
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