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Η Απολογιστική Εκδήλωση του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» 
πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Μαΐου στην 
Αθήνα, με   τη   συμμετοχή   πλήθους    
εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης, 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
και ερευνητών. Στην εκδήλωση, η οποία 
ταυτόχρονα αποτέλεσε Επιστημονική 
Συνάντηση για τον Εθελοντισμό, 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος, ενώ αναπτύχθηκε διάλογος 
για την προοπτική οργανικής ένταξης του 
εθελοντισμού στο σχολείο.

Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» στοχεύει 
στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της 
ενεργού κοινωνικής προσφοράς στους 
μαθητές. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή, το οποίο 
αξιοποιήθηκε πιλοτικά σε 66 σχολεία σε όλη 
τη χώρα όπου και διανεμήθηκε το υλικό 
στους περίπου 5.500 συμμετέχοντες μαθητές 
και 323 εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί 
παρακολούθησαν ένα μικτό επιμορφωτικό 

πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 72 ωρών 
για την καλλιέργεια του εθελοντισμού και της 
ενεργού κοινωνικής προσφοράς. 

Κάθε σχολείο, συμμετείχε με μία ομάδα τριών 
τουλάχιστον εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε 
συνεργασία με τους μαθητές τους  υλοποίησαν 
ένα πρόγραμμα, με  την  έννοια ότι κάτω από 
αυτό στέγασαν το σύνολο των επιμέρους 
δράσεων που ανέπτυξαν σε διαφορετικούς 
τομείς για την καλλιέργεια του εθελοντισμού. 
Αυτό από μόνο του αποτελεί πρακτική καινούρια 
για τα ελληνικά δεδομένα, αφού το σύνηθες 
μοντέλο προβλέπει την ανάπτυξη δράσεων, 
εστιασμένων σε έναν τομέα (π.χ. περιβάλλον, 
αγωγή υγείας κλπ). Από την αξιολόγηση του 
προγράμματος, αλλά και από δηλώσεις των 
εκπαιδευτικών προκύπτει ότι προσεγγίζοντας 
τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη μέσω 
παράλληλων αλλεπάλληλων δράσεων 
σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής 
ζωής και του σχολικού προγράμματος  (π.χ. 
λογοτεχνία, δράσεις φιλαναγνωσίας, ρητορική, 
διαγωνισμοί ποίησης, ζωγραφικής, θεατρικές 
παραστάσεις, μουσική κλπ), οι μαθητές 

Εισαγωγή
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άρχισαν να αντιλαμβάνονται την έννοια του 
εθελοντισμού πιο συνολικά, ενώ τα ευγενή 
αισθήματα που βίωναν με κάθε δράση 
προσφοράς κεφαλαιοποιούνταν ενισχύοντας 
τη συνείδηση του εθελοντή-ενεργού πολίτη. 

Ο ενθουσιασμός και οι τοποθετήσεις των 
εκπαιδευτικών του Σχολικού Δικτύου 
«Νοιάζομαι και Δρω» κατά τη διάρκεια 
της Απολογιστικής Εκδήλωσης, ανέδειξαν 
τη δυναμική του προγράμματος και 
την αποδοχή του, οι οποίες άλλωστε 
αποτυπώνονται και στα ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά συνεργασίας των σχολείων με 352 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή / 
και άλλους κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
και με γονείς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά 
στις δράσεις των μαθητών σε ποσοστό 
73,6% των σχολείων. Τόσο ο αριθμός των 
συνεργαζόμενων φορέων (εθελοντικών και 
μη), ο οποίος είναι υπερδεκαπλάσιος από τον 
αρχικά προγραμματισμένο στους στόχους 
του έργου, όσο και η διαφορετικότητα 
των τομέων δράσης και της φύσης τους 
υποδεικνύουν την ολιστική προσέγγιση 
που υιοθέτησαν οι εκπαιδευτικοί με 
τους μαθητές τους και την έμφαση στον 
βιωματικό χαρακτήρα του προγράμματος. 
Το υψηλότατο για τα ελληνικά δεδομένα 
ποσοστό συμμετοχής των γονέων, επίσης 
υποδεικνύει την εγκυρότητα και ευστοχία 
του προγράμματος, του αντικειμένου του, 
της μεθοδολογίας και των μέσων που 
εφαρμόζει. Το άνοιγμα αυτό του σχολείου 
στην κοινωνία, η σύναψη συνεργασιών, η 
αξιοποίηση συνεργειών και η κινητοποίηση 
υγειών δυνάμεων σε τέτοια έκταση είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, διότι αρχίζουν 
να διαμορφώνουν κουλτούρα ενεργού 
πολιτειότητας μέσα στη σχολική μονάδα. 
Η συμμετοχικότητα και οι συνεργασίες 
αποτελούν εγγενή στοιχεία της ενεργού 
πολιτειότητας. Πιθανώς δηλαδή να 
μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε λόγο 
και για ενεργά σχολεία. 

Όπως κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση, ο αντίκτυπος 
του προγράμματος στο τοπικό επίπεδο, που 
οι ίδιοι ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν, 
ήταν υψηλός, καθώς ενδιαφέρθηκε ή /
και κινητοποιήθηκε ή ακόμη και απλά 

ενημερώθηκε σημαντική μερίδα της τοπικής 
κοινωνίας και σε κάποιες περιπτώσεις 
των τοπικών αρχών. Εξάλλου, αυτό 
φάνηκε από το πρώτο κιόλας διάστημα 
υλοποίησης του «Νοιάζομαι και Δρω» 
στα σχολεία, όταν άρχισαν να εντάσσονται 
επιπλέον εκπαιδευτικοί και μαθητές 
στο έργο, με αποτέλεσμα τα ποσοτικά 
στοιχεία να αποτυπώνουν συμμετοχή στο 
πρόγραμμα σχεδόν διπλάσιου από τον 
προγραμματισμένο αριθμού εκπαιδευτικών 
και 66% περισσότερων μαθητών. Αυτοί οι 
ίδιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε ποσοστό 
92,7% ότι θα συνέχιζαν την υλοποίηση 
του προγράμματος στα σχολεία τους την 
επόμενη χρονιά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους διευθυντές των σχολείων ανέρχεται 
στο 95,7%. Αντίστοιχα, οι εμπλεκόμενοι σε 
ρόλο συμβουλευτικό και εμψυχωτικό προς 
τους εκπαιδευτικούς Συντονιστές δηλώνουν 
σε ποσοστό 100% ότι θα συνέχιζαν την 
υλοποίηση του προγράμματος του χρόνου.

Κατά γενική ομολογία οι συμμετέχοντες 
στην Επιστημονική Συνάντηση αναγνώρισαν 
την σκοπιμότητα και το όφελος του 
προγράμματος, την ανάγκη αυτό να λάβει 
συστηματικό χαρακτήρα μέσα στη σχολική 
εκπαίδευση και να επεκταθεί περαιτέρω 
τόσο σε επίπεδο ηλικιακό (προς τα κάτω και 
προς τα πάνω) όσο και σε επίπεδο ποσοτικό. 
Παράλληλα, εκφράστηκαν από τους 
εμπλεκόμενους αισθήματα ικανοποίησης 
για την ανάπτυξη και υλοποίηση του 
προγράμματος και αισιοδοξίας για τον τρόπο 
με τον οποίο το πρόγραμμα αυτό μπορεί 
να συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο και 
συνοχή. 

Σε αυτόν τον τόμο των πρακτικών 
περιλαμβάνεται το σύνολο των συζητήσεων 
και παρουσιάσεων του διήμερου. Οι δράσεις 
των σχολείων αποτυπώνονται συνοπτικά, 
καθώς είναι διαθέσιμες σε αναλυτικότερη 
εκδοχή στον δικτυακό τόπο του «Νοιάζομαι 
και Δρω» (www.noiazomaikaidrw.
gr), στις κατηγορίες «Δραστηριότητες 
Σχολείων» (http://noiazomaikaidrw.gr/
drastiriotites-sxoleion/), και «Στιγμιότυπα 
Εθελοντισμού» (http://noiazomaikaidrw.gr/
category/nea/stigmiotipa-ethelontismou/).

http://www.noiazomaikaidrw.gr
http://www.noiazomaikaidrw.gr
http://noiazomaikaidrw.gr/drastiriotites-sxoleion/
http://noiazomaikaidrw.gr/drastiriotites-sxoleion/


Νοιάζομαι και Δρω

10

Καλωσόρισμα 
– Χαιρετισμοί

Κατερίνα Ματιάτου

Νοιάζομαι και δρω λοιπόν, θέλω με περίσσια 
χαρά και υπερηφάνεια να σας καλωσορίσω στην 
απολογιστική εκδήλωση αλλά και επιστημονική 
συνάντηση για τον εθελοντισμό στο σχολείο 
«Νοιάζομαι και δρω». Το «Νοιάζομαι και δρω» 
νομίζω είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο, εμείς 
ήμασταν εξαρχής, αλλά τώρα έχουμε πολύ 
κόσμο που είναι υπερήφανος για αυτό, μαζί με 
εμάς. Σήμερα και αύριο και για εμάς τoν Δεσμό 
και για το Ίδρυμα Λαμπράκη, νομίζω, και για 
όλους εσάς είναι μια γιορτή, είναι το επιστέγασμα 
μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2013 σε μια 
από τις συναντήσεις της ομάδας του Δεσμού, 
όταν η Λένα Παπαλεξοπούλου έβαλε στο τραπέζι 
το θέμα «ενεργού κοινωνικής προσφοράς» και 
πώς να την μεγιστοποιήσουμε, ώστε παιδιά 
να γίνουν ενεργοί πολίτες, να νοιαστούν και 
να δράσουν για το καλό της κοινωνίας μας. 
Είμαστε σήμερα εδώ, 3 χρόνια μετά, εν έτη 
2016 με το όραμα να έχει πάρει σάρκα και 
οστά, αυτή την στιγμή έχουμε φτάσει σε 66 
σχολεία, τα οποία είναι τα επίσημα νούμερα. 
Επίσημα γιατί υπάρχουν και ανεπίσημα 
νούμερα, έχουμε ωφελήσει πάνω από 5.000 
μαθητές. Θα ακούσουμε περισσότερα μετά για 
την ιδέα, τα αποτελέσματα του προγράμματος, 
πριν από αυτό όμως, να ευχαριστήσουμε μέσα 
από την καρδιά μας όλους όσους πίστεψαν 
στο όραμα και συνεργάστηκαν μαζί μας, αυτό 
τον καιρό. Προσωπικά, αλλά νομίζω θα το 

συμμεριστείτε και εσείς, θέλω να ευχαριστήσω 
την ομάδα του Δεσμού η οποία δεν φοβήθηκε 
να αναλάβει ένα δυσκολότατο εγχείρημα και να 
το κυνηγήσει μέχρι να γίνει πραγματικότητα, σε 
μια περίοδο που όλοι έλεγαν πως δεν γίνεται. 
Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Λαμπράκη 
και την διευθύντρια του Βιβή Ανθοπούλου, που 
ενστερνίστηκε το σχέδιο από την πρώτη στιγμή 
και έβαλε την σφραγίδα στον σχεδιασμό, στην 
υλοποίηση και στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
που θα ακούσετε εσείς τις επόμενες δύο 
ημέρες. Ακολουθούν οι δωρητές μας, χωρίς 
τους οποίους τα σχέδια μας θα έμεναν στα 
χαρτιά. Το Πρόγραμμα επιχορήγησης ΜΚΟ των 
EEA Grants «Είμαστε Όλοι Πολίτες», το οποίο 
είναι μέρος του συνολικού χρηματοδοτικού 
μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα γνωστό 
και ως «EEA Grants» και έχει ως διαχειριστή 
επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο 
ουσιαστικά μας πήρε από το χέρι, όταν όλα αυτά 
που λέγαμε εμείς ήταν μια ιδέα και μας έδωσε 
τον τρόπο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε 
την ιδέα μας χρηματοδοτώντας την πιλοτική 
φάση του προγράμματος σε 10 σχολεία στην 
Αττική. Ακολουθεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
χάρη στη δωρεά του οποίου υλοποιήθηκε η 
επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής και φτάσαμε 
να μιλάμε για 56 σχολεία σε 12 περιφέρεις της 
χώρας μας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 
επέκταση και την αποτελεσματικότητα του 

Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ
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Εύα Πολυζωγοπούλου

προγράμματος. Δεν θα μπορούσα να μην 
αναφέρω στους χρηματοδότες και τον Δεσμό, 
καθώς ένας μικρό μέρος του προγράμματος 
χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια του Δεσμού 
και επιπροσθέτως θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
και το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ενέκριναν το 
πρόγραμμα και συνέβαλλαν αποφασιστικά στη 
διάδοσή του. Θεωρούμε ότι το έργο αυτό είναι 
έργο όλων μας. Ένα πρόγραμμα όμως δεν 
είναι μόνο οι φορείς που συνεργάζονται για 
την υλοποίηση του, είναι και οι συμμετέχοντες. 
Οι συμμετέχοντες που συνδυάζονται με τρόπο 
μαγικό και κάνουν την διαφορά, είχαμε την τιμή 
να έχουμε μια εξαίρετη επιστημονική ομάδα που 
συνέδεσε το υλικό, αποτελούμενη από την κυρία 
Πόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων 
στην Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αθηνών, και τον κύριο Νίκο Γκόβα, ο οποίο 
έχει διατελέσει επί συναπτά έτη Υπεύθυνος 
Πολιτιστικών Θεμάτων στην Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής, καθώς και την Βιβή Ανθοπούλου, 
Διευθύντρια του Ιδρύματος Λαμπράκη και 
Επιστημονική Υπεύθυνη του «Νοιάζομαι και 
Δρω». Κατά γενική ομολογία, το έργο είναι 
εξαιρετικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το 
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και αυτό 
οφείλεται σε εκείνους, καταρχάς. Ακολούθως 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε του Συντονιστές 
μας, την ραχοκοκαλιά του όλου εγχειρήματος 
που καθοδήγησαν τα σχολεία και συμμετείχαν 
με την καρδία τους σε αυτό που βλέπουμε 
εμείς σήμερα. Κλείνοντας, φτάνουμε στους 

χαρισματικούς εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι 
ενάντια στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, 
με αστείρευτο κέφι και όρεξη εκπαιδεύτηκαν, 
πειραματίστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν 
αμέτρητες βιωματικές δράσεις με τους μαθητές 
στους στα σχολεία. Σύμφωνα με την εσωτερική 
αξιολόγηση από το Ίδρυμα Λαμπράκη, αλλά 
και την εξωτερική αξιολόγηση από τον κύριο 
Καμαριανό και τον κύριο Βασιλόπουλο από 
το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, του οποίους 
ευχαριστούμε θερμά, η πιλοτική φάση κατέδειξε 
πως η ανάγκη την οποία εμείς διαπιστώσαμε 
στον Δεσμό από μόνοι μας πριν από 3 χρόνια, 
είναι μια πραγματική ανάγκη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και μια πραγματική ανάγκη της 
κοινωνίας μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο 
όμως, θέλω να σας πω πως είναι τιμή μας να 
σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Είναι τιμή μας που 
ήσασταν και είστε μέρος αυτό του προγράμματος, 
χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε συμμάχους 
στην προσπάθεια μας, γιατί τίποτα από όλα αυτά 
που γιορτάζουμε σήμερα και τίποτα από όλα 
αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον δεν 
θα ήταν δυνατά χωρίς εσάς. Σας ευχαριστούμε 
από καρδιάς, και ευθύς αμέσως καλώ στο βήμα 
την κυρία Έυα Πολυζωγοπούλου, Υπεύθυνη του 
Τομέα Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, για τις δραστηριότητες του σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για να μας απευθύνει έναν 
σύντομο χαιρετισμό και αμέσως μετά θα μας 
κάνει την τιμή να ανέβει στο βήμα η κυρία Φαίη 
Κουτζούκου διαχειρίστρια προγραμμάτων του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη. Ευχαριστώ πολύ και 
καλή συνέχεια!

