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ΜΕΛΕΤΗ       

 

 

«ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ ΑΛΙΜΟΥ» 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΚΑ :15.6142.0006 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΥ  74.276,00 €  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ) 
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ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ                                                                     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

 

Με το έργο  «ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ»  θα γίνει 

προσπάθεια εισαγωγής των παιδιών στον κόσμο του πολιτισμού, του θεάτρου, της γνώσης και της μάθησης 

μέσα από  δράσεις, προγράμματα  και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα  που θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν, να αισθανθούν, να παίξουν και 

να μάθουν.  

Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου  των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλίμου θα πραγματοποιηθεί με 

την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και εκδηλώσεων συνδυάζοντας τη συμμετοχή των παιδιών μέσω 

διαδραστικών παιχνιδιών.  Τα  προγράμματα  θα υλοποιούνται από το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, που 

θα διαθέτει τα προσόντα για  να μπορεί υποστηρίξει παράλληλα τις απαιτήσεις της διδακτικής ώρας κατά τη 

διάρκεια των δράσεων και διαδραστικών παιχνιδιών. 

Οι εκδηλώσεις θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την εμπειρία στην υλοποίηση 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο φάκελο 

πρότασης που θα περιλαμβάνει περιγραφή των εκδηλώσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Π.Σ. 

του Δήμου Αλίμου, των Ομάδων Έργου, των Μεθόδων ανάπτυξης, πραγματοποίησης και παρακολούθησης 

του έργου.  

 

 

B. Αντικείμενο - Σκοπός 

 

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση της γνώσης, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού σε βιωματικές δραστηριότητες με παιγνιώδη 

μορφή. 

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά δέχονται καθημερινά ποικιλία ερεθισμάτων σε επίπεδο σχολικό-μαθησιακό και 

κοινωνικό. Η μνήμη, η αντίληψη και η κρίση είναι τα βασικά μας εργαλεία για να προσαρμοστούμε στις 

καθημερινές απαιτήσεις. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνουν τα παιχνίδια σκέψης και κρίσης. Στόχος είναι να 

βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη μνήμη, την αντίληψη και την 

κρίση του με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. 

Στόχος είναι τα  παιδιά: 

• να σκέπτονται και να λύνουν γρίφους, 



• να θέτουν και να απαντούν ερωτήματα, 

• να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα 

• να κάνουν σωστές επιλογές! 

 

 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος συνίστανται στις 

ακόλουθες δραστηριότητες και προγράμματα: 

 

1) Από το θεατρικό παιχνίδι στη θεατρική παράσταση 

2) Παιχνίδια σκέψης – κρίσης 

3) Προγράμματα Μουσικοκινητικής Αγωγής 

4) Προγράμματα Αγωγής Υγείας 

5) Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

6) Πρόγραμμα κουκλοθεάτρου 

7) Πρόγραμμα θεάτρου σκιών 

 

Οι παραπάνω δράσεις και προγράμματα στο σύνολό τους θα υλοποιηθούν και σε κάθε αίθουσα νηπιακού 

τμήματος με τη συμμετοχή των παιδιών με κατασκευές και παιχνίδια. 

 

Γ. Περιγραφή προγραμμάτων 

 

Από το θεατρικό παιχνίδι στη θεατρική παράσταση 

 

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα έκφρασης και απελευθέρωσης συναισθημάτων, κινήσεων και 

φαντασίας. Τα παιδιά εξωτερικεύουν όλες τις δυσκολίες τους καθώς και τους φόβους τους, με τελικό στόχο 

την ανάπτυξη των κοινωνικών τους  δεξιοτήτων.  

Με στόχο την ανάπτυξη της εκφραστικότητας της φαντασίας και επικοινωνίας τα παιδιά μέσα από τη δυναμική 

της ομάδας θα μυηθούν στο θεατρικό παιχνίδι. 

Προβλέπονται οι παρακάτω οκτώ θεματικές θεατρικές  παραστάσεις: 

Ελιά και Λάδι 

Αμπέλι και κρασί 

Χριστούγεννα 

Διατροφή και Υγεία 

Ο κύκλος του ψωμιού 

Οι 4 εποχές 
 

 

Παιχνίδια σκέψης – κρίσης. 

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση της γνώσης, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού σε βιωματικές δραστηριότητες με παιγνιώδη 

μορφή. Στο μονοπώλιο του νου και της θεωρητικής γνώσης το πρόγραμμά αντιπαραθέτει τη συνδυαστική 

δράση νου και σωματικής κίνησης. με κύριο στόχο την επαφή με βιωματικό τρόπο με τα πολιτιστικά στοιχεία 

του τόπου μας και την ανάπτυξη της φαντασίας με την ευεργετική επίδραση του παιχνιδιού (παιχνίδια 

προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων κ.α.). 

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά δέχονται καθημερινά ποικιλία ερεθισμάτων σε επίπεδο σχολικό-μαθησιακό και 

κοινωνικό. Η μνήμη, η αντίληψη και η κρίση είναι τα βασικά μας εργαλεία για να προσαρμοστούμε στις 

καθημερινές απαιτήσεις. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνουν τα παιχνίδια σκέψης και κρίσης. Στόχος είναι να 

βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη μνήμη, την αντίληψη και την 

κρίση του με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Βοηθάμε το παιδί με βιωματικό τρόπο να αντιμετωπίσει 

καθημερινές καταστάσεις και προκλήσεις και να καλλιεργηθεί ψυχοπνευματικά. 

Στόχος είναι τα  παιδιά: 

• να σκέπτονται και να λύνουν γρίφους, 

• να θέτουν και να απαντούν ερωτήματα, 

• να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα 



• να κάνουν σωστές επιλογές! 

