
Γεληθέο πιεξνθνξίεο & Οδεγίεο 

γηα ηε ζπκπιήξωζε ηεο θόξκαο ππνβνιήο πξόηαζεο | Ταπηόηεηα δξάζεο 

1. Γενικέρ πληποθοπίερ  

Υπνβνιή πξνηάζεωλ Γικαίυμα ςποβολήρ ππόηαζηρ έσοςν όλα ηα θςζικά ή νομικά ππόζυπα. Οι 

πποηάζειρ μποπούν να καηαηίθενηαι είηε ζε θςζικό ανηίγπαθο είηε ηλεκηπονικά ζηιρ παπακάηυ 

διεςθύνζειρ: 

Γιεύθςνζη:  Ππόγπαμμα «Ανοισηά Σσολεία» 
Υπ’ ότιν Ανηιδημάπσος για ηο Παιδί Μ. Ηλιοπούλος 
Οδόρ Λιοζίυν 22, 5ορ όποθορ 

 

Ηλεκηπονική διεύθςνζη: proposals@athensopenschools.gr 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεωλ Η ςποβολή πποηάζευν μποπεί να γίνεηαι καθ’ όλη ηη 

διάπκεια ηος ππογπάμμαηορ.  

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Βαζικά κπιηήπια πος θα ληθθούν ςπότη ζηην επιλογή ηυν δπάζευν είναι: 

 Να απεςθύνονηαι ζε παιδιά πποζσολικήρ ηλικίαρ, μαθηηέρ ππυηοβάθμιαρ ή/και 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, εθήβοςρ, ενήλικερ, παιδαγυγούρ και εκπαιδεςηικούρ, 

οικογένειερ, καηοίκοςρ ηηρ ηοπικήρ κοινόηηηαρ. 

 Να είναι καλοζσεδιαζμένερ, ζςνεκηικέρ και ηεκμηπιυμένερ με ξεκάθαποςρ ζηόσοςρ.  

 Να έσοςν ζςνάθεια με ηιρ δπάζειρ, ηοςρ πποζαναηολιζμούρ και ηιρ πποηεπαιόηηηερ ηηρ 

πολιηείαρ και ηος Γήμος Αθηναίυν. 

 Να είναι δπάζειρ πος είηε πποζθέπονηαι δυπεάν είηε πεπιλαμβάνοςν ηεκμηπιυμένο και 

ξεκάθαπο πποϋπολογιζμό.  

Οι επιλεγμένερ δπάζειρ θα ςπόκεινηαι ζε ζςνεσή αξιολόγηζη καηά ηη διάπκεια ςλοποίηζήρ ηοςρ και 

δύνανηαι να αναζηαλούν εάν δεν πληπούν ηα ζςμθυνηθένηα κπιηήπια ή/και εάν η ζςμμεηοσή ζε 

αςηέρ είναι μη επαπκήρ.  

2. Οδηγίερ για ηη ζςμπλήπυζη ηηρ θόπμαρ  

 Α. Γενικά ζηοισεία ππόηαζηρ 

Α1. Φνξέαο πινπνίεζεο: Σςμπληπώνεηε ηην επυνςμία ηος θοπέα ςλοποίηζηρ καθώρ και ηον 

διακπιηικό ηίηλο εάν ςπάπσει. Σε πεπίπηυζη πος ο θοπέαρ είναι θςζικό ππόζυπο ζςμπληπώνεηε ηο 

όνομα και ηο επώνςμο. 

Α2. Τίηινο δξάζεο: Σςμπληπώνεηε ηον ηίηλο ηηρ δπάζηρ. Πποηείνεηαι να είναι ζύνηομορ, 

πεπιεκηικόρ και επικοινυνιακόρ.  

Α3. Πεξίνδνο πινπνίεζεο: Η θόπμα ςποβολήρ ππόηαζηρ αθοπά ηη ζσολική πεπίοδο 2016 – 

2017. 
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Α4. Ηκεξνκελία ππνβνιήο: Σςμπληπώνεηε ηην ημεπομηνία πος θα αποζηείλεηε μέζυ 

ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ηην ππόηαζή ζαρ. 

Α5. Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο δξάζεο (έωο 50 ιέμεηο)  

Α6. Αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξέα πινπνίεζεο δξάζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν/α) 

Σςμπληπώνεηε όλα ηα πεδία. Σημειώνεηαι όηι ο νόμιμορ εκππόζυπορ μποπεί να διαθέπει από ηο 

απμόδιο άηομο επικοινυνίαρ για ηη ζςγκεκπιμένη δπάζη. 

Α7. Σηνηρεία ηπρόλ ζπλεξγαδόκελωλ θνξέωλ πινπνίεζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν/α) 

Σςμπληπώνεηε όλα ηα πεδία. Σημειώνεηαι όηι ο νόμιμορ εκππόζυπορ μποπεί να διαθέπει από ηο 

απμόδιο άηομο επικοινυνίαρ για ηη ζςγκεκπιμένη δπάζη. 

Α8. Καηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε δξάζε Μποπείηε να ζςμπληπώζεηε πεπιζζόηεπα από 

ένα πεδία. Σε πεπίπηυζη πος η δπάζη ζαρ δεν ενηάζζεηαι ζε κανένα από ηα πεδία πος παπαηίθενηαι 

παπακαλώ οπίζηε νέα καηηγοπία. 