Συντονίστρια Δωρεών Παιδείας, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Καλησπέρα και από εμένα. Ξεκινώ θέλοντας να 
ευχαριστήσω όλους και κυρίως τον Δεσμό και το 
Ίδρυμα Λαμπράκη για την πρόσκληση να είμαστε 
σήμερα εδώ εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να είμαστε 
παρόντες σε αυτήν την καταληκτική εκδήλωση 
του «Νοιάζομαι και Δρω», ενός προγράμματος, 
χάρη στο οποίο μπορούμε πλέον νομίζω όλοι να 
πιστέψουμε στο ότι μπορούμε μέσω αυτού να 
φέρουμε μια ωφέλιμη αλλαγή για το κοινωνικό 

σύνολο. Θέλω να συγχαρώ τον Δεσμό για την 
ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας και φυσικά 
για την υλοποίηση του προγράμματος, στην 
οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε το Ίδρυμα 
Λαμπράκη, όπως ήδη ακούσαμε, με την 
εξειδίκευση και την μακρά εμπειρία που 
έχει στην υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Θα ήθελα όμως να σταθώ και 
να ευχαριστήσω όλους εσάς, νομίζω χωρίς 
τέτοιους συνεργάτες και χωρίς την αγάπη και το 
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ενδιαφέρον που δείξατε από την πρώτη στιγμή 
σε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί και οι 
Συντονιστές, δεν θα μπορούσε να συμπληρωθεί 
αυτή η πολύ πολύτιμη αλυσίδα που ελπίζουμε 
να συνεχίσει και στο μέλλον. Είμαι σίγουρη πως 
τις επόμενες 2 ημέρες θα εντυπωσιαστούμε 
όλοι από τα όσα θα δούμε και θα ακούσουμε, 
από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του 
προγράμματος. Εμείς το παρακολουθήσαμε εξ 
αποστάσεως, κυρίως από τα γραφεία μας και 
έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι 
έγινε τελικά. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως 
με την υλοποίηση του «Νοιάζομαι και Δρω» 
καταδεικνύεται το πόσα πολλά μπορούμε να 
επιτύχουμε μέσω της συνεργασίας για ένα 
κοινό στόχο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 
Δεσμός προσέγγισε το Ίδρυμα Λαμπράκη και 
με δωρεές τόσο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
όσο και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
κατάφερε να «οδηγήσει» το πρόγραμμα αυτό σε 
όλη την Ελλάδα σε 66 σχολεία αγγίζοντας έτσι, 
πάνω από 5.000 χιλιάδες μαθητές. Θέτοντας 
τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο για την νέα 
γενιά και κατά αποτέλεσμα την χώρα την ίδια. 
Πέρα από την σύμπραξη όλων αυτών των 
φορέων, το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει στην 
ουσία την θέληση όλων των συμμετεχόντων 
να φέρουν στο προσκήνιο το εμείς έναντι του 
εγώ μέσω της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. 
Να φτιάξουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι 
μας θα σκεφτόμαστε το καλό του κοινωνικού 
συνόλου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, 
προτού σκεφτούμε το προσωπικό μας όφελος 
και στο εγώ να ενισχύσουμε το μερίδιο της 
προσωπικής ευθύνης του καθενός μας για 
την πρόοδο της κοινωνίας. Σε αυτό το σημείο 
διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ο Νίκος 
Καζαντζάκης το είχε γράψει στην Ασκητική του 
με ένα υπέροχο τρόπο λέγοντας, «να αγαπάς την 
ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω το χρέος 
να σώσω την γη, αν δεν σωθεί εγώ φταίω». 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναγνωρίζοντας 
αυτή την ευθύνη στοχεύει στο να ενισχύει 
οργανισμούς που προσφέρουν αισθητά και 
διαχρονικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Ως 
εκ τούτου χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μέρος 
αυτής της πολύ όμορφης ιστορίας που λέγεται 
«Νοιάζομαι και Δρω» σε μια κομβική στιγμή για 
το Ίδρυμα, καθώς φέτος συμπληρώνουμε 20 
χρόνια κοινωφελούς δράσης, κατά κύριο λόγο 
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Από την 

έναρξη της λειτουργίας του το Ίδρυμα το 1996 
έχει διαθέσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ 
μέσω περίπου 3.500 δωρεών σε περισσότερα 
από 110 κράτη στον κόσμο. Η μεγαλύτερη 
μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος μέχρι 
σήμερα είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, που οδεύει με 
πολύ γοργούς ρυθμούς προς την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμένο από τον Renzo Piano. Θα 
φιλοξενήσει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, καθώς και ένα Εκπαιδευτικό 
Πάρκο 200 περίπου στρεμμάτων. Κλείνοντας 
λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
άλλη μια φορά για την προσπάθεια και την 
πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ και με 
την σειρά μου να σας προσκαλέσω και εγώ 
ως μέλος του Ιδρύματος όλους στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όσοι 
τουλάχιστον θα είστε στην Αθήνα εκείνη την 
περίοδο μεταξύ 23-26 Ιουνίου, όταν θα ανοίξει το 
κέντρο για δεύτερη φορά φέτος τις πόρτες του, 
για 4 ημέρες με μια πληθώρα εκπαιδευτικών, 
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
με ελεύθερη είσοδο. Σας έχουμε κρυφά βάλει 
ένα ενημερωτικό στις τσάντες που πήρατε 
καθώς προσήλθατε σήμερα εδώ. Θα χαρούμε 
πολύ να σας δούμε όλους εκεί! Προς το παρόν 
ανυπομονώ να δω και εγώ με την σειρά μου 
τι μας επιφυλάσσουν οι επόμενες δύο ημέρες 
και κυρίως να νοιαστούμε και να δράσουμε 
πάλι όλοι μαζί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή 
συνέχεια!
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Φαίη Κουτζούκου

Καλή σας ημέρα και από εμένα, επιτρέψτε 
μου να συγχαρώ όλους τους συντελεστές 
για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος για την ένταξη του εθελοντισμού 
στα σχολεία «Νοιάζομαι και Δρω», ενός πολύ 
σπουδαίου προγράμματος που υλοποιήθηκε 
από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός 
με την συνεργασία του Ιδρύματος Λαμπράκη. 
Ειδικότερα, θα ήθελα να απευθύνω 
προσωπικές ευχαριστίες στην κυρία Λένα 
Παπαλεξοπούλου, που οραματίστηκε αυτό το 
πρόγραμμα και το συνέλαβε πριν 3 χρόνια, 
στην κυρία Βιβή Ανθοπούλου για την τεράστια 
προσπάθεια που κατέβαλε όλο αυτό το 
διάστημα για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα 
και φυσικά στην Κατερίνα Ματιάτου, με την 
οποία είχαμε εξαιρετική συνεργασία αυτούς 
τους 18 μήνες, από την στιγμή που ξεκίνησε 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Θα αναφερθώ 
εν συντομία στο πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι 
Πολίτες» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε 
η αρχική φάση του προγράμματος και 
συγκεκριμένα η δημιουργία του εκπαιδευτικού 
υλικού και η πιλοτική του εφαρμογή σε 10 
σχολεία στην Αττική. Το πρόγραμμα «Είμαστε 
Όλοι Πολίτες» αποτελεί μέρος του συνολικού 
χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα, για την περίοδο 2009-2014 γνωστού 
ως «ΕΕΑ GRANTS». Τα EEA Grants αποτελούν 
ουσιαστικά την οικονομική συνεισφορά της 
Νορβηγίας κατά κύριο λόγο, της Ισλανδίας και 
του Λιχτενστάϊν στην μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στην 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την 
Ελλάδα και άλλες 15 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η χρηματοδότηση από την Νορβηγία, 
την Ισλανδία και το Λιχτενσταϊν για όλα τα 
προγράμματα της περιόδου 2009-2014 άγγιξε 
το 63,4 εκατομμύρια ευρώ. Για την περίοδο 
2014-2021 ανακοινώθηκε πρόσφατα πως 
το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί. Από αυτά 
τα 7,3 εκατομμύρια έχουν διατεθεί για την 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
στην χώρα μας, την ανακούφιση και την 
ενσωμάτωση κοινωνικών ευπαθών ομάδων 
και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω του προγράμματος «Είμαστε Όλοι 
Πολίτες». Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται 
πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσης 
του. Υποστήριξε συνολικά 76 έργα σε 
όλη την Ελλάδα, που υλοποιήθηκαν από 
περισσότερους από 100 Μη-Κυβερνητικούς 
Μη-Κερδοσκοπικούς οργανισμούς και είχε 
άμεσα ωφελούμενους πάνω από 100.000 
συμπολίτες μας. Διαχειριστής επιχορήγησης 
αυτού του προγράμματος ήταν το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά 
κοινωφελή ιδρύματα στην χώρα μας, ιδρύθηκε 
το 1973 από το πρόγραμμα Μποδοσάκη-
Αθανασιάδη και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί 
περισσότερο από 400 εκατομμύρια ευρώ για 
την βελτίωση της παιδείας, της υγείας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Προγράμματα, 
όπως το Νοιάζομαι και Δρω, που ξεκινάνε 
από το ουδέτερο «νοιάζομαι» και καταλήγουν 
στο ενεργητικό «δρω», που καλλιεργούν την 
αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την ιδιότητα 
ενεργού πολίτη, ειδικότερα για τις μικρές 
ηλικίες είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα 
λαμβάνοντας υπόψη και την παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση. To Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
οραματίζεται να συμβάλει στην ανάπτυξη 
μιας δυνατής και ανεξάρτητης κοινωνίας των 
πολιτών, ικανής να προάγει την δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον λόγο 
αυτό θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε όσους 
νοιάζονται και δρουν. Προσωπικά να ευχηθώ 
να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια 
τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει και πρέπει 
όλοι να το πάρουμε πάνω μας για να συνεχίσει 
και τα χρόνια που έρχονται, να μπει κανονικά 
στο σχολικό πρόγραμμα και να επεκταθεί σε 
όλα τα σχολεία της Ελλάδας - σε όσα δεν έχει 
ήδη φτάσει.

Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Ίδρυμα Μποδοσάκη
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Κατερίνα Ματιάτου

Κάποιοι από εσάς θα έχετε ξανακούσει, κάποιοι 
από εσάς ενδεχομένως όχι. Στο πλαίσιο της 
έναρξης λοιπόν της εκδήλωσης θέλουμε να 
πούμε κάποια πράγματα για τον «Δεσμό» και 
για το πως φτάσαμε στο σήμερα. Ο «Δεσμός» 
είναι ένας κοινωφελής οργανισμός. Ξεκίνησε 
από την ιδέα πέντε φίλων να μπορέσουν να 
διαχειριστούν αγαθά που δεν χρειάζονταν πια, 
οι ίδιες και οι φίλοι τους ώστε να φτάσουν σε 
κάποιον που υπάρχει ανάγκη. Ο «Δεσμός» 
είναι ο συνδετικός κρίκος πλέον, μεταξύ της 
προσφοράς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες κοινωφελών 
οργανισμών. Μέσα στα 4,5 έτη λειτουργίας ο 
«Δεσμός» έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο έργο. 
Έχει καλύψει τις ανάγκες, έστω και μία φορά, 
σε πάνω από 560 οργανισμούς πανελλαδικά, 
έχοντας δύο γραφεία στην Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη.  Ο αντίκτυπος του Δεσμού έχει 
επιτευχθεί με μια μικρή ομάδα που ξεκίνησε 
το 2012 από ένα άτομο. Αυτή την στιγμή 
είμαστε επτά. Όλο αυτό που έχει καταφέρει ο 
«Δεσμός» δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς 
του εθελοντές μας. Υπάρχουν εθελοντές που 
βοηθούν περιστασιακά, υπάρχουν εθελοντές 
που βοηθούν σε μόνιμη βάση και το διοικητικό 
συμβούλιο απασχολείται καθημερινά. Επειδή 
αρκετοί από αυτούς τους εθελοντές ήταν 
μαθητές, ήταν το εφαλτήριο για να σκεφτούμε 
πώς θα μπορούσαμε όλη αυτήν τη δύναμη, 
την εθελοντική που υπάρχει στην κοινωνίας 
μας τα τελευταία χρόνια να την μετουσιώσουμε 
σε κάτι σταθερό και όχι σε κάτι που βασίζεται 
στις ανάγκες των καιρών. Θεωρούμε ότι η 
ενεργός κοινωνική συνεισφορά είναι τρομερά 
σημαντική για μια κοινωνία. Το να μπορέσουμε 
να μετατοπίσουμε το πλαίσιο και την εστίαση μας 
σαν κοινωνία από το προσωπικό όφελος, στο 
όφελος της κοινωνίας μας, το οποίο ουσιαστικά 
σε βάθος χρόνου ωφελεί και εμάς σαν ομάδες, 
ήταν η ανάγκη, ήταν το πρόβλημα. Εμείς το 
λέμε ανάγκη, γιατί στον «Δεσμό» ασχολούμαστε 
πολύ με ανάγκες και σκεφτήκαμε ότι αυτό θα 
μπορούσε μόνο μέσω των παιδιών, μέσω 
των μαθητών να πραγματοποιηθεί. Έχουμε 
αρκετούς εθελοντές οι οποίοι είναι μαθητές. 
Άλλοι έρχονται γιατί πρέπει, άλλοι έρχονται γιατί 

τους βάζει η μαμά, το σχολείο, άλλοι όμως γιατί 
θέλουν πραγματικά. Αυτή η φλόγα εκείνων που 
θέλουν πραγματικά θεωρούμε πως μπορεί να 
μετουσιωθεί σε κάτι πολύ ουσιωδέστερο για 
την κοινωνία μας, σε κάτι το οποίο μέσω των 
σχολείων μπορεί να περάσει, όχι απλά σαν 
μια εξαίρεση που εμείς διαπιστώνουμε στον 
«Δεσμό» ή σε άλλους οργανισμούς ή στην 
καθημερινότητα μας, αλλά σαν την ουσιαστικά 
κυρίαρχη αντίληψη του πώς πρέπει να 
φερόμαστε σαν πολίτες μέσα στην κοινωνία. 
Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι το καλύτερο μέσο μετά 
τη οικογένεια για να το πετύχουμε αυτό, είναι τα 
σχολεία και ψάξαμε να βρούμε τον συνεργάτη 
ο οποίος θα μπορούσε να μας βοηθήσει γιατί 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο «Δεσμός» δεν 
έχει εμπειρία σε αυτό μέχρι τώρα και δεν υπάρχει 
κανένας  λόγος κανείς να εφευρίσκει τον τροχό 
ξανά και ξανά. Μπορούμε με συνεργασίες 
να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το 
Ίδρυμα Λαμπράκη έχει μια λαμπρά πορεία στα 
εκπαιδευτικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, οπότε βρεθήκαμε όλοι μαζί και φυσικά, 
όπως ανέφερα πριν κατά την εισαγωγή, ήταν ο 
συνεργάτης που χρειαζόμασταν για να φτάσουμε 
εδώ που είμαστε σήμερα, στο «Νοιάζομαι και 
Δρω». Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται 
με την βοήθεια των χρηματοδοτών μας, οι 
οποίοι αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και χωρίς 
τους οποίους δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να 
είμαστε όλοι μαζί και να γιορτάζουμε σήμερα. 
Οι αντιξοότητες που εμείς συναντήσαμε σαν 
«Δεσμός» και σαν Ίδρυμα Λαμπράκη, υπήρχαν 
και για τους δωρητές. Αυτό που βιώνουμε σαν 
δυσκολία και αυτό που βιώσατε και εσείς κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος, γιατί υπήρχαν 
πολλές δυσκολίες και πολλές απαιτήσεις για 
εσάς, δεν θέλουμε να νιώσετε ότι είναι κάτι που 
το βιώσατε μόνο εσείς. Ο καθένας στο επίπεδο 
που δούλεψε για αυτό το πρόγραμμα συνάντησε 
πολλές δυσκολίες και συνεργαστήκαμε όλοι 
μαζί για να μπορέσουμε να βγουν όλα αυτά 
που βγήκαν σαν αποτελέσματα. Θα σας δείξω 
μερικές φωτογραφίες για να πάρετε μια ιδέα, 
οι περισσότεροι από εσάς έχετε μια ιδέα, 
αλλά να πάρουνε μια ιδέα και οι καλεσμένοι 
μας. Αυτό που έγινε και θα το ακούσετε και 

Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ
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πιο μετά στην αξιολόγηση έχει ξεπεράσει τις 
προσδοκίες μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό 
το ότι το καταφέραμε όλοι μαζί. Βρεθήκαμε τον 
Οκτώβριο μέσα την βιασύνη, μέσα στο πώς, 
Χριστέ, θα γίνουν όλα αυτά και έχουμε φτάσει 
εδώ σήμερα, που έχουμε αποτελέσματα, που 
έχουμε κάνει πράγματα, που υπάρχει θέληση 
να συνεχιστεί το πρόγραμμα και νομίζω, μπορώ 
να το επιβεβαιώσω από όλους του βασικούς 
συντελεστές και θεωρούμε ότι έχουμε κάνει 
την αρχή και ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Αυτός 
είναι ο σκοπός ο δικός μας. Χρειαζόμαστε την 
δική σας συμμετοχή. Ό,τι δυσκολεύει εσάς, να 
ξέρετε ότι δυσκολεύει και εμάς και θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε 

