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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συνεργασία – 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
 

Ο ΝΟΣΤΟΣ αναζητά 4 συνεργάτες/ριες για την υλοποίηση 10 δραστηριοτήτων 

μουσειοπαιδαγωγικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα για παιδιά και εφήβους από 

γειτονιές της Αθήνας.   

Αναζητάμε επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης ή της κοινωνικής εργασίας ή της 

κοινωνικής ψυχολογίας με ενδιαφέρον για  

- τη μουσειοπαιδαγωγική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση  

- τη συσχέτιση της πολιτισμικής ένταξης με την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Η Πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης έργου με 4 (τέσσερα) άτομα με ειδικότητα στους 

τομείς της εκπαίδευσης ή της κοινωνικής εργασίας ή της κοινωνικής ψυχολογίας για τη 

διεξαγωγή δέκα   4ωρων δραστηριοτήτων σε μουσεία και δημόσιους χώρους της Αθήνας 

βάσει εκπαιδευτικού σεναρίου-παιχνιδιού από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2023, στο 

πλαίσιο  του έργου «Γνωρίζω την Αθήνα».  

Η Πρόσκληση απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 

εκπαιδευτές/ριες ενηλίκων/άτυπης μάθησης/μη τυπικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους με 

προτίμηση στους/στις πτυχιούχους κοινωνικής ψυχολογίας.  

Οι συνεργάτες/ριες θα ενταχθούν στην ομάδα υλοποίησης του έργου «Γνωρίζω την Αθήνα», 

θα λάβουν εκπαίδευση και θα αποκτήσουν εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών βάσει σεναρίων σε μουσεία και δημόσιους χώρους της πόλης.   

Το έργο υλοποιείται από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με την υποστήριξη του προγράμματος 

«συνΑθηνά» του Δήμου Αθηναίων.  

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 

«Γνωρίζω την Αθήνα», δυο λόγια για τη μεθοδολογία και τη 

φιλοσοφία του έργου 
Με βάση την αντίληψη ότι η πολιτισμική ένταξη αποτελεί συστατικό της κοινωνικής ένταξης, 

ιδίως όσον αφορά παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν ειδικές κοινωνικές και 
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πολιτισμικές προκλήσεις σε σχέση με ζητήματα ταυτότητας, στο επίκεντρο του 

προγράμματος «Γνωρίζω την Αθήνα» βρίσκονται δραστηριότητες μουσειο-παιδαγωγικού και 

διαπολιτισμικού χαρκτήρα που αφορούν παιδιά και εφήβους στις γειτονιές του άξονα 

Κυψέλη-Πατήσια-Αγιος Παντελεήμονας-Σεπόλια-Κολωνός.  

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την πρόσβαση στα μορφωτικά αγαθά 

που δημιουργεί η Αθήνα ως πόλη – πολιτισμικό αγαθό των παιδιών που για κοινωνικούς 

λόγους, ανεξάρτητους από την καταγωγή τους, όπως για παράδειγμα η συμβολική απόσταση 

από το κέντρο της πόλης, δεν έχουν πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά της πρωτεύουσας, 

πράγμα που τα εμποδίζει να εξοικειωθούν και να κατακτήσουν το κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο ζουν και τελικά να ενταχθούν σ’αυτό ισότιμα.  

Θέλουμε με άλλα λόγια, η βιωμένη εμπειρία του μουσείου ως συνδυασμός διασκέδασης και 

γνώσης να μην είναι προνόμιο των παιδιών των οικογενειών με υψηλό 

μορφωτικό/πολιτιστικό κεφάλαιο, αλλά όλων των παιδιών. Αντιμετωπίζουμε τις εγγενείς 

προκλήσεις που περιέχουν οι στόχοι αυτοί με μεθοδολογικές επιλογές που η ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία και η εμπειρία μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικές. 

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο συνδυασμό αρχών και πρακτικών της διαπολιτισμικής και 

της μουσειοπαιδαγωγικής προσέγγισης με τη μέθοδο Project, αντλώντας από το θεωρητικό 

πλαίσιο που έχει δημιουργήσει ο P.Bourdieu και οι συνεχιστές του, καθώς και, από άλλη 

σκοπιά, ο P.Freire.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το πρόγραμμα «Γνωρίζω την Αθήνα» περιλαμβάνει τη 

διοργάνωση 10 δραστηριοτήτων μουσειοπαιδαγωγικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα για 

40 παιδιά η καθεμία. Οι δραστηριοτητες αναφέρονται σε οργανωμένες επισκέψεις σε 

μουσεία, δημόσιους χώρους και μνημεία της Αθήνας (πχ Αρχαιολογικό Μουσείο, Εθνική 

Πινακοθήκη κλπ) όπου, αντί της παραδοσιακής ξενάγησης θα πραγματοποιούνται ειδικά 

σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια-σενάρια. Τα παιχνίδια αυτά στοχεύουν να 

εξοικειώσουν τα παιδιά με τους χώρους πολιτισμού και να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές 

και κοινωνικές δεξιότητες, θα πραγματοποιούνται δε σε καθορισμένες μέρες και ώρες και 

αφού έχει προηγηθεί η ενημέρωση-προσέλκυση και προετοιμασία των οικογενειών σε κάθε 

γειτονιά σε συνεργασία με τα τοπικά σχολεία.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται εξ ορισμού σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την καταγωγή 

τους.   Η υλοποίηση εμπλέκει όλα τα παιδιά της γειτονιάς βάσει των αρχών της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες η εφαρμογή δημιουργεί πλαίσιο 

θετικής αλληλεπιδρασης μεταξύ παιδιών που έχουν διαφορετική εθνική καταγωγή ή/και 

ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

Τύπος συνεργασίας, χρονοδιάγραμμα, καθήκοντα 

συνεργατών/ριών 

Β.1. Αντικείμενο της σύμβασης, τύπος και διάρκεια  
Τύπος σύμβασης:  Σύμβαση έργου 

Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης:  Προβλέπεται η σύναψη σύμβασης  έργου. Tο έργο 

συνίσταται στην εκτέλεση 10 εκπαιδευτικών παιχνιδιών-σεναρίων στο πλαίσιο της 

υλοποίηση συνολικά 10 (δέκα) 4ωρων δραστηριοτήτων σε 10 διαφορετικές ημέρες εντός του 

χρονικού διαστήματος Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2023 σε προεπιλεγμένα μουσεία και 

δημόσιους χώρους της Αθήνας.   

 Το πρόγραμμα «Γνωρίζω την Αθήνα» προσφέρει στους/στις συνεργάτες/ριες που θα 

επιλεγούν 8ωρη εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια-σενάρια και στη μεθοδολογία τους. 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της 

σύμβασης.     

Διευκρινίζουμε ότι:  

-Οι ώρες και ημέρες υλοποίησης κάθε δραστηριότητας προκύπτουν από τη συνεργασία των 

συντονιστών του προγράμματος με τα σχολεία, τους συλλόγους και τις οικογένειες των 

παιδιών που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες.  

-Η μεταφορά των παιδιών στους χώρους των δραστηριοτήτων γίνεται με μισθωμένα 

λεωφορεία. Κάθε δραστηριότητα νοείται ότι ξεκινά από το σημείο αφετηρίας του 

λεωφορείου και λήγει με την επιστροφή των παιδιών στο ίδιο σημείο.  Η διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας προβλέπεται να είναι 4 ώρες συνολικά υπό κανονικές συνθήκες-εκτός 

απροόπτου.  

Αμοιβή:  75 ευρώ Χ 10 δραστηριότητες = 750 ευρώ μεικτά. Η αμοιβή θα καταβληθεί είτε με 

έκδοση «τίτλου κτήσης» είτε με έκδοση παραστατικού από τον/την συνεργάτη/ρια.  

 

Β2. Καθήκοντα του/της συνεργάτη/ριας  
Οι συνεργάτες/ριες που θα επιλεγούν θα εκτελέσουν το εξής έργο:  

 

- υλοποίηση 10  εκπαιδευτικών παιχνιδιών- σεναρίων στο πλαίσιο 10 δραστηριοτήτων  στα 

επιλεγμένα μουσεία και χώρους πολιτισμού, μετά από τη σχετική 8ωρη  εκπαίδευση στο 

περιεχόμενο και στη μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών-σεναρίων   
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- υλοποίηση της κάθε δραστηριότητας στον επιλεγμένο χώρο, μουσείο κλπ βάσει του 

αντίστοιχου εκπαιδευτικού παιχνιδιού-σεναρίου, συνολικά 10 δραστηριοτήτων για 40 

παιδιά κάθε φορά 

- παραλαβή των συγκεκριμένων παιδιών βάσει καταλόγου από το σχολείο ή το σύλλογο ή το 

σημείο συνάντησης που έχει οριστεί, συνοδεία στο μισθωμένο λεωφορείο και επιστροφή 

των παιδιών στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, σε συνεργασία με τους/τις 

δασκάλους/ες, καθηγητές/ριες ή οικογένειες των συμμετεχόντων παιδιών 

- Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας έργου του ΝΟΣΤΟΥ που οργανώνουν, συντονίζουν και 

εποπτεύουν το πρόγραμμα «Γνωρίζω την Αθήνα» και τις δραστηριότητές του   

- Συμβολή στην επιτόπια αξιολόγηση της κάθε δραστηριότητας για την ανατροφοδότηση του 

τελικού αποτελέσματος του προγράμματος «Γνωρίζω την Αθήνα».    