Α9. Οκάδα ζηόρνπ Πποζδιοπίζηε ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ ομάδαρ ζηόσος (πσ. παιδιά 

πποζσολικήρ/ζσολικήρ ηλικίαρ, έθηβοι, παιδαγυγοί και εκπαιδεςηικοί, γονείρ, κάηοικοι, επαγγελμαηίερ 

ηηρ ηοπικήρ κοινόηηηαρ) και εξηγήζηε αν η δπάζη ζηοσεύει ζε ζςγκεκπιμένη ηλικιακή ομάδα, ζε 

ομάδα ζηόσος με ειδικέρ δεξιόηηηερ, ή κάποιο άλλο σαπακηηπιζηικό.  

Α10. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πινπνίεζεο δξάζεο  Σςμπληπώζηε ηη ζςνολική διάπκεια 

ηηρ δπάζηρ και ηο σπονικό διάζηημα πος απαιηείηαι για ηην ςλοποίηζή ηηρ (π.σ. ζεμινάπιο 32 υπών 

ζε διάζηημα ηπιών μηνών). Σημειώζηε ηη διάπκεια κάθε ζςνάνηηζηρ-μαθήμαηορ κλπ. (π.σ. 2 ώπερ), 

καθώρ και ηη ζςσνόηηηα επανάλητηρ (π.σ. 2 θοπέρ ηην εβδομάδα). 

Σςμπληπώζηε ηον ελάσιζηο και μέγιζηο απιθμό ζςμμεηεσόνηυν ανά ομάδα-ημήμα (π.σ. 25 άηομα) 

καθώρ και ηον απιθμό ομάδυν-ημημάηυν πος ςπάπσει δςναηόηηηα βάζει διαθεζιμόηηηαρ να 

δημιοςπγηθούν(π.σ. 2 ημήμαηα ηυν 25 αηόμυν). 

Σςμπληπώζηε εάν για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ απαιηούνηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ κάποιερ 

ζςγκεκπιμένερ δεξιόηηηερ (π.σ. γνώζη κιθάπαρ). 

Α11. Κόζηνο Σςμπληπώζηε ηα πεδία και ζςνολικό ηελικό κόζηορ (πεπιλ. ΦΠΑ) πποϋπολογιζμού ηηρ 

δπάζηρ. 

 Β. Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ πποηεινόμενηρ δπάζηρ 

Β1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δξάζεο (θεμαηικέρ, ενόηηηερ, σπονοδιάγπαμμα κ.ά.).   

Β2. Μεζνδνινγηθή  πξνζέγγηζε Αναλύζηε ηη μεθοδολογία πος θα σπηζιμοποιήζεηε για να 

ςλοποιήζεηε ηη δπάζη ζαρ. 

Β3. Επηκνξθωηηθό, δηδαθηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη 

εηδηθόηεξα απηό πνπ ζα κνηξαζηεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  Αναθέπαηε ηο επιμοπθυηικό και 

διδακηικό ςλικό πος θα σπειαζηεί για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ ζαρ (ηίηλοι βιβλίυν, ζςγγπαθείρ, 

θςλλάδια οπγανιζμών, θοπέυν κλπ) καθώρ και αςηό πος θα μοιπαζηεί ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ.  



Β4. Οκάδα έξγνπ πνπ ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε Πποζδιοπίζηε ηον απιθμό αηόμυν πος 

απαιηούνηαι για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ (π.σ. 2 εκπαιδεςηέρ και 3 εθελονηέρ). Σηη ζςνέσεια 

ζςμπληπώζηε ηα ονομαηεπώνςμά ηοςρ και ηιρ ειδικόηηηερ ηοςρ. Δπιζςνάτηε ζηην αποζηολή ηηρ 

θόπμαρ ηα βιογπαθικά ηοςρ. 

Β5. Οθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο Οι θοπείρ θα ππέπει να πποζδιοπίζοςν ηα οθέλη και ηιρ 

δεξιόηηηερ πος θα έσοςν αποκομίζει οι ζςμμεηέσονηερ (π.σ. θα έσοςν ενημεπυθεί για ηιρ ππώηερ 

βοήθειερ). 

Β6. Επηζπλαπηόκελα αξρεία θαη επηπιένλ ζηνηρεία Ο θοπέαρ θα ππέπει να ζςμπληπώζει με 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ ζηη πεπίπηυζη πος θα επιζςνάτει απσεία με ππόζθεηερ πληποθοπίερ για ηην ςλοποίηζη 

ηηρ δπάζηρ (π.σ. θυηογπαθίερ κλπ).  

Β7. Εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο Ο θοπέαρ θα ππέπει να παποςζιάζει αναλςηικά ζηοισεία 

ανηίζηοισυν δπάζευν πος έσει ςλοποιήζει ζηο παπελθόν και 2 πποηάζειρ υρ βιογπαθικό ηος θοπέα.  

 Γ. Χώπορ ςλοποίηζηρ ηηρ πποηεινόμενηρ δπάζηρ 

Γ1. Φώξνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο Σε αςηό ηο πεδίο ο θοπέαρ θα ππέπει να ζςμπληπώζει ηο 

είδορ ηηρ  ζσολικήρ μονάδαρ πος επιθςμεί να ςλοποιήζει ηη δπάζη ηος, εάν πποηείνει κάποιο 

ζςγκεκπιμένο ζσολείο/γειηονιά και ηι σώπο ενηόρ ηος ζσολείος θα σπειαζηεί. Σςμπληπώζηε εάν έσει 

πποηγηθεί επικοινυνία με μέλορ ηηρ ζσολικήρ ή δημοηικήρ κοινόηηηαρ. 

Γ2. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Σςμπληπώζηε ηον απαιηούμενο ςλικοηεσνικό 

εξοπλιζμό για ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ και αν μποπείηε να ηον παπέσεηε ή επιθςμείηε να ηον 

παπέσοςν ηα Ανοισηά Σσολεία.  

 