θέση και επίσημα να ανακοινώσουμε κάποια 
πολύ θετικά πράγματα, ελπίζουμε. Θέλω να 
σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να σας 
δείξω κλείνοντας, ένα μήνυμα που λάβαμε από 
μια εκπαιδευτικό. Ήταν ένα μήνυμα μετά την 
πρώτη επιμόρφωση. Θεωρούμε ότι μιλάει πάρα 
πολύ στην ψυχή μας και θεωρούμε πως αν αυτό 
μπορούμε να το περάσουμε, το ότι μπορούμε να 
κάνουμε πράγματα, παρά τις δυσκολίες το ότι 
μπορούμε να πάμε τα πράγματα παραπέρα για 
όλους μας, νομίζω αυτό θα είναι το κέρδος και 
αυτό θα βγει και στα παιδιά μας. Αυτό κρατάμε 
εμείς, ξεπερνάμε τις δυσκολίες και συνεχίζουμε. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι σήμερα και από 
εμένα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. 
Είπαμε να ξεκινήσουμε με το να πούμε από που 
γεννήθηκε αυτή η ιδέα, θα  μου  πείτε  τώρα  
γιατί να μιλάμε για το παρελθόν που γεννήθηκε. 
Ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι θέλουμε να 
ξέρουμε πού γεννήθηκε, να δούμε ποιό είναι 
το όραμα για να ξέρουμε πού βαδίζουμε στο 
μέλλον, και για αυτό είπαμε να μιλήσουμε για 
αυτό σήμερα. Ξεκινήσαμε λοιπόν, την ιδέα με 
τρεις βασικές συνειδητοποιήσεις. Η πρώτη 
συνειδητοποίηση ήταν ότι ίσως δεν μας αρέσει 
και πολύ ο κόσμος αυτός που ζούμε και 
αισθανόμαστε πως πρέπει να κάνουμε κάτι για να 
τον βελτιώσουμε για εμάς και για τα παιδιά μας. 
Ο δεύτερος λόγος ήταν η απλή συνειδητοποίηση 
ότι δεν πρόκειται να γίνει καλύτερος ο κόσμος 
εάν εμείς οι ίδιοι δεν προσπαθήσουμε να τον 
βελτιώσουμε. Και ο τρίτος είναι ότι ο τρόπος να 
βελτιώσουμε τον κόσμο μας είναι αν μπορούμε 
να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς, 
αν μπορούμε όλοι μας να νοιαζόμαστε για 
το κοινωνικό σύνολο. Τώρα θα μου πείτε ο 
Έλληνας το κάνει αυτό; Δυστυχώς τα στοιχεία 
που έχουμε μας δείχνουν ότι ο  Έλληνας δεν 
το κάνει τόσο πολύ. Δεν το κάνει, με βάση τις 
έρευνες που έχουμε, και μάλιστα αν κοιτάξουμε 
την τελευταία έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Φεβρουαρίου του 2010 - άρα πριν 
δούμε τα μεγάλα αποτελέσματα της κρίσης - λέει 
ότι κάτω από το 0,3% του Ελληνικού πληθυσμού 
δουλεύει εθελοντικά σε συστηματική βάση. 
Αυτό, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι πάνω από 30%. Έχουμε όμως μια 
συγκυρία και η συγκυρία σήμερα είναι η κρίση 
που βιώνουμε. Βιώνουμε μια κρίση η οποία είναι 
όχι μόνο οικονομική, είναι αξιακή, είναι πολιτική, 
είναι συθέμελη και η κρίση αυτή διογκώνει 

το πρόβλημα, το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Η 
κρίση αυτή φανερώνει το έλλειμμα που δεν 
μπορεί να καλύψει το κράτος, η κρίση αυτή 
αφυπνίζει όμως σε όλους μέσα μας, ότι υπάρχει 
ανάγκη και μπορούμε να προσφέρουμε. Και 
τέλος, βλέπουμε ότι η κρίση αυτή έχει κάνει 
ανθρώπους οι οποίοι δεν δρούσαν ποτέ παλιά 
να θέλουν να προσφέρουν. Έχει ενεργοποιήσει 
ομάδες συνανθρώπων μας που μέχρι πρότινος 
δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν. Να πούμε 
όμως, πριν πούμε «τι ωραία ευκαιρία να την 
εκμεταλλευτούμε» και μια μεγάλη αλήθεια. Και 
αυτή είναι ότι δυστυχώς, όταν δεν αισθανόμαστε 
βαθιά μέσα μας, δεν είναι στην κουλτούρα μας, 
δεν είναι στην νοοτροπία μας να βοηθάμε και 
υπάρχει απλώς ένα εξωτερικό ερέθισμα το 
οποίο μας παρακινεί να βοηθήσουμε, τότε η 
τάση μας να συνεισφέρουμε στα κοινά είναι 
εφήμερη. Όταν υπάρχει ένας σεισμός, μια 
προσφυγική κρίση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάμε 
όλοι να βοηθήσουμε, αλλά μετά φεύγουμε. 
Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Ας το δούμε σε νούμερα: Σήμερα το 
0,3% του Ελληνικού πληθυσμού που βοηθά, 
είναι περίπου 32.000 χιλιάδες άτομα. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες πήγαμε στα 45.000 και 
αμέσως μετά επιστρέψαμε στους 32.000. Άρα 
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας πρέπει να 
γίνει ο εθελοντισμός μια στάση ζωής, για να 
πούμε ότι κάνουμε κάτι και να μπορέσουμε 
να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Οπότε αυτή 
είναι η ευκαιρία. Να συνδυάσουμε μια 
συστηματική καλλιέργεια αυτού που λέγαμε του 
«νοιάζομαι για τα κοινά» με την πρακτική της 
προσφοράς, με την πρακτική της δράσης που 
δημιουργεί η παρούσα κρίση στην Ελληνική 
κοινωνία σήμερα. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε 
να αλλάξουμε την κοινωνία του εγώ και να 

Εμπνεύστρια του Προγράμματος, Μέλος ΔΣ Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ
Λένα Παπαλεξοπούλου

Η ιδέα, το Όραμα
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γίνει κοινωνία του εμείς. Τώρα, ποιος είναι ο 
κατάλληλος φορέας για αυτήν την αλλαγή; Αν 
πούμε, πάμε όλοι στα γηροκομεία δεν νομίζω 
ότι θα κάναμε την αλλαγή την οποία θέλουμε. 
Ο πιο κατάλληλος φορέας για την αλλαγή αυτή 
δεν μπορεί να είναι άλλος από τα παιδιά μας. 
Αυτή είναι η ελπίδα για το μέλλον μας, αν τα 
παιδιά μας αισθανθούνε την ανάγκη μέσα τους 
να δώσουν, αν τα παιδιά μας καταφέρουν, 
βιώσουνε την χαρά του να δίνουνε και γίνει 
αυτό ένας τρόπος ζωής, τότε θα μπορέσουμε 
να πούμε «ναι, όντως θα έχουμε ένα καλύτερο 
κόσμο, μια καλύτερη ζωή». Πού θα γίνει αυτό; 
Που αλλού μπορούν να γαλουχηθούν τα παιδιά 
στις αξίες του εθελοντισμού, παρά μέσα στο 
σχολείο. Και γιατί μέσα στο σχολείο; Το ένα 
είναι πολύ ξεκάθαρο: ότι πιάνουμε τα παιδιά σε 
πολύ νεαρή και τρυφερή ηλικία, που για γίνει 
κάτι στάση ζωής πρέπει να αρχίσουμε από τα 
παιδικά χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι το σχολείο 
είναι κοινή συνιστώσα όλων των παιδιών και 
ο εθελοντισμός σαν στάση ζωής είναι κάτι που 
αφορά όλους μας, άσχετα με το κοινωνικό ή το 
θρησκευτικό υπόβαθρο που μπορεί κάποιος να 
έχει. Η κοινή συνιστώσα είναι τα σχολεία. Και πιο 
σημαντικό από όλα είναι ότι μέσα στα σχολεία 
είσαστε όλοι εσείς, οι εκπαιδευτικοί, που έχετε 
μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα κοινά 
από τον μέσο όρο, μια μεγαλύτερη κατάρτιση, 
μια μεγαλύτερη μόρφωση και μπορούν να 
ασχοληθούν συχνά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να συμπληρώσει αυτό που γίνεται στα σπίτια. 
Συχνά μπορεί και να αναπληρώσει αυτό το 
οποίο δεν γίνεται στο σπίτι μας, οπότε αυτός 
είναι ο κατάλληλος χώρος. Είχαμε και μια άλλη 
πηγή έμπνευσης και τον Καζαντζάκη πρέπει 
να πω αλλά και μια άλλη πηγή έμπνευσης 
που ήταν ο μεγάλος δάσκαλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, που μάλιστα ακούσαμε και πριν 
δύο μέρες ότι στα Στάγηρα ανακαλύφθηκε ο 
τάφος του μετά από 2.300 χρόνια και πρέπει να 
πάμε να τον δούμε. Ο Αριστοτέλης λοιπόν, στα 
«Πολιτικά» ξεχώρισε την έννοια του ιδιώτη από 
την έννοια του πολίτη. Και όταν έλεγε «ιδιώτης» 
σκεφτόταν και εννοούσε αυτόν, ο οποίος 
ασχολιόταν με τα ιδιωτικά του, με τα πράγματα 
τα οποία είχανε να κάνουνε με το εγώ. Ενώ όταν 
έλεγε «πολίτης», τότε εννοούσε έναν άνθρωπο 
ο οποίος ασχολούνταν με αυτό που λέμε εμείς 
τα κοινά, τα του Δήμου και μάλιστα πίστευε ότι 
το να είναι κανείς ιδιώτης ήταν στη φύση μας, 
ότι γεννιόμαστε έτσι. Το να είναι κάποιος όμως 

πολίτης, αυτό έχει να κάνει με εκπαίδευση, την 
οποία λαμβάνει. Καλλιεργείται αυτό και αυτό 
γίνεται από την πολιτεία. Μάλιστα, στην Αρχαία 
Ελλάδα η σημαντικότερη αποστολή της πολιτείας 
ήταν να μετατρέψει τον ιδιώτη σε πολίτη και να 
ασχολείται με τα κοινά. Έτσι, καταλήξαμε στο 
όραμα μας, το οποίο είναι να μεταλαμπαδεύσουμε 
τις αξίες αυτές του εθελοντισμού,  της    
αλληλεγγύης,  της  ανιδιοτελούς προσφοράς 
στα παιδιά μας. Να μετατρέψουμε δηλαδή, 
τον εκκολαπτόμενο ιδιώτη σε πολίτη. Και 
δεν χρειάζεται να πούμε αν το σκεφτόμαστε 
εσωτερικά σε ενεργό, συνειδητοποιημένο 
πολίτη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην έννοια 
του πολίτη. Μέσω λοιπόν της υλοποίησης ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία 
μας, όπου η έμφαση δεν θα είναι μόνο στο 
θεωρητικό, ακαδημαϊκό κομμάτι και στη 
διδασκαλία, αλλά στις βιωματικές δράσεις, 
έτσι ώστε να πετύχουμε τον απώτερο σκοπό 
μας που είναι να εμπνεύσουμε την νέα γενιά, 
την οποία έχουμε απογοητεύσει σε μεγάλο 
βαθμό. Να εμπνεύσουμε την νέα γενιά, ώστε ο 
εθελοντισμός και η ενεργή προσφορά στα κοινά 
να είναι μέρος της κουλτούρας μας, να γίνει 
μέρος της νοοτροπίας μας και η προσφορά που 
θα δώσουν αυτά τα παιδιά να μην είναι μόνο 
στα σχολικά χρόνια, αλλά να συνεχίσουν να την 
δίνουν και μετέπειτα, όταν θα έχουν τελειώσει 
το σχολείο.  Παραδώσαμε λοιπόν, το περασμένο 
φθινόπωρο την σκυτάλη για το όραμα αυτό 
σε μερικούς από εσάς. Οι προσδοκίες μας 
ξεπεράστηκαν κατά πολύ για αυτό και είμαστε 
τόσο χαρούμενοι σήμερα. Η θέρμη, με την οποία 
το αγκαλιάσατε όχι μόνο οι συντονιστές και οι 
εκπαιδευτικοί, αλλά όλη η σχολική κοινότητα, 
ακόμα και οι γονείς, οι καθηγητές των σχολείων 
και κυρίως τα παιδιά, μας δίνει μια ηλιαχτίδα 
αισιοδοξίας στην σημερινή κατήφεια. Για 
αυτό πιστεύω πως όλοι μαζί μπορούμε. Μας 
γεμίζει αισιοδοξία αυτό για την εδραίωση του 
προγράμματος και την υλοποίηση του οράματος. 
Μπορούμε να το κάνουμε μαζί, ας αγωνιστούμε 
να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
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Καλημέρα και από εμένα. Με τους πιο 
πολλούς γνωριζόμαστε ήδη. Εμείς στο Ίδρυμα 
Λαμπράκη αναλάβαμε να υλοποιήσουμε την 
ιδέα, αυτήν την εξαιρετική ιδέα της Λένας και 
του «Δεσμού». Όπως άλλωστε ξέρετε, αυτό 
που κάνουμε στο Ίδρυμα είναι ότι εκπονούμε 
μελέτες, υλοποιούμε πιλοτικά προγράμματα 
που συνδέονται με αυτές τις μελέτες, δίνοντας 
έμφαση κυρίως στον τομέα της παιδείας, 
αλλά και του πολιτισμού και της ανάπτυξης 
γενικότερα.  Από το 1992 έχουμε φτιάξει 
εκπαιδευτικό υλικό ποικίλης θεματολογίας, 
έχουμε εκπαιδεύσει και επιμορφώσει 
εκπαιδευτικούς, έχουμε δημιουργήσει σχολικά 
δίκτυα... Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας 
κουράζω με πράγματα τα οποία, θεωρώ, οι 
περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, θα σας πω μόνο 
πως ο λόγος που συνεργαστήκαμε με τον 
Δεσμό και άμεσα ανταποκριθήκαμε είναι, διότι 
συμπέσαμε στην αναγνώριση της ανάγκης 
και της σκοπιμότητας στη δεδομένη χρονική 
στιγμή να γίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση στη 
σχολική εκπαίδευση και επίσης, συμπέσαμε 
στην αντίληψη μας για τον εθελοντισμό.

 Δεν είναι τυχαίο πως κάτω από το «Νοιάζομαι 
και Δρω» υπάρχουν τρεις έννοιες: εθελοντισμός, 
αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης. Σε αυτό το 
τρίπτυχο βασίζουμε την κατανόηση μας για 
τον εθελοντισμό και με βάση αυτό το τρίπτυχο 
αναπτύξαμε όλο το έργο, την παρέμβαση στα 
σχολεία και φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό 
που πολύ συνοπτικά περιλαμβάνει αυτό το έργο 
είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, η 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 
του υλικού στα σχολεία, η υλοποίηση δράσεων 
και προγραμμάτων στο σχολείο και, τα σχολεία 

που συμμετέχουν σε αυτή την δράση, που όπως 
σας ανέφεραν προηγουμένως είναι 66 σε όλη 
την Ελλάδα, δημιούργησαν το σχολικό δίκτυο 
του «Νοιάζομαι και Δρω».

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 3 τεύχη 
και από έναν δυναμικό διαδικτυακό ιστότοπο, τα 
οποία αξιοποιούνται συνδυαστικά. Τα 2 τεύχη 
απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, το πρώτο 
είναι ένας οδηγός που περιλαμβάνει κυρίως 
πληροφορίες και ένα θεωρητικό πλαίσιο 
σχετικά με τον εθελοντισμό και το δεύτερο 
είναι κάτι σαν ένα βοήθημα με δραστηριότητες, 
ασκήσεις και τεχνικές. Υπάρχει επίσης και το 
βιβλίο του μαθητή, όπου βέβαια όταν μιλάμε 
για τον εθελοντισμό, όπως καταλαβαίνετε δεν 
είναι γνωστική η προσέγγιση, είναι περισσότερο 
βιωματική, συνεπώς το βιβλίο περιλαμβάνει 
πολλές δραστηριότητες. 

