ΑΝΟΙΧΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25 σχολικά κτίρια σε 25
γειτονιές του δήμου
Αθηναίων μένουν ΑΝΟΙΧΤΑ
το απόγευμα και τα
Σαββατοκύριακα για
ελεύθερο παιχνίδι στο
προαύλιο και δωρεάν
δραστηριότητες πολιτισμού,
εκπαίδευσης, τεχνολογίας
και άθλησης στις αίθουσες,
δημιουργώντας έναν οικείο
χώρο συνάντησης και
δημιουργίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Το πρόγραμμα συνεργάζεται με
οργανισμούς, ιδρύματα, ΜΚΟ,
εταιρείες και ιδιώτες που
πραγματοποιούν μια σειρά
ελκυστικών δραστηριοτήτων για
τους κατοίκους των γειτονιών
εντελώς δωρεάν.

ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΜΕΧΡΙ YOGA!

Στα Ανοιχτά Σχολεία βρίσκεις το κρυμμένο σου
ταλέντο, διασκεδάζεις, επικοινωνείς με δράσεις...
Ρομποτικής | Yoga | Photoshop | Εικαστικών
Σινεμά | Θεάτρου | Μαγειρικής | Ραπτικής |Χορού
Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών | Beatbox | Μπριτζ
Zumba | Ενόργανης Γυμναστικής | Επιχειρηματικότητας
και πολλές άλλες...

ANOIXTA
ΠΡΟΑΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Σε μία πόλη όπως η Αθήνα, που στον αστικό της
σχεδιασμό δεν έχουν συμπεριλάβει δημόσιους χώρους
για τα παιδί, το ΑΣΦΑΛΕΣ σχολικό προαύλιο γίνεται
χώρος ελεύθερου ή οργανωμένου παιχνιδιού.
Παράλληλα, το πρόγραμμα δημιουργεί πλατείες σε
γειτονιές που δεν έχουν πλατείες, δημιουργώντας μία
νέα περιοχή-ζώνη προστασίας για την κάθε γειτονιά.

«Οταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα, δύο πράγματα είχαμε στο μυαλό μας: την
ανάγκη τα σχολεία να γίνουν ζωντανοί πυρήνες για τη γειτονιά, καθώς και τη
σημασία που έχει η πρόσβαση όλων των πολιτών, μικρών και μεγάλων, στη
γνώση, τη δημιουργική έκφραση, το διάλογο και την καινοτομία»

Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

3 ΧΡΟΝΙΑ
360+ ΔΡΑΣΕΙΣ
19.900+ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μέτρια
1%
Καλή
5%

Το πρόγραμμα λειτουργεί για 3η
χρονιά στην Αθήνα με
αποκλειστικό δωρητή το Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και τον
συντονισμό του Athens
Partnership.

Πολύ Καλή
35%
Άριστη
59%

Συνολικά μέχρι ώρας έχει
υλοποιήσει πάνω από 360
δράσεις στις οποίες συμμετείχαν
περισσότεροι από 19,900
συμμετέχοντες, αριθμοί που
συνεχώς ανεβαίνουν λόγω της
προσθήκης νέων δράσεων.

ΕΙΠΑΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

«Τα Ανοιχτά Σχολεία ενθάρρυναν την έννοια της κοινότητας, της συλλογικότητας
και της αλληλεγγύης αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς είναι δωρεάν
και ανοιχτά σε όλες τις τάξεις, τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν
σε όλε τις περιοχές της Αθήνας» ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ - Τhe TOC
«Παρατηρώντας το σκηνικό στους διαδρόμους την ώρα που η φύλακας μας
συνοδεύει στην αίθουσα -όπου γίνεται το πρωτότυπο μάθημα που έχουμε έρθει να
παρακολουθήσουμε-, καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήμουν
μαθητής. Δεν είναι μόνο η φύλαξη του χώρου και τα (πολλά) παρκαρισμένα ποδήλατα
στην αυλή, είναι και τα μαθήματα νέου τύπου που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς,
αδιανόητα έστω και μια δεκαετία πιο πίσω» M. HULOT - Greka Lifo

«Τα σχολεία απέδειξαν ότι είναι κυριολεκτικά «ανοιχτά», αφού δράσεις δημιουργικής
απασχόλησης προσφέρθηκαν σε μαθητές με αναπηρία αλλά και σε προσφυγόπουλα,
που παρακολούθησαν κυρίως μαθήματα ελληνικών. Αλλωστε, στο φυλασσόμενο αλλά
ανοιχτό προαύλιο των σχολείων ήταν όλοι ευπρόσδεκτοι – για λίγη μπάλα, μια παρτίδα
σκάκι ή ένα καλαμπούρι» ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Η Καθημερινή

Μάθε για το πρόγραμμα που αλλάζει
τις γειτονιές της Αθήνας!

www.athensopenschools.gr
210 3462335
Facebook: @Ανοιχτά Σχολεία
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Λήδα Ασλανίδου | 6976408904