 

Οι συνεργάτες/ριες που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου που είναι το αντικείμενο της 

παρούσας Πρόσκλησης αναμένεται να:   

- συμμετέχουν στην  ομάδα εργασίας του ΝΟΣΤΟΥ με αντικείμενο την υλοποίηση 10 

δραστηριοτήτων μουσειοπαιδαγωγικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα σε επιλεγμένα 

Μουσεία και χώρους πολιτισμού της Αθήνας, βάσει αντίστοιχου σεναρίου- εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού 

- εκπαιδευθούν (8 ώρες) στο περιεχόμενο και στον τρόπο υλοποίησης των 10  ειδικά 

σχεδιασμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών-σεναρίων  

- αναλάβουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών- σεναρίων για 40 παιδιά κάθε 

φορά στο πλαίσιο 10 δραστηριοτήτων στα επιλεγμένα μουσεία και χώρους πολιτισμού υπό 

την εποπτεία της ομάδας έργου «Γνωρίζω την Αθήνα» του Νόστου 

- τηρούν  τις αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας – προσωπικά δεδομένα 

- τηρούν  τον κώδικα δεοντολογίας του φορέα αφού ενημερωθούν σχετικά 

- τηρούν τα εργαλεία αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης κάθε 

δραστηριότητας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος & Καταληκτική ημερομηνία 
Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση θα πρέπει να 

αποστείλουν το βιογραφικό τους και τα συνημμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα 

του παρακάτω πίνακα έως τις 27/3/2023 στο μέηλ cv@nostos.org.gr με θέμα «ΣΥΝΑΘΗΝΑ» 

CV. Θα ληφθούν υπόψη τα βιογραφικά και τα συνημμένα τους για τους/τις υποψήφιους/ες 

που θα αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος έως την καταληκτική ημερομηνία 27/3/2023 

και ώρα 16:00. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα 

καλεστούν σε συνέντευξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Τυπικά Προσόντα υποψηφίων & Διαδικασία αξιολόγησης 

 Δ1. Απαραίτητα & Επιθυμητά Προσόντα 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ & ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, το 
οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Πτυχίο Παιδαγωγού ή 
Κοινωνικού Λειτουργού 
ή Ψυχολόγου από 
Δημόσιο Φορέα και 
Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος, όπου 
απαιτείται. 
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Από Δημόσιο Φορέα: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

Πανεπιστημιακού Τομέα 
ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της 
αλλοδαπής 

Πτυχίο Παιδαγωγού: 10 
Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού 

ή Ψυχολόγου: 5 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Από Δημόσιο Φορέα: 
Οποιοδήποτε σχετικό με 

τη θέση τίτλο 
μεταπτυχιακών σπουδών 
της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

5 (για ένα ή περισσότερα 
μεταπτυχιακά) 

3. Πιστοποίηση 
εκπαιδευτή/ριας 
ενηλίκων/άτυπης 
μάθησης/μη τυπικής 
εκπαίδευσης 
(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Από Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Φορέα 

5 

4. Πτυχίο καλής γνώσης 

αγγλικής ή γαλλικής 

γλώσσας από Δημόσιο ή 

Ιδιωτικό Φορέα (Β2 ή 

Γ2). 

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Από Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Φορέα 

2,5-5 για Β2,  
5-10 για Γ2 

(2,5 για αγγλικά Β2, 2,5 για 
γαλλικά Β2, 5 για αγγλικά Γ2, 5 

για γαλλικά Γ2) 

5. Πιστοποίηση βασικών 

γνώσεων χειρισμού Η/Υ 

(Microsoft Word, Excel, 

Internet) από Δημόσιο ή 

Ιδιωτικό Φορέα. 

(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Από Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Φορέα 

5 
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6. Εθελοντική εργασία 
(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ) 

Συνοδευόμενη από 
σχετική βεβαίωση του 
φορέα στον οποίο οι 

υποψήφιοι/ες παρείχαν 
τις εθελοντικές 

υπηρεσίες τους , όπου 
θα αναφέρονται το 

όνομα και το είδος του 
φορέα, το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο 
ο/η υποψήφιος/α 

παρείχε τις υπηρεσίες 
του/της και το είδος των 

υπηρεσιών 

5 
(για τουλάχιστον έναν μήνα 
εθελοντισμού σε αντίστοιχη  

ομάδα-στόχο) 

7. Συνέντευξη 
(ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ  
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ) 

 0-20 

 

Δ1. Αξιολόγηση & ολοκλήρωση διαδικασίας 
Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης θα προκύψει η τελική βαθμολογία των υποψηφίων, η 

οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της 

αίτησης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι/ες που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι 

αυτοί/ες που θα προσκληθούν για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας. 
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