Στην  συνέχεια   θέλω να σας δείξω  τον διαδικτυακό 
μας τόπο, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το 
εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικές ψηφιακές 
δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονται 
κυρίως σε μικρότερης ηλικίας παιδιά. 
Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει  
«Ιστορίες  Εθελοντισμού», οι  οποίες βασικά 
είναι βίντεο-μαρτυρίες νέων εθελοντών. 
Πρόκειται για βιντεάκια της τάξης των τριών 
λεπτών, αξιοποιήσιμα μέσα στην τάξη, στα οποία 
μιλούν εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε 
οργανώσεις, όπως είναι η «Διεθνής Αμνηστία», 
το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», η 
«Αποστολή Άνθρωπος», η «Emfasis». Μιλάμε 
για οργανώσεις με διαφορετική εστίαση του 
έργου τους. Είναι ένα υλικό, το οποίο μπορεί 
να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και 

Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη
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δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Υπάρχει επίσης 
η «Φωτοθήκη» όπου έχουμε συγκεντρώσει 
φωτογραφίες, κατά κύριο λόγο από οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, που είχαν την 
ευγενή καλοσύνη να μας προσφέρουν 
φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις τους. Είναι 
ουσιαστικά εθελοντές σε δράση, όπως βλέπετε. 
Επίσης, υπάρχει μια κατάσταση φορέων που 
αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα και την 
οποία μπορούν να αξιοποιούν οι ενδιαφερόμενοι 
εθελοντές. Όπως καταλαβαίνετε, η ευκολία 
που μας δίνει το διαδίκτυο είναι ότι όλα 
αυτά μπορούν να ενημερώνονται και να 
επικαιροποιούνται διαρκώς. Τέλος, στον 
δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται κατάσταση των 
σχολείων που συμμετέχουν στο «Νοιάζομαι 
και Δρω», αρχείο με τις  δραστηριότητες των 
σχολείων και στιγμιότυπα από τις δράσεις των 
σχολείων, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλης 
ποικιλίας ως προς την θεματολογία τους. Να 
αναφερθώ λίγο στο τι είναι αυτό που κάνουμε 
στα σχολεία.  

Ουσιαστικά, κάθε σχολείο συμμετέχει με τρεις 
εκπαιδευτικούς τουλάχιστον και με 55 μαθητές. 
Αυτή τώρα είναι η εκτίμηση που έχουμε κάνει, 
σχετικά με το πόσοι μαθητές είναι σκόπιμο να 
συμμετέχουν στο ελάχιστο από κάθε σχολείο. Οι 
πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι, διότι 
καθώς ξεκίνησε να υλοποιείται το πρόγραμμα 
άρχισαν να προστίθενται εκπαιδευτικοί, άρχισε 
να αυξάνεται το ενδιαφέρον για συμμετοχή 
στο έργο, με αποτέλεσμα να διπλασιαστούν οι 
αριθμοί. Αυτό το γεγονός, είναι ενδεικτικό του 
αντίκτυπου που έχει στα σχολεία η εφαρμογή 
του προγράμματος. Σε κάθε σχολείο οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνεργάστηκαν 
τόσο με διάφορους φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών όσο και με άλλους κοινωνικούς 
εταίρους όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι ένα 
Πανεπιστήμιο, ένα γηροκομείο, ένα Ίδρυμα 
κλπ. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, 
ιδιαίτερα για τα Ελληνικά δεδομένα, όπου οι 
γονείς δεν συμμετέχουν πολύ στα σχολικά 
δρώμενα, η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ 
σημαντική σε αυτό το πρόγραμμα.

Βέβαια, είναι τέτοια η φύση του αντικειμένου, 
που αν το σκεφτεί κανείς είναι λογικό. 
Γιατί εθελοντισμό δεν μπορείς να κάνεις 
κεκλεισμένων των θυρών. Προφανώς θα 
βγεις στην κοινωνία, θα δεις τις ανάγκες, θα 
συνεργαστείς, θα αξιοποιήσεις συνέργειες. 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος στο σχολείο συμμετείχαν σε ένα 
πρόγραμμα επιμορφωτικό διάρκειας 72 ωρών. 
Αυτό το πρόγραμμα είναι σύνθετο, με την έννοια 
ότι περιλαμβάνει υλοποίηση στο σχολείο και 
υποστήριξη εξ αποστάσεως. Ξεκίνησε με 
ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην Αθήνα τον 
Οκτώβριο και στην συνέχεια, με  την  βοήθεια  
του Συντονιστή της, η σχολική ομάδα ανέπτυξε 
τις δράσεις της. Ο Συντονιστής στο δίκτυο 
«Νοιάζομαι και Δρω» έχει ρόλο συμβούλου, 
εμψυχωτή. Αυτό που κάνει είναι, φροντίζει να 
υποστηρίζει τις ομάδες, τις συντονίζει ως προς 
το κομμάτι της ομαλής χρονικής ροής των 
εργασιών, ώστε να μην φτάσουμε στο τέλος να 
τρέχουμε να προλάβουμε πράγματα, διότι όπως 
και να το κάνουμε όσο άχαρο και αν είναι, όταν 
κανείς είτε εμπλέκεται σε μια επιμορφωτική 
διαδικασία, είτε υλοποιεί ένα χρηματοδοτούμενο 
έργο -ή και μη χρηματοδοτούμενο- έχει 
κάποιους στόχους, έχει κάποια ορόσημα, έχει 
κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρεί, 
ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι εφαρμογές 
με ποιοτικούς όρους και με τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Ο Συντονιστής παίζει και τον ρόλο 
της διασφάλισης της ποιότητας με έναν τρόπο, 
διότι καθώς αυτή εδώ η δράση ήταν πιλοτική, 
θέλαμε να δοκιμαστεί το υλικό στα σχολεία. 
Μας ενδιέφερε πάρα πολύ να βγουν καλές 
πρακτικές και βέβαια μας ενδιέφερε ακόμα 
περισσότερο να καταγράψουμε συμπεράσματα 
από την εφαρμογή. Και αυτό, από όσα έχουν 
καταγραφεί και από ότι μας έχετε δείξει εσείς, 
όπως ήταν λογικό, κούρασε του συμμετέχοντες. 
Διότι επιμείναμε πάρα πολύ στην καταγραφή 
στοιχείων που είχαν σχέση τόσο με την ποιότητα 
του υλικού, το οποίο με βάση τα σχόλια σας 
έχουμε ήδη επικαιροποιήσει και τροποποιήσει, 
όσο και με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία 
εφαρμογής του προγράμματος. Διότι όπως 
λέχθηκε, κάτι το οποίο θα θέλαμε όλοι – κάτι 
που νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν την 
αίθουσα μοιραζόμαστε - είναι να επεκταθεί το 
«Νοιάζομαι και Δρω». Εφόσον, λοιπόν, επεκταθεί 
το πρόγραμμα, θα πρέπει να βελτιώσουμε ό,τι 
αυτή την φορά δεν λειτούργησε τόσο καλά.

Να κάνω και μια αναφορά στις δραστηριότητες. 
Η διαφορά αυτού του προγράμματος, όσον 
αφορά στο τι έκαναν τα παιδιά στο σχολείο με 
τους εκπαιδευτικούς τους έγκειται στο ότι, ενώ 
έχουν συνηθίσει να δουλεύουν προγράμματα 
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συγκεκριμένης θεματικής εστίασης (π.χ. 
υλοποιούν ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον, ένα 
πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στη αγωγή υγείας 
κ.ά.), εδώ έκαναν δράσεις σε όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς, οι οποίες μπορεί να ήταν τελείως 
διαφορετικής θεματικής εστίασης, αλλά πάντα 
με προσανατολισμό στο κεντρικό ζητούμενο 
που ήταν η καλλιέργεια του εθελοντισμού, 
της αλληλεγγύης και της συνείδησης του 
ενεργού πολίτη. Ένα σχολείο μπορεί να έκανε 
συγχρόνως δράσεις σύμφωνα με το γνωστό, 
βασικό μοντέλο που γνωρίζει και εφαρμόζει 
εδώ και χρόνια, π.χ. καθαρισμό παραλιών, 
διαμόρφωση του αύλειου χώρου με κήπους, 
με καλλωπισμό και βάψιμο. Μπορεί να έκανε 
όμως παράλληλα δράσεις ευαισθητοποίησης 
στην γειτονιά για τα αδέσποτα  ή για τον 
πεζόδρομο που βρίσκεται γύρω από το σχολείο, 
στον οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι, εισέρχονται 
μηχανές, αυτοκίνητα και πάνε να περάσουν τα 
παιδιά και κατά τύχη δεν γίνονται ατυχήματα.  
Έγιναν πολλές διαφορετικές δράσεις: πήγαν 
τα Χριστούγεννα και είπαν τα κάλαντα σε 
κάποιο χωριό απομακρυσμένο, όπου έμεναν 
μόνο γέροντες και τους οποίους τα ίδια τους 
τα εγγόνια δεν επισκέπτονταν για να πούνε τα 
κάλαντα και πήγε μια ολόκληρη τάξη και έδωσε 
ζωή σε ένα χωριό. πήγανε σε γηροκομεία 
και έκαναν ανάγνωση λογοτεχνικών έργων. 
έπαιξαν θεατρικές παραστάσεις. διοργάνωσαν 
«Bazaar» και συγκέντρωσαν χρήματα, τα οποία 
έδωσαν σε Ιδρύματα για άτομα με αναπηρία ή 
σε νοσοκομεία κλπ...  Μπορώ να συνεχίσω να 
σας λέω δράσεις, τις οποίες ενδεικτικά μπορεί 
να έχει κάνει ένα σχολείο. 

Παράλληλα, δούλεψαν τη διαπραγμάτευση 
των εννοιών στο σχολείο. Είναι κάτι στο οποίο 
δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση, δηλαδή υπάρχει 
ο εθελοντισμός, υπάρχει η αλληλεγγύη, υπάρχει 
η ενεργός πολιτειότητα, υπάρχει ο ακτιβισμός, 
η φιλανθρωπία. Πάρα πολύ που σκέφτονται 
την λέξη εθελοντισμός σου λένε τι είναι ο 
εθελοντισμός; Να μαζέψουμε τρόφιμα να τα 
στείλουμε στους πρόσφυγες. Όμως πρέπει να 
σκεφτούμε αν αυτό είναι ακριβώς εθελοντισμός 
ή τι είναι και, όπως καταλαβαίνετε, όταν 
πρέπει εμείς οι μεγάλοι να μπούμε σε τέτοιες 
διαδικασίες και διεργασίες, φανταστείτε τι 
δουλειά χρειάζεται μέσα στην τάξη. Αυτά, 
λοιπόν, δουλεύτηκαν στα σχολεία διαθεματικά 
μέσα στην τάξη, είδαμε στην Θεσσαλονίκη 

μερικές πολύ ωραίες δράσεις φιλαναγνωσίας 
που έκαναν, δράσεις αναγνώρισης του 
εθελοντισμού μέσα σε λογοτεχνικά έργα, έναν 
διαγωνισμό ποίησης για τον εθελοντισμό. 
Έχουν γίνει δράσεις στα μαθήματα της φυσικής 
αγωγής, της μουσικής, των μαθηματικών. 
Είναι πραγματικά πολύ ωραίες οι δουλειές που 
έχουν γίνει, και είμαι προσωπικά πάρα πολύ 
χαρούμενη που θα τις δούμε τις επόμενες 
μέρες, γιατί αλλιώς είναι να τα διαβάζεις σε μια 
πλατφόρμα, να τα αποτυπώνεις σε ένα χαρτί και 
τελείως διαφορετικά όταν τα περιγράφουν οι 
άνθρωποι, οι οποίοι τα υλοποίησαν. 

Θέλω να πω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε εσάς 
που το υλοποιήσατε, γιατί δώσατε την ψυχή 
σας για αυτό, γιατί το κάνατε χωρίς να έχετε 
καμία υλική ανταμοιβή για αυτό που κάνατε 
η ανταμοιβή σας ήταν αποκλειστικά ηθική. 
Ξέρω πως σας κουράσαμε με τις φόρμες 
και τα ερωτηματολόγια, αλλά με αυτόν τον 
τρόπο είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα 
αποτελέσματα, διότι οι φόρμες αυτές αναρτώνται 
ως καλές πρακτικές στο διαδίκτυο. Καλό είναι 
έστω και σε ένα χαρτί να μπορεί να δει κανείς 
πώς μπορεί να καλλιεργηθεί ο εθελοντισμός. 
Γιατί πραγματικά αυτό το πολύπτυχο των 
δράσεων που περιέγραψα πριν λίγο και που 
εσείς οι ίδιοι αναπτύξατε, δεν είναι κάτι που 
το βρίσκει κανείς στην Ελληνική σχολική 
εκπαίδευση συχνά. Νομίζω πως είναι κάτι 
καινοτόμο, όπως είναι καινούργιο το ότι υπάρχει 
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα για πρώτη 
φορά διαθέσιμο ελεύθερα ένα εκπαιδευτικό 
υλικό που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει, αν 
θέλει να καλλιεργήσει τον εθελοντισμό. Δεν 
θα πω ότι εφηύραμε τον τροχό. Προφανώς, 
υπήρχαν εκπαιδευτικοί και κάποιοι από αυτούς 
βρίσκονται σήμερα εδώ, οι οποίοι έκαναν 
προγράμματα για τον εθελοντισμό εδώ και 
χρόνια, όμως αυτό βασιζόταν στην προσωπική 
τους πρωτοβουλία, την εμπειρία και την γνώση. 
Αυτή την στιγμή υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο 
και αυτό το πλαίσιο, χωρίς να μπορούμε να 
έχουμε συγκεκριμένες καταγραφές, έχει 
αξιοποιηθεί με βάση επικοινωνία που είχαμε 
με στελέχη της εκπαίδευσης και με σχολεία, 
και από πολύ περισσότερα σχολεία από αυτά 
που αναφέρουμε εμείς ως συμμετέχοντα στο 
δίκτυό μας. Τα σχολεία αυτά, με τη βοήθεια 
των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι 
οποίοι είναι αρμόδιοι για την καλλιέργεια και 
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την προώθηση τέτοιων προγραμμάτων στα 
σχολεία, υλοποίησαν στα σχολεία τους δράσεις 
εθελοντισμού. Μακάρι να μπορέσουμε να 
εντάξουμε όλα αυτά τα σχολεία στο δίκτυο μας, 
το οποίο είναι ανοιχτό όπως είναι και το υλικό. 
Δεν είναι ένα δίκτυο των 66  σχολείων είναι ένα 
δίκτυο για την Ελληνική εκπαίδευση. 

Θα ήθελα να πω κλείνοντας, ένα ευχαριστώ 
φυσικά στον «Δεσμό», ο οποίος μας έδωσε την 
ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα 
και οπωσδήποτε στο «Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος» και στο «Ίδρυμα Μποδοσάκη», χωρίς 
την βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσαμε 
να είμαστε εδώ σήμερα και να είχαμε κάνει 
τίποτα από αυτά που κάναμε. Εάν κανείς πει 
«τι καταγράψατε ως κέρδος από αυτή την 
υπόθεση;», αυτό που θέλαμε ήταν οι μαθητές 
να μάθουν να νοιάζονται και να δρουν. Η 
απάντηση στο ερώτημα αν νοιάζονται και αν 
δρουν δεν είναι εύκολο να δοθεί. Ο λόγος 
είναι πως καταρχήν αυτά τα πράγματα δεν 
μετριούνται, μιλάμε για στάση ζωής, δεν 
μιλάμε για γνωστικά ζητούμενα, δεν πήραν τα 
παιδιά το βιβλίο του μαθητή και τους είπαμε 
να πάνε για παράδειγμα στην σελίδα 84 και να 
μάθουν την σελίδα απέξω. Αυτό που θέλαμε να 
μάθουν τα παιδιά είναι να μάθουν να νοιάζονται 

και να δρουν. Το να πούμε ότι το πετύχαμε 
θα ήτανε υπεραισιόδοξο, διότι ερευνητικά 
και μελετητικά έχει καταγραφεί πως τέτοιες 
παρεμβάσεις θέλουν τουλάχιστον μια διετία για 
να προχωρήσουν. Αυτό που προσωπικά εκτιμώ 
πως πετύχαμε, ήταν να βάλουμε το πρώτο 
λιθαράκι, να βάλουμε το μικρόβιο του ενεργού 
πολίτη και του εθελοντισμού στα παιδιά. Και 
η εκτίμηση αυτή που καταθέτω εδώ σήμερα, 
πηγάζει περισσότερο και από την επικοινωνία 
που είχαμε με όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς 
και από τις απαντήσεις που δώσατε σε σχετικά 
ερωτήματα στην εσωτερική αξιολόγηση που 
κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Παρουσίαση 
Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του 
Προγράμματος

Στέφανος Βασιλόπουλος

Καλημέρα κι από μένα. Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας 
δίνετε, να συμβάλουμε κι εμείς εθελοντικά στην 
επιτυχία και του Προγράμματος και ιδίως στην 
αξιολόγησή του. Εγώ ονομάζομαι Στέφανος 
Βασιλόπουλος και μαζί με το συνάδελφο το 
Γιάννη τον Καμαριανό, εργαζόμαστε  στο ΠΤΔΕ 
στην Πάτρα.

Κληθήκαμε λοιπόν, ενώ το Πρόγραμμα 
είχε ήδη ξεκινήσει και λειτουργούσε, να το 
αξιολογήσουμε ποσοτικά και ποιοτικά. Θα 
ήθελα να επισημάνω ότι παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του 
Προγράμματος, θα εστιάσουμε περισσότερο 
στην ποσοτική, διότι αυτή είναι κάπως πιο 
ολοκληρωμένη. Η ποιοτική βρίσκεται ακόμη 
εν εξελίξει, υπάρχουν ωστόσο κάποια πρώτα 
στοιχεία, τα οποία θα τα συνδέσουμε με τα 
ποσοτικά, όπως θα δείξουμε.