Προβλέπονται τα παρακάτω θεματικά προγράμματα για: 

Τα έθιμα των Χριστουγέννων 

Τα έθιμα της Αποκριάς 

Τα έθιμα του Πάσχα 

Τη Λαϊκή μας παράδοση 

 

 

 

Προγράμματα Μουσικοκινητικής Αγωγής  

Τα μέσα δημιουργικής έκφρασης που σχετίζονται με τις τέχνες, δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να αντιληφθούν 

την ομορφιά που υπάρχει στην ζωή μας και τη δυνατότητα να εκφράζουν με διαφορετικούς  τρόπους την 

κατανόηση για τον κόσμο που τα περιβάλλει. 

Έχει ως στόχο τη δημιουργική έκφραση των παιδιών, την ανεύρεση προσωπικών τρόπων έκφρασης,  την 

κοινωνικοποίησή τους μέσω της δημιουργικής συνεργασίας και την εξοικείωση με μουσικές άλλων 

πολιτισμών.  

Προβλέπονται τα παρακάτω προγράμματα με θέμα: 

Γνωρίζω το σώμα μου με τη μουσική 

Μουσική και έκφραση 

 
Προγράμματα Αγωγής Υγείας  

Με στόχο την προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των 

παιδιών με τις εξής ενότητες: 

• Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) 

• Κυκλοφοριακή Αγωγή  
 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – «Περιβάλλον, το σπίτι μου» 

 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, συμβάλλει στην απόκτηση 

γνώσεων για το περιβάλλον, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών που πρέπει να έχουν, ώστε να είναι 

σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, στην αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών απέναντι στα περιβαλλοντικά  προβλήματα, την οικολογική συνειδητοποίηση και 

ευαισθητοποίηση. Με τη δράση θα αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης  και στόχο έχει να 

δημιουργήσει ευσυνείδητους σημερινούς- και  αυριανούς- πολίτες, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε 

μια ποικιλία βιωματικών δραστηριοτήτων.  

Προβλέπεται το παρακάτω θεματικό πρόγραμμα για: 

• Περιβάλλον/ Ανακύκλωση 

 

Πρόγραμμα κουκλοθεάτρου 

Το κουκλοθέατρο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στη ψυχαγωγία του ανθρώπου, ενώ τα τελευταία χρόνια 

εστιάζεται κυρίως στη διασκέδαση του μικρού παιδιού και κατέχει σημαντική θέση στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Τα νήπια διασκεδάζουν μαζί του, γελούν με τα παθήματα των ηρώων, κατασκευάζουν κούκλες, 

παίζουν τα ίδια κουκλοθέατρο. 

Το νήπιο στην ηλικία αυτή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από διασκέδαση και χαρά, από ψυχαγωγία, ψυχαγωγία 

όμως γόνιμη που μέσα από αυτήν μπορούν να περάσουν στα νήπια μηνύματα, μετατρέποντας έτσι, κάποιες 

φορές, την ψυχαγωγία σε αγωγή. Το κουκλοθέατρο έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να ψυχαγωγεί το νήπιο 

και παράλληλα να το διαπαιδαγωγεί. 

 

Πρόγραμμα θεάτρου σκιών. 

Τα νήπια διασκεδάζουν γελούν με τα παθήματα των ηρώων, κατασκευάζουν φιγούρες, και συμμετέχουν με 

το να παίζουν τα ίδια κουκλοθέατρο 



 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτεί η κάθε δράση.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α   Περιγραφή Μονάδα  
Αριθμός 

Παρασ/σεων 

Τιμή 

μονάδος 
Σύνολο 

1 Θεατρικά παιχνίδια και παιχνίδια ζωής       

  1.1 Ελιά και Λάδι Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  1.2 Αμπέλι και κρασί Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  1.3 Χριστούγεννα Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  1.4 Διατροφή και Υγεία Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  1.5 Ο κύκλος του ψωμιού Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  1.6 Οι 4 εποχές Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

2 Παιχνίδια σκέψης – κρίσης       

  2.1 Τα έθιμα των Χριστουγέννων Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  2.2 Τα έθιμα της Αποκριάς Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  2.3 Τα έθιμα του Πάσχα Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  2.4 Τη Λαϊκή μας παράδοση Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

3 Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής        

  3.1 Γνωρίζω το σώμα μου με τη μουσική Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

  3.2 Μουσική και έκφραση Παραστάσεις 15 250 3.750,00 

             

4 Προγράμματα Αγωγής Υγείας        

  4.1 Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) Παραστάσεις 15 150 2.250,00 

  4.2 Κυκλοφοριακή Αγωγή  Παραστάσεις 15 150 2.250,00 

5 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης        

  5.1 Περιβάλλον/ Ανακύκλωση Παραστάσεις 16 150 2.400,00 

6 Πρόγραμμα κουκλοθεάτρου       

  6.1 Kουκλοθεάτρο Παραστάσεις 16 250 4.000,00 

7 Πρόγραμμα θεάτρου σκιών       

  7.1 Θέατρο σκιών Παραστάσεις 16 250 4.000,00 

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο    59.900,00 

  Φ. Π .Α.  24% 14.376,00 

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο    74.276,00 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  

Διάρκεια της δράσης ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες  ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Η χρηματοδότηση 

γίνεται με το Κ.Α. 15.6142.0006 του προϋπολογισμού 2019 

 

 

 

 

                                                                                           Άλιμος,  Δεκέμβριος 2019 

                                                                                          Ο αν. Πρ/νος Δ/νσης  Δ.Υ. 

 

 

Δημ. Γεωργακόπουλος 

 

 

 


