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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου με αντικείμενο την 
μετάφραση των παραδοτέων του έργου FAIRHAP 

 

Η ΑΜΚΕ Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξη (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ) , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

FAIRHAP «Fair Play and Happiness through Sports» (Erasmus+, 579709-EPP-1-2016-2-EL-

SPO-SCP), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την 

μετάφραση των παραδοτέων του έργου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. 

Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, σε όσους διδάσκουν 

αθλητισμό σε παιδιά, σχετικά με τις βασικές ανθρώπινες αξίες. Στόχος είναι μέσα από 

καινοτόμες και ειδικά διαμορφωμένες εκπαιδευτικές αθλητικές διαδικασίες, να μπορούν 

να αναγνωρίσουν τις αξίες αυτές και να τις ενσταλάξουν στα παιδιά, μαζί με τη χαρά της 

συμμετοχής στον αθλητισμό.  

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν: 

 Μια έκθεση έρευνας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τον 

αθλητισμό και την αθλητική εκπαίδευση σε σχέση με τις αρχές της ευγενούς 

άμιλλας και τις Ολυμπιακές αξίες. 

 Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των γυμναστών πάνω στις αρχές της 

ευγενούς άμιλλας και τις Ολυμπιακές αξίες και τους τρόπους μεταλαμπάδευσης 

στα παιδιά μέσω του αθλητισμού. 

 Μια έκθεση έρευνας αξιολόγησης των οφελών για τα παιδιά από τη συμμετοχή 

τους στις αθλητικές εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. 

Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα υπάρχει άμεση συνεργασία με το προσωπικό της 

ΔΗΣΚΕΑΝ. Η μετάφραση θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτια και θα παραδοθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή. Ολόκληρο το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

των προϊόντων του έργου ανήκει στη ΔΗΣΚΕΑΝ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο του έργου.  
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, με 

προσκόμιση πτυχίου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) από Πανεπιστημιακό Τμήμα Ξένων 

Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας ή πτυχίου Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων 

της αλλοδαπής και β) αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή μεταφραστικά έργα (είτε με 

παρόμοιο θεματικό αντικείμενο είτε ευρύτερα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων). Η εμπειρία 

θα παρουσιάζεται σε βιογραφικό σημείωμα όπου θα περιλαμβάνονται τα συναφή 

μεταφραστικά έργα και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας- καλής εκτέλεσης ή 

με τις σχετικές συμβάσεις ή με υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται απαραιτήτως ο 

τίτλος και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου και ο εργοδότης.  

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων δεν θα υπερβαίνει τις 400. Ο προϋπολογισμός της 

δαπάνης για το έργο είναι 2.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Αποστολή βιογραφικών ηλεκτρονικά, έως Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου, 2017, ώρα 13:00, 

στη διεύθυνση dpapakon7@yahoo.gr . 
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