Με αφορμή τα   όσα  ανέφερε  η κυρία 
Ανθοπούλου, σε ένα ερώτημα όπως: Τι 
καλούμαστε εμείς (ως αξιολογητές) να κάνουμε, 
σε ένα πρόγραμμα τόσο ρευστό, τόσο ζωντανό, 

τόσο δυναμικό, όπως εσείς το εκτελείτε στα 
σχολεία, επισημαίνω ότι αυτό που κάνουμε 
εμείς είναι να «τραβάμε φωτογραφίες» και 
βάσει κάποιων στιγμιαίων αποτυπώσεων να 
κατανοήσουμε τη δουλειά που γίνεται ακριβώς 
στα σχολεία και τη λειτουργία του προγράμματος, 
οπότε κάποιες φορές ενδεχομένως να 
υπερβάλουμε και κάποιες να υποβαθμίζουμε 
τη δουλειά αυτή.

Όταν αξιολογούμε ένα Πρόγραμμα, ξεκινάμε 
από τους στόχους, επομένως καλό θα ήταν 
να δούμε πρώτα τους στόχους έτσι όπως μας 
παραδόθηκαν. Κυρίως αυτό που είδαμε ήταν 
ότι το Πρόγραμμα εξαρχής είχε θέσει επτά 
στόχους, οι οποίοι υπάρχουν και στα φυλλάδια 
τα οποία σας έχουν διανεμηθεί. Οι στόχοι αυτοί 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν 
οι γνωστικο-συναισθηματικοί στόχοι, οι οποίοι 
προσανατολίζονται και εστιάζουν κυρίως 
στο να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες 
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της 
ενεργού πολιτειότητας και να διαμορφώσουν, 
βάσει αυτών, εκείνο που εμείς ονομάζουμε 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
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στάσεις. Οι στάσεις δηλαδή, έχουν πιο πολύ 
γνωστικο-συναισθηματικό περιεχόμενο, 
παραδείγματος χάριν, να αναγνωρίζουν 
ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, 
να ευαισθητοποιηθούν, να αμφισβητήσουν 
απόψεις, να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα 
της συμμετοχής, να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα 
από δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης 
μπορούν να κάνουν πολλά κ.λ.π. Αυτοί οι έξι 
στόχοι είναι γωστικο- συναισθηματικοί και 
υπάρχει κι ένας στόχος έβδομος, ο οποίος 
είναι πιο πολύ συμπεριφορικός- πραξιακός,  
να δράσουνε δηλαδή οι μαθητές, να πράξουν, 
επομένως να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να 
παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων, 
να παίρνουν πρωτοβουλίες και να δρουν. Αυτό 
είναι σημαντικό γιατί η αποτύπωση που κάναμε 
του προγράμματος εστιάζει και στη γνωστική 
κατανόηση και στη δράση.

Παρ’ ότι είχαμε ένα πολύ σημαντικό δίλημμα 
και μπορώ να πω ότι, ως μελετητής 
ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων χρόνια 
τώρα, είχαμε πάρα πολύ υλικό να αναλύσουμε, 
παρ’ όλα αυτά το Μάρτιο καταφέραμε να το 
επεξεργαστούμε… Στην ουσία πρόκειται για 892 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, τα αγόρια 
και τα κορίτσια είναι μοιρασμένα και επίσης οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες που 
είναι σημαντικές. στους πρόσηβους, που είναι 
μαθητές βρισκόμενοι προς την ήβη, ηλικίας 10-
12 ετών και στους έφηβους, μαθητές δηλαδή 
του γυμνασίου ηλικίας 13-15 ετών. Είχαμε μια 
ισορροπία στο δείγμα. Από αυτούς, οι 712 μαθητές 
προέρχονται από την ομάδα παρέμβασης, 
δηλαδή από τα σχολεία ανά την Ελλάδα, που 
το πρόγραμμα τρέχει, υλοποιείται… Και για να 
μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
χρειαζόμαστε και μια ομάδα ελέγχου, δηλαδή 
μια ομάδα μαθητών οι οποίοι δε συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα αυτό. Έτσι βρήκαμε και 180 
μαθητές, όπως θα σας δείξω, από σχολεία που 
δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τώρα, για να μετρήσουμε αυτούς τους στόχους 
και να τους αξιολογήσουμε διαμορφώσαμε 
ή / και μεταφράσαμε τρία διαφορετικά 
ερωτηματολόγια. Το πρώτο είναι ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο συλλογής δημογραφικών 
δεδομένων, δηλαδή καταγράψαμε το φύλο των 
μαθητών, την εθνικότητα, τη ηλικία τους, την 
οικογενειακή κατάσταση, για παράδειγμα πόσα 
αδέρφια υπάρχουν στην οικογένεια, στοιχεία 

πολλά και σημαντικά, τα οποία μας δίνουν πολύ 
ενδιαφέρονται ευρήματα και τέλος φυσικά το 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

Το δεύτερο που κατασκευάσαμε εμείς- είναι 
δικό μας- είναι ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 
μέτρησης γνώσεων και στάσεων απέναντι 
στον εθελοντισμό. Πήραμε αυτά τα βιβλία με 
τα οποία δουλέψατε με τους μαθητές σας και 
φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο γύρω στις είκοσι 
τρεις ερωτήσεις, όπου ψάξαμε να βρούμε και 
προσπαθήσαμε να μετρήσουμε τι  κατανόησαν, 
αν κατάλαβαν, αν μπορούν να κάνουν 
διακρίσεις ανάμεσα στις έννοιες και αν άλλαξε 
η στάση τους απέναντι στον εθελοντισμό και 
στην αλληλεγγύη. Βλέπουμε, ότι μια ερώτηση 
είναι: « Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, 
αρκεί να το θέλουμε» και ζητήσαμε από τους 
μαθητές να απαντήσουν αυτοαναφορικά, 
δηλαδή οι ίδιοι οι μαθητές απάντησαν και αυτός 
είναι ένας περιορισμός της έρευνας, δηλαδή 
δεν αξιοποιήσαμε πηγές πληροφοριών, όπως 
δασκάλους και γονείς μαθητών και αυτό το 
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο ανταποκρίνεται 
στους έξι από τους αρχικούς στόχους, οι οποίοι 
είναι γνωστικο-συναισθηματικοί. 

Και υπήρχε και ένα έτοιμο ερωτηματολόγιο 
που πήραμε, το οποίο το μεταφράσαμε από το 
αγγλικό πρωτότυπο . Πρόκειται για ένα καλό 
ερωτηματολόγιο, που υπάρχει διεθνώς, το 
οποίο μετράει δράση, κινητοποίηση, αν για 
παράδειγμα οι μαθητές άλλαξαν συμπεριφορά, 
λειτούργησαν περισσότερο αλληλέγγυα. 
Μια ερώτηση, από τις δέκα ερωτήσεις που 
περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο αυτό, είναι 
για παράδειγμα: «Πόσες φορές βοήθησες 
τους τελευταίους δύο μήνες έναν ηλικιωμένο 
άνθρωπο;» Αυτά είναι τα εργαλεία μας.

Για να πάρετε μια ιδέα και να έχετε μια εικόνα 
των σχολείων που συμπεριλάβαμε στο δείγμα 
μας, το οποίο, αν και με τη μεθοδολογική 
έννοια του όρου, δε είναι αντιπροσωπευτικό, 
ωστόσο προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν 
περισσότερο, γι’ αυτό και πήραμε δείγμα από 
τέσσερις μεγάλες πόλεις και στην περιφέρεια 
και στην επαρχία και σε δημοτικά σχολεία και 
σε γυμνάσια.

Τώρα, η ομάδα ελέγχου προέρχεται από την πόλη 
του Αιγίου, η οποία είναι μια μικρή πόλη κοντά 
στην Πάτρα. Επιλέξαμε το Αίγιο και για λόγους 
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ευκολίας, καθότι κοντά σε εμάς, ήταν ευκολότερο 
να διεξάγουμε την έρευνά μας, αλλά και γιατί οι 
μαθητές των σχολείων του Αιγίου προέρχονται 
από μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 
άρα προσεγγίζουν το μέσο όρο του μαθητή 
στις ομάδες παρέμβασης. Προσπαθήσαμε 
επομένως να φτιάξουμε ένα δείγμα, το οποίο να 
μην χαρακτηρίζεται από κραυγαλέες διαφορές 
και αντιθέσεις, να μην έχει δηλαδή η ομάδα 
ελέγχου σημαντικές διαφορές από την ομάδα 
παρέμβασης και όντως, όταν αναλύσαμε τα 
δημογραφικά δεδομένα, παρατηρήσαμε ότι 
δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στις δύο αυτές ομάδες, άρα είμαστε εντάξει 
μεθοδολογικά να προχωρήσουμε στη σύγκριση 
των ομάδων και να εξετάσουμε ποια είναι η 
διαφοροποίησή τους, ως προς το ζητούμενο.

Δε θα ήθελα να σας κουράσω, καθότι δεν 
υπάρχει και λόγος, οπότε θα σας παρουσιάσω 
μόνο γραφήματα και όχι στατιστικά. Έτσι 
για παράδειγμα, οι δύο πρώτες στήλες 
αντιπροσωπεύουν την ομάδα παρέμβασης στα 
σχολεία, μαθητές δηλαδή που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» και οι άλλες 
δύο αντιπροσωπεύουν την ομάδα ελέγχου, 
μαθητές δηλαδή οι οποίοι δε συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Πρέπει να πω εξαρχής ότι προτού 
δώσουμε τα ερωτηματολόγια και τα αυτοσχέδια 
και τα σταθμισμένα κάναμε στους μαθητές 
μια ερώτηση, την οποία μάλλον ήδη έχετε 
εντοπίσει, εάν έχετε δει τα ερωτηματολόγια, 
και η οποία ήταν αν γνωρίζουν, ως μαθητές, 
είτε βρισκόμενοι στις ομάδες παρέμβασης, 
είτε βρισκόμενοι στις ομάδες ελέγχου τι είναι 
εθελοντισμός και τι αλληλεγγύη. Παρατηρήσαμε 
ότι ένα υψηλό ποσοστό μαθητών και από τις 
δύο κατηγορίες, γνώριζε. Βασικά, ένα 97% των 
μαθητών από την ομάδα παρέμβασης γνώριζε 
τι σημαίνει εθελοντισμός και αλληλεγγύη, 
αλλά και ένα 89%, πάνω κάτω, των μαθητών 
της ομάδας ελέγχου γνώριζαν τι σήμαιναν 
αυτές οι έννοιες, κατά δήλωσή τους. Δε 
σημαίνει ότι γνώριζαν την πραγματικότητα αλλά 
καταγράψαμε τι μας δήλωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι έννοιες αυτές δεν 
τους είναι άγνωστες και ότι υπάρχει μικρό 
περιθώριο παρέμβασης, δηλαδή η δυναμική 
του προγράμματος κινείται σε μικρά περιθώρια 
γιατί ήδη γίνεται δουλεία στα σχολεία, κι αν όχι 
στα γυμνάσια, σε παρεμφερή προγράμματα ή 
από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες των ίδιων των 

εκπαιδευτικών.

Όπως μιλάμε λοιπόν, για το ερωτηματολόγιο 
το αυτοσχέδιο, το οποίο μετράει γνώσεις και 
στάσεις, σε ένα γενικό επίπεδο, οι μαθητές της 
ομάδας παρέμβασης, υπερείχαν στατιστικά 
την  ομάδας ελέγχου και αυτή η διαφορά 
στατιστικά είναι πολύ σημαντική και δεν 
επιδέχεται αμφισβήτησης. Επίσης ενδιαφέρον 
εύρημα είναι ότι, όταν χωρίσαμε τους μαθητές 
της ομάδας παρέμβασης σε πρόσηβους και 
σε έφηβους, οι πρόσηβοι, οι μικρότεροι σε 
ηλικία μαθητές (10-12 ετών), έδειξαν ορθότερη  
κατανόηση και στάση τωv εννοιών αυτών, απ’ 
ότι οι έφηβοι μαθητές της ομάδας παρέμβασης. 
Φαίνεται επομένως ότι οι έννοιες αυτές έχουν 
μεγαλύτερη απήχηση στους μικρότερους 
μαθητές. Βέβαια, όπως είπα κι από την αρχή, 
δεν έχουμε αρχικές μετρήσεις, δεν κατέστη 
δυνατόν να αξιολογήσουμε το επίπεδο των 
μαθητών, προτού ξεκινήσει η παρέμβαση, 
οπότε δεν μπορούμε να δούμε την αλλαγή και 
να μιλήσουμε με πεποίθηση. Κάποια πρώτα 
ευρήματα όμως δείχνουν ότι το πρόγραμμα 
είναι πιο αποτελεσματικό στους μικρότερους σε 
ηλικία μαθητές. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε, με βάση αυτά 
που σας έδειξα ως τώρα, ότι το πρόγραμμα  
εκπληρώνει το μεγαλύτερο μέρος της 
πραγματικότητας των στόχων. Οι έξι από τους 
επτά στόχους που έχουν τεθεί, φαίνεται πως 
υλοποιούνται. Όσον αφορά στην απήχηση του 
προγράμματος, φαίνεται ότι είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό σε μικρότερους σε ηλικία 
μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, 
παρά στους έφηβους μαθητές, και όσον αφορά, 
το ζήτημα της δράσης και το αν οι μαθητές 
κινητοποιούνται σε περισσότερες δράσεις και 
εκδηλώσεις αλληλεγγύης  εθελοντισμού, θα 
πρέπει να πούμε ότι δε γίνεται να οδηγηθούμε 
σε ασφαλή συμπεράσματα, καθότι είναι 
απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για 
να  κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο 
πεδίο αυτό. Αυτά από μένα. Σας  ευχαριστώ 
πάρα πολύ.
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Μαρία  Χατζηνικολάου
Επιστημονική Σύνεργατης Ιδρύματος Λαμπράκη

Χαίρετε και από εμένα. Χαίρομαι που σας 
βλέπω εδώ όλους μαζί συγκεντρωμένους. 
Εγώ θα σας παρουσιάσω το άχαρο κομμάτι της 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα είναι κατά βάση ένα 
βίωμα, μια συνολικά καλή εμπειρία που έχουμε 
πάρει φέτος από όλα τα σχολεία και όλους εσάς, 
που συμμετέχετε. Με αυτά τα ερωτηματολόγια, 
που σας κούρασαν όλο αυτό το διάστημα, και 
τα οποία απαντήσατε με περισσή φροντίδα και 
θάρρος, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε 
υλικό, γιατί θεωρούμε ότι η εσωτερική 
αξιολόγηση του προγράμματος είναι από τους 
κυρίαρχους πυλώνες για την βελτίωση και την 
ενίσχυση, με καλύτερους όρους ελπίζω και 
του χρόνου του προγράμματος «Νοιάζομαι και 
Δρω» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της 
αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στα 
σχολεία.

Αυτό που κάναμε είναι ότι με βάση φύλλα 
αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν από τους 
συμμετέχοντες στην πρώτη επιμορφωτική 
συνάντηση που έγινε εδώ τον Οκτώβριο, όταν 
βρεθήκαμε πάλι με τους εκπαιδευτικούς που 
υλοποιούν το πρόγραμμα, αλλά και με φύλλα 
αξιολόγησης που διανεμήθηκαν διαδικτυακά 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Goo-
gle-Forms» σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
του «Νοιάζομαι και Δρω» συγκεντρώσαμε 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που ήταν 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της ροής 

του προγράμματος και την προσήλωση στην 
επίτευξη των στόχων μας. Τα στοιχεία αυτά 
συμπληρώθηκαν από ποιοτικά δεδομένα 
που συλλέξαμε μέσα από την ψηφιακή 
πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. 
Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, 
των διευθυντών και των συντονιστών του 
προγράμματος να καταγράψουμε ενδεχόμενες 
προβληματικές αλλά και θετικά στοιχεία ώστε 
να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε 
συνολικά για το πρόγραμμα.

Όπως σας είπα, η συλλογή δεδομένων για 
την εσωτερική αξιολόγηση βασίστηκε  α) στο 
φύλλο αξιολόγησης ξεχωριστά εκπαιδευτικών 
και Συντονιστών της πρώτης συνάντησης τον 
Οκτώβριο του 2015, β) στο φύλλο αξιολόγησης, 
σε ενδιάμεση συνάντηση των Συντονιστών 
που έγινε τον Φεβρουάριο, γ) σε ειδικό 
ερωτηματολόγιο για το εκπαιδευτικό υλικό, 
που μοιράστηκε σε όλους ξεχωριστά τους 
εκπαιδευτικούς και τους Συντονιστές των 
σχολείων και δ) σε τρία διαφορετικά φύλλα 
αξιολόγησης του προγράμματος συνολικά, 
τα οποία μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς, 
Συντονιστές, και διευθυντές, αντίστοιχα. 
Με βάση τα δεδομένα και τις καταγραφές 
αυτές, θα σας παρουσιάσω ορισμένα βασικά 
συμπεράσματα, ώστε όλοι μαζί να δούμε πώς 
από την καινούργια χρονιά θα συνεχιστεί το 

Εσωτερική
Αξιολόγηση του 
Προγράμματος
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πρόγραμμα με τους καλύτερους δυνατούς 
όρους. Καταλάβαμε ότι το πρόγραμμα 
συνολικά εφαρμόστηκε με επιτυχία, με βάση τα 
δεδομένα, όπως τα αξιολογήσαμε από όλα αυτά 
τα ερωτηματολόγια. Δώσαμε βάση τόσο στους 
ποσοτικούς, όσο και στους ποιοτικούς δείκτες. 

Στον πίνακα που σας παρουσιάζω, θα δείτε 
τους ποσοτικούς στόχους, όπως αυτοί 
συμφωνήθηκαν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το πώς 
επιτεύχθηκαν.

Όπως βλέπετε, η συντριπτική πλειονότητα 
των στόχων όχι μόνο έχει επιτευχθεί, αλλά 
έχουμε επιτύχει πολλαπλάσιο αριθμό σε 

κάποιες περιπτώσεις. Αυτό θεωρούμε ότι 
οφείλεται τόσο στον αντίκτυπο όσο και στη 
διεισδυτικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του προγράμματος, τα οποία προσέλκυσαν 
79% περισσότερους εκπαιδευτικούς, 66% 
περισσότερους μαθητές  και 10% περισσότερα 
σχολεία. Να σημειώσουμε εδώ ότι η συμμετοχή 
περισσότερων σχολείων συνεπάγεται ένα 
κόστος που δεν είχε προϋπολογιστεί, όμως 
καταφέραμε να το εξασφαλίσουμε είτε μέσω 
εθελοντικής προσφοράς των Συντονιστών 
που ένθερμα υποστήριξαν τα σχολεία μας, είτε 
με εσωτερικές μετακινήσεις σε κατηγορίες 
δαπανών – πάντως χωρίς να αυξήσουμε 
τον προϋπολογισμό στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα 

Ποσοτικοί δείκτες υλοποίησης του προγράμματος καλλιέργειας του 
εθελοντισμού στους μαθητές

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Ποσοστό 
επίτευξης

Αριθμός συμμετεχόντων 
σχολείων

Αριθμός συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών

Αριθμός συμμετεχόντων 
μαθητών

Αριθμός φορέων που 
συμμετέχουν στις δράσεις 

δικτύωσης και δημιουργίας 
συνεργασιών μεταξύ ΜΚΟ, 

σχολείων και δημοσίων φορέων 
στο πλαίσιο των σχολικών 

προγραμμάτων καλλιέργειας του 
εθελοντισμού

Αριθμός εκπαιδευτικών 
επισκέψεων

110%

179%

166%

105%

1.006%

87%

60

180

3320

60

35

60

66

323
(271 συστηματικά – 
όλη τη χρονιά και 52 

αποσπασματικά)

5.498
(3.835 συστηματικά – όλη τη 

χρονιά και 
1.663 αποσπασματικά)

63

352
(240 φορείς που 

αναπτύσσουν εθελοντική 
δραστηριότητα και 112 άλλοι 

κοινωνικοί εταίροι)

52

Αριθμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων
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σημαντικό είναι το πολύ υψηλό ποσοστό των 
φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, με τους οποίους συνεργάστηκαν τα 
σχολεία. Ο αριθμός τους είναι υπερδεκαπλάσιος 
από τον στοχευόμενο. Συνεργάστηκαν με τα 
σχολεία 906% περισσότεροι φορείς και να 
διευκρινίσω εδώ ότι κάποιοι από αυτούς 
συνεργάστηκαν με περισσότερα από 1 σχολεία, 
αλλά έχουν μετρηθεί μία φορά μόνο. Μιλάμε 
δηλαδή για 352 διαφορετικούς φορείς. Αυτό το 
στοιχείο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σχετικά 
με τη δυναμική ανοίγματος των σχολείων στην 
τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αλλά και την 
ικανότητα των μαθητών –με την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών τους – να κινητοποιούν 
δυνάμεις για το κοινό καλό.

Σε δεύτερο επίπεδο, περνώντας σε ποιοτικής 
φύσης δεδομένα, από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των 
Συντονιστών προκύπτει, ότι όντως οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν με τις έννοιες του εθελοντισμού 
και ανέλαβαν δράση σε πολλά επίπεδα στο 
σχολείο τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και 
χαρά. Όλο αυτό φαντάζομαι το είδατε και εσείς 
στην ψηφιακή πλατφόρμα από τις δράσεις που 
ανεβάζαμε κάθε φορά. 

 Εμείς νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν 
βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται από το γραφείο 
μας. Επίσης το τρίτο ζήτημα, οι μαθητές φάνηκε 
να αναπτύσσουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία 
δράσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες κοινωνικές 
και πολιτισμικές συνθήκες των περιοχών, στις 
οποίες διαμένουν. Δηλαδή, είδαμε ότι όντως 
υπάρχει μια εξοικείωση για παράδειγμα στην 
Λέσβο και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που 
ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το προσφυγικό 
ζήτημα. Ωστόσο, αυτό δεν τους εμπόδισε να 
ασχοληθούν και με άλλες δράσεις. Δηλαδή, να 
ασχοληθούν με ζητήματα περιβαλλοντικά, να 
ασχοληθούν με θέματα που συνδέονται με τα 
αδέσποτα και την προστασία των ζώων. Αυτό 
θεωρούμε πως είναι πολύ κομβική επιτυχία 
του προγράμματος, δηλαδή το να μην υπάρχει 
μια μονοδιάστατη έκφραση των δράσεων του 
εθελοντισμού, αλλά να απλώνεται σε όλα τα 
κοινωνικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν 
έναν τόπο μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Επίσης, πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την 
επιτυχία του προγράμματος, φάνηκε το γεγονός 
ότι συνεργάστηκαν πάρα πολύ οι γονείς. Δηλαδή, 

φαίνεται μέσα από όλα τα δεδομένα στο 73,6% του 
συνόλου των σχολείων συμμετείχαν οι γονείς 
ενεργά στις δράσεις των μαθητών, ποσοστό 
ιδιαίτερα υψηλό για τα Ελληνικά δεδομένα, 
καθώς η συμμετοχή των γονέων στη σχολική 
ζωή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην Ελλάδα. 
Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την 
διάχυση του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και 
της ενεργού πολιτειότητας και στους γονείς και 
στην σχολική κοινότητα γενικότερα. 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν 
την εμπειρία από την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα βάσει τετραβάθμιας διαβαθμισμένης 
κλίμακας με βέλτιστη τιμή το «πάρα πολύ καλή» 
και χείριστη το «κακή».

πάρα πολύ καλή /πολύ καλή /καλή /κακή

Όπως βλέπετε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την 
εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι και Δρω» σε ποσοστό 55,1% ως 
πάρα πολύ καλή, 41,6 πολύ καλή και 3,4% 
μέτρια. Το 72,3 % των διευθυντών επίσης την 
αξιολογούν ως πάρα πολύ καλή, ενώ το 25,5% 
ως πολύ καλή και το 88,9% των συντονιστών 
χαρακτήρισε την εμπειρία από την συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα ως πάρα πολύ καλή και το 
11,1% δηλαδή δύο άτομα ως πολύ καλή.

Σας παρουσιάζω κάποια αποτελέσματα, έτσι 
περισσότερο γιατί εμείς χαρήκαμε με πολλά 
από αυτά που προέκυψαν από το πρόγραμμα 
και όντως προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 
ενδεχόμενες προβληματικές, ώστε να 
αντιμετωπιστούν. 

Το 35,4% δηλώνει ότι δεν βρίσκει αδύναμα 
σημεία στο «Νοιάζομαι και Δρω» οι υπόλοιποι 
115 δίνουν μια ποικιλία απαντήσεων. Είστε 
εσείς που δώσατε όλες αυτές τις απαντήσεις. 
Καταλαβαίνουμε όντως τα προβλήματα 
τα γραφειοκρατικά που ανέκυψαν για τις 
προθεσμίες, τις φόρμες, τα ερωτηματολόγια 
που παίρνατε το ένα μετά το άλλο. Ωστόσο, 
πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν ο χρόνος πάρα 
πολύ πιεσμένος για να μπορέσει το πρόγραμμα 
να ολοκληρωθεί με σωστό τρόπο και να έχουμε 
τα απαραίτητα συμπεράσματα. Για αυτό πολλές 
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φορές μας ακούγατε πιεστικούς σε σχέση με τα 
χρονοδιαγράμματα.

Όντως ο χρόνος είναι ένας πάρα πολύ 
σημαντικός παράγοντας που πρέπει να τον 
επεξεργαστούμε και φέτος για να μπορέσει το 
πρόγραμμα να λειτουργήσει κανονικά και όχι 
με συνθήκες πίεσης, ώστε ο εκπαιδευτικός 
πλέον να υλοποιεί το πρόγραμμα χωρίς το 
χρονικό αυτό άγχος. Επίσης, άλλο ένα ζήτημα, 
το οποίο πρέπει να ξανασυζητηθεί και να το 
δούμε, είναι ότι βάλατε σαν αρνητικό ζήτημα 
το ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν και οι 
τρεις εκπαιδευτικοί που είναι o ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά 
σχολική μονάδα, στην πρώτη επιμορφωτική 
διά ζώσης συνάντηση και στην απολογιστική. 
Άλλο ένα θέμα που θέσατε είναι ότι οι δράσεις 
που αναπτύσσουν τα σχολεία στην οικοτεχνική 
τους υποδομή δεν χρηματοδοτούνται. Όντως 
και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε. Τέλος, 
αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι 
οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε ποσοστό 92,7 % ότι 
θα συνέχιζαν την υλοποίηση του προγράμματος 
στα σχολεία τους την επόμενη χρονιά, ενώ το 
αντίστοιχο ποσό για τους διευθυντές ανέρχεται 
στο 95,7%. Όλοι οι Συντονιστές σε ποσοστό 100% 
δηλώνουν ότι θα συνέχιζαν την υλοποίηση του 
προγράμματος του χρόνου. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για εμάς, καταλαβαίνετε γιατί από 
το γραφείο μας δεν μπορούμε να δούμε όλη 
αυτή την χαρά και την δημιουργικότητα παρά 
μόνο μέσα από την πλατφόρμα και τι δράσεις 
που ανεβάζετε. Και τέλος, θέλω να κλείσω με 
κάτι βιωματικό, επειδή σας είπα και στην αρχή 
να μην μείνουμε τόσο πολύ σε αυτό το άχαρο 
κομμάτι της αξιολόγησης. Εμένα η φωτογραφία 
που μου έκανε πάρα πολλή εντύπωση και με 
την βοήθεια του κυρίου Γκόβα καταφέραμε 
να έχουμε και τα δικαιώματα, είναι αυτή η 
φωτογραφία: είναι η κυρία Φωτιάδου από 
την Ειδομένη, η οποία άνοιξε την αγκαλιά της 
συναπτές φορές σε πρόσφυγες που ήρθανε 
το τελευταίο διάστημα και με την πενιχρή της 
σύνταξη έκανε στο σπίτι της την παροιμία 
«Χίλιοι καλοί χωράνε». Θυμήθηκα το ποίημα 
του Γιώργου Σεφέρη «Αλληλεγγύη» από το 
Ημερολόγιο Καταστρώματος Α που λέει δύο 
μικρούς στίχους που τους θυμήθηκα από την 
κυρία Φωτιάδου:  «Ένα μεγάλο πέλαγο, δύο 
μάτια ευκίνητα και ακίνητα σαν τον αγέρα και 
τα πανιά μου όσο κρατήσουν και ο Θεός μου».  
Ευχαριστώ πολύ.
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Συζήτηση σε 
Στρογγυλό Τραπέζι

1ο Στρογγυλό τραπέζι: 
“Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης στην Ελλάδα σήμερα”

Μυρσίνη Ζορμπά: Πρόεδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αθηνά Κρητικού: Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Κ.Ε.Π.
Μαρία Καρρά: Ιδρυτικό Μέλος Emfasis Foundation
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Όντως, αυτό που είπε η Μαρία ισχύει για εμάς 
πάρα πολύ. Εμείς είμαστε στα γραφεία μας, 
εμείς μπορούμε να δούμε  reports, φόρμες, 
φωτογραφίες αλλά είναι τρομερό συναίσθημα 
να αποτυπώνονται όλα αυτά σε κάτι το οποίο 
εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για 
να φέρουμε και το επόμενο βήμα. Ακολουθεί 
η συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι για τον 
εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τον ενεργό 
πολίτη στην Ελλάδα σήμερα. Καλούμε στο βήμα 
για συντονισμό την κυρία Τσαμπίκα Καράκιζα, 
συντονίστρια των σχολείων «Νοιάζομαι και 
Δρω». Καλούμε την κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, 
Πρόεδρο του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, την κυρία Αθηνά Κρητικού Ιδρύτρια 
και Πρόεδρο του Δ.Σ. του «ΣΚΕΠ» και την κυρία 
Μαρία Καρρά ιδρυτικό μέλος του «Emphasis 
Foundation»,  και ευχαριστούμε πάρα πολύ που 

μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Να σας πω ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία 
του προγράμματος είναι ότι δεν έρχεται απλά 
να φέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, νομίζω 
πως ένα πράγμα που ίσως να μας λείπει, 
ώστε το πρόγραμμα και αυτό που θέλουμε 
να κάνουμε να αποκτήσει βάση, είναι να 
μπορέσουμε να συνδέσουμε την κοινωνία των 
πολιτών απευθείας με τα σχολεία και σε αυτό το 
πλαίσιο σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο 
και για εσάς και για εμάς να έχουμε στο βήμα 
πέρα από τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης 
που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, 
ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών 
που κάνουν πράξη αυτό που εμείς θέλουμε να 
φέρουμε στα σχολεία και την κοινωνία, μας γιατί 
αυτή είναι ο στόχος.

Κατερίνα Ματιάτου
Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ

Τσαμπίκα Καρακίζα
Συντονίστρια Σχολείων  “Νοιάζομαι και Δρώ”

Καλημερίζουμε και εμείς. Ξεκινάμε το πρώτο 
στρογγυλό τραπέζι της διήμερης αυτής 
συνάντησης. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το 
θέμα παρά μια αρχική συζήτηση για το πλαίσιο 
- κοινωνικό, πολιτικό - μέσα στο οποίο έρχεται 
να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα. Τι γίνεται στην 
Ελλάδα με τον εθελοντισμό; Τι γίνεται στην Ελλάδα 
με τις οργανώσεις; Αναφέρθηκαν ήδη κάποια 
στοιχεία σε προηγούμενες παρουσιάσεις, είπε η 
κυρία Παπαλεξοπούλου για κάποια έρευνα του 
2010, έχουμε και στοιχεία από μια έρευνα του 
2013 όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία 
θέση ανάμεσα σε 135 χώρες του κόσμου 
σε σχέση με την συμμετοχή των πολιτών σε 
εθελοντικές δράσεις. Και μετά από όλα αυτά 
έρχεται η προσφυγική κρίση και αναδεικνύει 
δράσεις των πολιτών και αντανακλαστικά που 
θεωρούμε πως αξίζει να συζητηθούν.

 Ένα πρώτο ερώτημα είναι τι καταγράφουμε 
μέσα από αυτές τις δράσεις; Τι στοιχεία 
αναδεικνύονται; Πώς αυτά είναι συμβατά με 

τις έρευνες, τις επιβεβαιώνουν, τις αλλάζουν, 
δημιουργούν νέα ερωτηματικά; Αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα πρώτο ερώτημα στις 
τοποθετήσεις σήμερα στο στρογγυλό τραπέζι. 
Θα μπορούσαμε όμως και να το συνεχίσουμε. 
Η προσφυγική κρίση, όπως και κάθε κρίση 
εξαρτάται από ποιό σημείο θα την δούμε. Αν 
την δούμε λοιπόν, σαν μια ευκαιρία για αλλαγή, 
θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την ιδέα πως 
μέσα από αυτήν δίνονται ευκαιρίες και αφορμές 
να αλλάξουμε την συνείδηση των πολιτών, 
να μιλήσουμε για την ενεργό πολιτειότητα 
απευθυνόμενοι κυρίως στους νέους αλλά 
και στους μεγαλύτερους πολίτες. Το δεύτερο 
ερώτημα αν θέλουμε να το διαμορφώσουμε 
κάπως, θα ήταν, ποιοι μηχανισμοί ή ποιοι 
φορείς ή με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να 
ενεργοποιηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να 
κάνουμε δηλαδή την κρίση ευκαιρία για αλλαγή 
της συνείδησης και δράση. Θέτοντας αυτά τα 
δύο ερωτήματα για αρχή δίνω τον λόγο στην 
κυρία Μυρσίνη Ζορμπά για να τοποθετηθεί...
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Μυρσίνη Ζορμπά
Πρόεδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση 
τον «Δεσμό» και το «Ίδρυμα Λαμπράκη». Με τον 
«Δεσμό» έχουμε συνεργαστεί και επομένως 
ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία, γιατί 
είδαμε και τον τρόπο που δουλεύει. Το Δίκτυο 
δουλεύει με πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών, 
έναν εργαζόμενο προς 8 εθελοντές. Ζούμε 
σε ένα εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον το 
τελευταίο διάστημα. Δυναμικό και από την 
άποψη του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει, 
αλλά και από τις καινούργιες πρακτικές, τα 
δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί, νομίζω πάμε λίγο 
πιο πίσω, η φτώχεια από το 2009 δημιούργησε 
πολύ μεγάλα άτυπα δίκτυα και συλλογικότητες 
που ενδεχομένως το πρώτο διάστημα δεν ήταν 
δυνατόν, επειδή ξεπέρασαν τις παραδοσιακές 
μορφές και να μετρηθούν, θεωρώ πως αυτός 
είναι ένας λόγος που φαίνονταν χαμηλά τα 
νούμερα. 

Ωστόσο, θα ήθελα να μην ανεβάσω τους τόνους 
στο πόσο καλά τα κάνουμε, αλλά να θέσω 
μερικά άλλα ζητήματα, γιατί όλοι ζούμε σε ένα 
περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο αντιθέσεις, και 
να πω ότι ο εθελοντισμός παραπέμπει σήμερα 
σε δύο διαμετρικά αντίθετες φιλοσοφίες. 
Από την μια μεριά είναι η φιλανθρωπία, 
ιεραποστολές, άσυλα, ιδρύματα, ορφανοτροφεία 
που παραδοσιακά γνωρίζουμε και επειδή 
έχουνε μια μακρά ιστορία πίσω τους και στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, ξέρουμε και πόσους 
«σκελετούς» έκρυβαν στα ντουλάπια τους και 
από την άλλη μεριά, αλληλεγγύη το πλαίσιο το 
οποίο νομίζω πως όλοι σας σκέφτεστε. 

Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά 
πλασμένος και άρα εδώ πρέπει να μιλήσουμε 
όχι μόνο για τα θετικά που όλοι γνωρίζουμε 
και εμπειρικά και βιωματικά, αλλά και για τις 
αντιρρήσεις οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή, μη 
αμειβόμενη εργασία, ένα εμπόριο ελπίδας 
νέων ότι θα βρούνε μέσα από αυτό το πλαίσιο 
δουλειά, ένα άλλο επιχείρημα ότι είναι δικαίωμα 
να ζει κανείς αξιοπρεπώς και επομένως δεν 
περιμένει να του το δώσει κάποιος άλλος, την 
υποταγή που κρύβει η γενναιοδωρία και την 
λογοκρισία, την συντήρηση και την διαιώνιση 
προβλημάτων, διότι μέσα από αυτές τις 

πρακτικές τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά 
διαιωνίζονται. Επομένως, αυτά έρχονται να 
σταθούν απέναντι σε όλο αυτό το θετικό που 
νιώθουμε όσοι συμμετέχουμε στο εθελοντισμό 
και νομίζω δεν πρέπει να τα αφήσουμε κατά 
μέρους, αλλά πρέπει να έχουμε έναν διάλογο 
μαζί τους. Άρα το πλαίσιο και τα συμφράζόμενα 
μέσα στα οποία νοηματοδοτείται, σχεδιάζεται 
και ασκείται ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ 
σημαντικό να το συζητήσουμε. Είναι ένα βαθιά 
πολιτικό ζήτημα με την έννοια του γενικότερου 
πολιτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο είδαμε ας 
πούμε, να εξαφανίζεται το κράτος πρόνοιας 
και να ανεβαίνει η «κοινωνία των πολιτών». Το 
ζήσαμε αυτό, και επομένως και από την καλή 
και από την κακή πλευρά και θεωρώ πως είναι 
πολύ σημαντικό που το συζητάμε.

 Άρα, η νοηματοδότηση του εθελοντισμού έχει 
ορισμένες πλευρές όπως είναι η ατομική ηθική 
στάση, όπως είναι οι παλιότερες παραδόσεις και 
η νέες συλλογικότητες, οι οποίες είναι σε άλλη 
βάση πλέον η μεταξύ τους συνεργασία. Υπάρχει 
ένα κομμάτι το οποίο είναι η κοινωνική εταιρική 
ευθύνη και άρα έχει σχέση με την συμπεριφορά 
των εταιριών και πως συνδεόμαστε μεταξύ μας. 
Ο «Δεσμός» αποτελεί ένα φίλτρο ενδιάμεσο 
και έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς 
αναπτύχθηκε. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι 
βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και 
που είναι η μετά-αποικιακές πολιτικές που 
συνεχίζουν με άλλον τρόπο να βρίσκονται στην 
Αφρική ή στην Ασία. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι 
της Εκκλησίας, έχει ανοιχτεί μια καινούργια 
συζήτηση για τις πρακτικές αστικής αλληλεγγύης 
που είναι κυρίως από τους αρχιτέκτονες ή από 
τους κοινωνικούς επιστήμονες και βλέπουν 
νέα φαινόμενα να φτιάχνονται και τα γνωστά 
τρία στοιχεία που είναι οι Ελληνικές ΜΚΟ, οι 
ξένες μεγάλες οργανώσεις, που τις είδαμε να 
έχουν τεράστιο δυναμικό ρόλο και θα έλεγα 
πρωταρχικό ρόλο σήμερα με το μεταναστευτικό 
και προσφυγικό, και φυσικά τα Ιδρύματα 
Νιάρχος, Μποδοσάκη και τα λοιπά με τα οποία 
συνεργαζόμαστε και βλέπουμε το δικό τους 
πλαίσιο.

Όλο αυτό το συζητάω, γιατί είναι πολύ ευρύτερο 
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από το «σκέφτομαι τον εαυτό μου» ή «σκέφτομαι 
και τους άλλους». Μέσα σε αυτό σκέφτομαι τον 
εαυτό μου ή σκέφτομαι και τους άλλους, αλλά 
είναι πολύ σημαντικό με ποιόν τρόπο. Είναι 
ένα πεδίο διαπραγμάτευσης δυναμικό, με 
διαψεύσεις, με προσδοκίες, με δυνατότητες αλλά 
δεν ξέρουμε ποια ρεύματα θα επικρατήσουν 
τελικώς. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, δύο 
λόγια θα ήθελα να πω ακόμη για το πως ο 
εθελοντισμός μέσα στο σχολείο αναπτύσσεται. 
Και χάρηκα πολύ ρίχνοντας μία ματιά στο 
εκπαιδευτικό υλικό, διότι συνδέεται άμεσα με 
την πολιτειότητα, το παιδί-πολίτης και έχουμε 
ένα, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στο δίκτυο 
τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ καλούς δείκτες 
για εμάς του πώς λειτουργεί μέσα στην τάξη, 
σε μία ομάδα παιδιών η συνείδηση του πολίτη 
και επομένως του πώς αυτή η ατομική ευθύνη 
συνδέεται με τους θεσμούς, με την κοινωνία, 
με την ατομική βούληση, αλλά και τις ατομικές 
στρατηγικές που πρέπει να αναπτύσσουν τα 
παιδιά, τα δικαιώματα και που εκεί υπάρχουν 
τριβές και που υπάρχουν πλεονεκτήματα και τι 
μπορεί κάνει να κερδίσει.

Άρα, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει πολλή 
σημασία να μπορέσει να συζητήσει το ζήτημα 
του εθελοντισμού χωρίς προκατάληψη, χωρίς 
δεοντολογία αλλά μέσα από ένα ανοιχτό πεδίο 
του πώς αποκτάμε νέες διασυνδέσεις και 

πώς αναπτύσσεται η συνείδηση μας, πώς 
μπορούμε να βρούμε νέες λύσεις σε παλιά 
προβλήματα ή σε νέα προβλήματα. Έχουμε 
το Αμερικάνικο μοντέλο που είναι πολύ πιο 
ανεπτυγμένο βεβαίως και στα πανεπιστήμια, 
μέσα από μια φιλοσοφική προσέγγιση της 
ατομικότητας, του φιλελεύθερου ατόμου 
σήμερα. Και βέβαια, σε εμάς, που ήρθε λίγο 
αργότερα εξαιτίας του ελλείμματος του κράτους 
πρόνοιας που εκείνοι δεν έχουν και επομένως 
χρειάστηκε να αναπτύξουν άλλα συστήματα. 
Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, ζούμε σήμερα 
σε μια εποχή με πολλά φαινόμενα. Ειδικά στο 
προσφυγικό η ανάπτυξη που υπάρχει, των 
ξένων οργανώσεων μας δίνει ένα μεγάλο 
«know how» αλλά και ταυτόχρονα τα παιδιά, 
στα οποία πολλά προβλήματα αναπτύσσονται 
και θα αναπτυχθούν, ενός πολυεθνικού και 
απολύτως επαγγελματικού εθελοντισμού αν 
μπορεί αυτό να ειπωθεί. Διότι κρύβει μέσα 
του έναν εκρηκτικό πυρήνα με μάρκετινγκ, με 
μάνατζερ, με star system και επομένως είμαστε 
εδώ, όχι απλά για να παρατηρήσουμε αλλά για 
να συμμετέχουμε δυναμικά και ο καθένας μας 
ή κάθε ομάδα να μπορέσει να προσπαθήσει, 
να δώσει τον δικό της τόνο και τον δικό της 
προβληματισμό για την δική της δράση σε αυτό 
το πεδίο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα και από εμένα, έχουμε ένα τεράστιο 
θέμα. Προφανώς όσοι είμαστε εδώ αυτή την 
στιγμή, είμαστε άνθρωποι (εντός εισαγωγικών) 
ευαισθητοποιημένοι, μισώ αυτή τη λέξη γιατί θα 
έπρεπε να είναι αυτονόητη. Είμαστε άνθρωποι, 
οι οποίοι «out of the box» είτε ατομικά, είτε στα 
πλαίσια ενός ιδρύματος, είτε στα πλαίσια μιας 
χρηματοδότησης προσπαθούμε να κάνουμε 
κάτι. Λάθος. Πού είναι το κράτος; Ποιό είναι το 
πλαίσιο; Δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε κάτι 
αν το κάνουμε μεμονωμένα. Εγώ δουλεύω 
με εκπαιδευτικούς τα 6 τελευταία χρόνια για 
εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης με την 

αναπηρία σε διδακτική ώρα στα σχολεία. Έχω δει 
μαγικούς εκπαιδευτικούς, προφανώς ανήκετε 
σε αυτή την ομάδα. Κάνατε την διαφορά, φτάνει; 
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Λαμπράκη, Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος και ο Δεσμός προφανώς, 
έχουν κάνει απίστευτη δουλεία και πολύ καλά 
κάνουνε, γιατί τα πάντα χτίζονται πετραδάκι, 
πετραδάκι. Τα θεμέλια όμως πρέπει να τα βάλει 
το κράτος, διότι μιλάμε για εκπαίδευση, μιλάμε 
για ένα σύστημα. Έτσι, όπως τα παιδιά μαθαίνουν 
αριθμητική, μαθαίνουν το αλφάβητο στο σχολείο 
πρέπει να μάθουν για τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί του μαθαίνουμε 



Νοιάζομαι και Δρω

34

Όταν μίλησα με την Κατερίνα την Ματιάτου 
σχετικά με την σημερινή εκδήλωση, μου 
ζήτησε να προσπαθήσω να μιλήσω με όσο 
πιο απλά λόγια γίνεται, για το τι σημαίνει η 
στάση του εθελοντισμού κατά την διάρκεια 
του προσφυγικού. Έτσι όπως εκφράστηκαν 
οι ερωτήσεις από την Συντονίστρια και 
πραγματικά είχα και εγώ κάποια συγκρουόμενα 
συναισθήματα, τα οποία θα προσπαθήσω να 
μοιραστώ μαζί σας. Βρίσκομαι στο εξωτερικό 
από το 1991, όπου με το ένα και με το άλλο 
και με τις γεωγραφικές αναζητήσεις που 
έκανα στην διάρκεια όλων αυτών των ετών, 
βρέθηκα μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες 
με ξεπερνούσαν. Ήταν φυσικές καταστροφές, 
φτώχεια όλα αυτά τα ζητήματα. Και άρχισα 
εσωτερικά να αναζητώ τον τρόπο με τον οποίο 
θα μπορούσα να εξερευνήσω την υπέροχη 

αυτή λέξη που λέγεται εθελοντισμός. Η πρώτη 
αντίδραση ήταν να με κοιτάξουν όλοι παράξενα, 
δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι τους ζητούσα. 
Γιατί στα πιο φτωχά μέρη του κόσμου, εκεί που 
οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν ούτε τα 
βασικά, το να βοηθήσουν το διπλανό βαρκάκι 
με τα παιδιά που ήταν στο ποτάμι ή το να πάνε 
στην διπλανή φτωχογειτονιά και να φάνε όλοι 
μαζί ήτανε ήδη μέρος της ζωής τους.

Άρα λοιπόν, όταν ήρθε η λευκή ξανθιά και 
ρωτούσε με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να 
βοηθήσει εθελοντικά, τους πήρε λίγο χρόνο 
να επεξεργαστούν την ερώτηση και μου είπαν 
απλά «έλα και κάτσε μαζί μας και μάλλον θα το 
μάθεις το πώς μπορείς να βοηθήσεις». Κάπως 
έτσι, έμαθα πριν από πάρα πολλά χρόνια τι πάει 
να πει εθελοντισμός και με αυτήν την πολύ 

Μαρία Καρρά
Ιδρυτικό Μέλος Emfasis Foundation

να μην πετάνε το σκουπίδι στον δρόμο και τους 
εξηγούμε γιατί, αλλά δεν είμαστε σε θέση να 
τους μάθουμε να είναι άνθρωποι. Μαθαίνεται 
και αυτό. 

Τα παιδιά φτάνουν στα σχολεία σε μια 
συγκεκριμένη ηλικία, πριν το σχολείο υπάρχει 
οικογένεια. Άρα, είναι κάτι που πρέπει να 
ξεκινάει από το σπίτι και να συνεχίζεται, να 
δουλεύεται στα σχολεία. Δεν μπορούμε να το 
πετύχουμε και να αποκτήσουμε αντανακλαστικά 
κοινωνικής ευθύνης, αν δεν πάρουμε το παιδί 
από το χέρι σε μικρή ηλικία. Πρώτα εμείς, οι 
γονείς, και μετά οι εκπαιδευτικοί, έχοντας ένα 
όραμα, έχοντας μια στρατηγική, έχοντας ένα 
πλαίσιο. Με ρωτάνε πολύ συχνά, ποιο είναι 
το όραμα μου για τον ΣΚΕΠ στα επόμενα 10 
χρόνια και τους λέω να μην υπάρχω, μου λένε 
γιατί; Γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει η ανάγκη 
να υπάρχω, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. 
Φανταστείτε ότι είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να 
καταθέσουμε. 

Η παρουσίαση του προγράμματος ναι, η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος ναι, 

αλλά δεν θα έπρεπε ούτε ο Δεσμός να έχει 
την ανάγκη να το κάνει, ούτε υποστήριξη 
οικονομική, ούτε εμείς να μην υπάρχουμε. 
Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να μείνουμε στο 
«μπράβο», αλλά στο πώς θα μπορέσουμε 
να διορθώσουμε συνολικά το σύστημα και 
να προβλέπουμε, όχι να προσπαθούμε να 
μαζέψουμε όλα τα λάθη που έχουν γίνει, ατομικά 
από τον καθένα προσπαθώντας. Αισθάνθηκα 
πολύ έντονα την ανάγκη να μοιραστώ αυτό 
το συναίσθημα, διότι δυστυχώς μετά από 9 
χρόνια ΣΚΕΠ  και όλη την εμπειρία πλέον που 
έχουμε στα σχολεία με τους μαθητές, δυστυχώς 
αισθάνομαι ακόμα πιο θυμωμένη. Ενώ έχουμε 
καταπληκτικά αποτελέσματα, θυμώνω όταν 
οι πρόσφυγες αποτελούν πρόκληση για να 
σκεφτούμε, διότι δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε 
πραγματικά να λειτουργούμε, είναι το αλφάβητο 
των ανθρώπινων σχέσεων ο εθελοντισμός, η 
αλλαγή στην στάση ζωής, στην νοοτροπία κλπ. 
Άρα, ας έχουμε στο μυαλό ότι δεν πρέπει μόνο 
εμείς ατομικά, πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, 
έναν τρόπο για να αλλάξει η δομή και το πλαίσιο. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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απλή και χιουμοριστική ιστορία θέλω να πω 
στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σήμερα 
σε αυτόν τον χώρο με πολύ μεγάλη συγκίνηση 
και πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό που κάνετε, 
ότι σε καμιά περίπτωση μην δεχτείτε ποτέ 
κανένας να αμφισβητήσει το έργο σας, γιατί 
όπως είπανε και οι προηγούμενες ομιλήτριες 
οι καταστάσεις που περνάμε, η κρίση που 
περνάμε μας έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα 
αυτο-αμφισβήτησης. Δεν ξέρουμε αν κάνουμε 
εμείς καλά την δουλεία μας, αν φταίμε εμείς, 
αν φταίνε οι άλλοι, τελικά ποιος φταίει. Εγώ δεν 
ξέρω τι κάνουν όλοι οι άλλοι γύρο σας. Εγώ 
ξέρω ότι στα 26 χρόνια που πηγαινοέρχομαι οι 
άνθρωποι που πραγματικά μπόρεσαν να κάνουν 
την αλλαγή, ήταν οι άνθρωποι στα σχολεία, 
γιατί παρέλαβαν τις περισσότερες φορές χάος, 
είτε γιατί οι οικογενειακές καταστάσεις ήταν 
περίεργες, είτε γιατί υπήρχε έλλειψη άλλων 
δομών για να μπορέσει να φτάσει ένα παιδί 
στην προσχολική και σχολική ηλικία, είτε γιατί 
ήταν πολύ πλούσιοι, είτε γιατί ήταν πάρα πολύ 
φτωχοί. Πάντως ο εκπαιδευτικός το παρέλαβε 
το αποτέλεσμα και είδα ότι με πολύ αγάπη και 
στοργή ένα επάγγελμα, το οποίο ξεχνιέται, 
φτιάχνει τον άνθρωπο που γεννήσαμε εμείς οι 
μητέρες ή το πιο πολύτιμο αγαθό που φεύγει 
από την οικογένεια και έρχεται και σμιλεύεται 
κοντά σας. Και λίγα πράγματα για το πως 
τελικά μπορούμε να προωθήσουμε την έννοια 
του εθελοντισμού είναι κάνοντας το πάρα 
πολύ κανονικό. Το να βγούμε να κάνουμε μια 
εθελοντική δράση δεν θα πρέπει να χρειάζεται 
στρατιωτική προετοιμασία, ούτε σχέδιο δράσης. 
Και ας προσπαθήσουμε εμείς, που θέλουμε να 
είμαστε τα πρότυπα, να είμαστε πρώτοι εμείς που 
θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα αδειάσουμε τα 
σκουπίδια. Έχω δει περιβαλλοντικές δράσεις σε 
σχολεία, όπου ο συνοδός πετάει το μπουκάλι 
από το παράθυρο. Δεν μπορούμε να ζητάμε 
από τα παιδιά να πιστέψουν σε ένα πρότυπο 
που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ας το κάνουμε 

όσο πιο κανονικό γίνεται ή όπως λένε οι έφηβοι, 
ας το κάνουμε «cool», ας το κάνουμε «fun», ας 
μην είναι αγγαρεία. Εμείς όλοι εκπαιδευτικοί, 
οργανώσεις, αυτοί που ζητάμε το πιο πολύτιμο 
αγαθό ενός ανθρώπου σήμερα που είναι 
ο χρόνος του, ανεξαρτήτως ηλικίας, ας τον 
εμπνεύσουμε πρώτα εμείς και να συνεχίσουμε 
να κάνουμε το αυτονόητο. 

Αν μπορώ να σας δώσω δύο, τρεις λέξεις που 
έγραψα είναι «μην γκρεμίζουμε αυτό που ζητάμε 
να χτίσουν, με την δική μας συμπεριφορά». 
Συνεπώς, ας είμαστε εμείς ατόφιοι, αληθινοί 
και ειλικρινείς και ας ζητάμε λίγα πράγματα. 
Ας προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα μάτια 
των παιδιών να δουν αυτό που συμβαίνει στην 
γωνία. Δεν χρειάζεται να πάμε όλοι στο Νεπάλ, 
στην Αφρική, στο Μπουρούντι. Εάν θέλουμε να 
εισάγουμε την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, και 
ας αφήσουμε τις μεγάλες λέξεις, πραγματικά το 
«Νοιάζομαι και Δρω». Αυτό - εγώ θα μείνω στο 
όνομα του προγράμματος. Πώς μπορούν να 
νοιάζονται; Μπορούν βγαίνοντας από την οικία 
τους να προσφέρουν ένα μπουκάλι νερό σε 
κάποιον άνθρωπο, ο οποίος εκείνη την στιγμή 
δουλεύει ή μπορούν να πάνε στο παγκάκι και 
να δώσουν κάτι σε κάποιον άλλον ή χιλιάδες 
παραδείγματα ή ας αδειάσουν οι ίδιοι και να 
μην προσπαθήσουν να πιέσουν ένα ήδη γεμάτο 
καλάθι αχρήστων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα 
και αν δεν ξεκινήσουμε από τα βασικά δεν θα 
φτάσουμε ποτέ στις τεράστια υψηλές αξίες 
και θα βρισκόμαστε εδώ για πολλά χρόνια 
ακόμα, να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε 
να εμπνεύσουμε τους μαθητές και τα παιδιά. 
Είναι απλό, ξεκινάμε απλά, λέμε αλήθεια, δεν 
περιμένουμε θαύματα. Και σας παρακαλώ πολύ, 
ειδικά όλους εσάς στα σχολεία, να θυμάστε 
την τρομερή αξία που προσδίδετε σ’ αυτό που 
πάει να γίνει, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις 
δυσκολίες και αυτά που περνάτε και εσείς μέσα 
στην κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως θα έπρεπε 
να ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάποια πράγματα 
είναι δεδομένα και κατανοητά για όλους και τα 
θεωρούμε σαν μια κανονικότητα και συμφωνώ 
απόλυτα με τις κυρίες που μίλησαν. Από εκεί και 
πέρα όμως, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι πως 
η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Έχουμε κάποια 
δεδομένα, με τα οποία εμείς αποφασίζουμε, ότι 
δεν μας ικανοποιούν και αποφασίζουμε ότι θα 
κάνουμε κάτι. Όντως υπάρχουν αφορμές, το 
προσφυγικό είναι μια αφορμή, ήταν μια αφορμή 
αναγκαιότητας, αφενός γιατί ήρθε στην πόρτα 
μας. Δεν γίνεται όταν είναι δίπλα στο σπίτι σου 
μια μητέρα με παιδιά που κόντεψαν να πνιγούν 
πριν από λίγο στους 5 βαθμούς και να μην κάνεις 
κάτι. Νομίζω ότι όλοι έτσι έχουν ξεκινήσει, 
ωστόσο είναι κρίμα που έπρεπε να φτάσει κάτι 
έξω από τη πόρτα μας, είτε αυτό λέγεται κρίση 
ή προσφυγικό ζήτημα, για να μπούμε σε μια 
διαδικασία να ενεργήσουμε πολύ συντονισμένα 
με τις αδυναμίες που μπορεί να έχει αυτό και 
να μπορέσουμε να προσφέρουμε βελτιώνοντας 
μια κατάσταση, είτε λέγεται προσφυγικό, είτε 
λέγεται οτιδήποτε, βελτιώνουμε ουσιαστικά την 
κοινωνία γύρω μας, και αυτός είναι ο στόχος. Θα 
θέλαμε όλοι να είναι διαφορετικά τα πράγματα 
αλλά δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω 
πολύ σύντομα μια μικρή ιστορία. 

Έχω βρεθεί σε ένα σχολείο, νηπιαγωγείο σε 
νησί της άγονης γραμμής στο οποίο υπήρχαν 5 
γωνίες για να κάνουν τα παιδιά δραστηριότητες. 
Ξαφνικά, όπως μιλάω με την δασκάλα, ακούω 
την δασκάλα του νηπιαγωγείου να λέει στα 
παιδιά μαζεύουμε τις γωνίες μας και αλλάζουμε 
γωνίες. Βλέπω, λοιπόν τα παιδάκια να μαζεύουν 
τις γωνίες και τις φέρνουν σε τέλεια κατάσταση 
και να κάνουν μια εναλλαγή. Προετοιμάσαν 
δηλαδή την γωνία τους για να παίξει η επόμενη 
ομάδα παιδιών. Μου έλεγε η δασκάλα πως της 
πήρε 3 χρόνια να το περάσει αυτό στα παιδιά. 
Μου έλεγε λοιπόν, πως έρχονταν οι γονείς και 
ρωτούσαν γιατί έβλεπαν τα παιδιά να μαζεύουν 
το σπίτι τους και ρωτούσαν οι γονείς πώς είναι 
δυνατόν. 

Αυτό που θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα, 
που έχει για όλους ένα μήνυμα ελπίδας, είναι 

πως όποια και να είναι τα δεδομένα, μπορούμε 
να αλλάξουμε κάτι. Επίσης καμιά φορά η 
αλλαγή θα έπρεπε να έρχεται από πάνω και 
συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό, αλλά 
από εκεί και πέρα εάν αλλάξουμε πράγματα 
στην βάση ενδεχομένως να καταφέρουμε 
να απεμπλακούμε από αυτό και η αλλαγή να 
έρθει από την βάση, δηλαδή να πιέσουμε όλοι 
εμείς, αν αυτό το πρόγραμμα εξακολουθήσει 
σε όλα τα σχολεία, εάν εμείς μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε το δίκτυο που θέλουμε, με 
την ευρύτητα που το θέλουμε ενδεχομένως. 
Δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρουμε, αλλά 
ενδεχομένως να μπορούμε να φέρουμε την 
αλλαγή που οραματιζόμαστε και έχοντας πάρει 
απόφαση ποια θα είναι τα δεδομένα μας να 
έχουμε και εμείς την δική μας πορεία στο 
πώς θέλουμε να είναι η κοινωνία μας, γιατί η 
κοινωνία φτιάχνεται από τους ανθρώπους. Οι 
κυβερνήσεις και τα Κράτη φτιάχνονται από τους 
πολίτες, κάτι που ελπίζω να φέρουμε εμείς 
σαν αλλαγή και πιστεύω πως θα φτάσει και 
παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κατερίνα Ματιάτου
Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ
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Τσαμπίκα Καρακίζα
Συντονίστρια Σχολείων  “Νοιάζομαι και Δρω”

Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να κλείσω, 
μιλήσαμε για τις αντιθέσεις. Τέθηκε πολύ 
ωραία το πλαίσιο για τις αντιθέσεις, ακόμα και 
τις ιδεολογικές αντιθέσεις που υπάρχουν στον 
χώρο, στον οποίο οι άνθρωποι έρχονται να 
δράσουν εθελοντικά, αλληλέγγυα και ενεργά. 
Αυτό εξαπλώνεται και σε τοπικό και σε διεθνές 
επίπεδο ως πολιτικό κυρίως ζήτημα. Οι 
συγκρούσεις, οι οποίες αναδεικνύονται και σε 
αυτόν τον τομέα είναι κυρίως πολιτικές. Τέθηκε 
πάρα πολύ ωραία το ζήτημα νοηματοδότησης 
της όλης διαδικασίας βάζοντας διαστάσεις, 
όπως οι τάσεις, οι νέες συλλογικότητες, την 
ιδέα της εταιρικής ευθύνης, τον ρόλο των ΜΚΟ 
και μετά μέσα σε όλα αυτά «πώς τοποθετώ τον 
εαυτό μου, τι σημαίνει στην πραγματικότητα 
ενεργός πολίτης;». Και έρχεται μετά η κυρία 
Κρητικού και βάζει το αμέσως επόμενο ζήτημα, 
το οποίο προκύπτει «τι κάνει το σχολείο μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο;», το οποίο αντιμετωπίζει 
ως θεμέλιο και το οποίο καλείται να οργανώσει 
και να αναπτύξει το πραγματικά αυτονόητο, 
αυτό που προκύπτει ακριβώς από την οντότητα 
την ανθρώπινη με την ηθική της διάσταση 
και καλείται λοιπόν το σχολείο να οργανώνει, 
να προβλέπει και να σχεδιάζει με τέτοιους 

στόχους, που να είναι άχρηστη εν τέλει όλη αυτή 
η διαδικασία. Να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο 
η δουλεία του σχολείου και κατ’ επέκταση 
της κοινωνίας, που τέτοιες δράσεις, τέτοιοι 
σχεδιασμοί να είναι άχρηστοι. 

Κλείνοντας, μπήκε το ζήτημα από την κυρία 
Καρρά «τι σημαίνει εθελοντισμός και γιατί ο 
εθελοντής είναι τελικά ενεργός πολίτης, γιατί 
ο εθελοντισμός είναι τελικά ο τρόπος που 
υπάρχουμε και αναπτύσσουμε τις ενεργές 
δράσεις;». Εγώ θα τελειώσω με ένα ερώτημα 
που μου προέκυψε ακούγοντας όλες τις 
ενδιαφέρουσες ομιλίες. Αν σταθούμε πάνω από 
όλο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και το οποίο 
ζήσαμε ένα χρόνο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε 
να το ζούμε, αν κάνουμε μια υπόθεση, πως 
ξαφνικά δεν υπάρχει προσφυγικό ζήτημα, 
ξαφνικά όλα τα προβλήματα της χώρας λύνονται, 
ξαφνικά έχουμε ωραία σχολεία, υγεία, παιδεία, 
οι άνθρωποι κυκλοφορούν ευχαριστημένοι σε 
ωραίες πόλεις..., έχουμε λόγο να υπάρχουμε;  
Το αφήνω ανοικτό το ερώτημα και κλείνω εδώ.
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2ο Στρογγυλό τραπέζι: 
«Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας: δυνατότητες και προοπτικές οργανικής 
ένταξης στο σχολείο»

Συντονισμός:
Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου: Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια 
Ιδρύματος Λαμπράκη

Συμμετέχοντες:
Γεράσιμος Κουζέλης: Πρόεδρος Ι.Ε.Π., Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α.
Γιάννης Κουφόπουλος: Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου: Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, 
Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω” 
Τσαμπίκα Καράκιζα: Υπεύθυνη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω” 
Καλλιόπη Κύρδη: Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α’ Αθήνας, συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού 
Νοιάζομαι και Δρω 
Νεκτάριος Τσαγλιώτης: Συντονιστής στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω”
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Γεράσιμος Κουζέλης
Πρόεδρος Ι.Ε.Π., Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα 
πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαι ειδικός, ο ίδιος 
ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια περισσότερο 
με θέματα δημοκρατίας και λιγότερο με την 
έννοια του εθελοντισμού. Γνωρίζω αρκετούς 
από εσάς που είστε εδώ και χαίρομαι γι’ αυτό. 
Τώρα, στα δύο ερωτήματα της Βιβής, δε νομίζω 
ότι μπορώ να απαντήσω αμέσως. Θα πρέπει 
λιγάκι ν’ αποσαφηνίσουμε σε τι αναφέρονται, 
δηλαδή, σε ό,τι αφορά το «πρέπει», δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι πρέπει να ενταχθεί ο 
εθελοντισμός στο σχολείο. Σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο της εισαγωγής, θα πρέπει κανείς να 
ξαναδεί ότι μία σειρά από δομικά στοιχεία 

που αφορούν στο Σχολείο (Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στοιχεία δηλαδή 
τρόπου οργάνωσης του θεσμού, μοιάζουν να 
αντίκεινται σε αυτή την εισαγωγή. 

Δεν είμαι στο Υπουργείο Παιδείας αλλά, εν πάση 
περιπτώσει, είναι αδιανόητο ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα πρέπει να είναι οργανωμένο τόσο 
μονοσήμαντα και τόσο μη αποκεντρωμένα, 
ώστε πράγματι για οποιαδήποτε άδεια να πρέπει 
να αποφανθεί ο Υπουργός. Μέσα σε αυτήν τη 
λογική του αδιανόητου έχουμε και οτιδήποτε 
αφορά στην οργάνωση του σχολείου -γιατί στην 
ίδια λογική κατευθύνονται- επομένως έχουμε 

Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη

Καλωσορίζω όλα τα μέλη του panel και σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμάτε με την 
παρουσία σας. Νομίζω ότι η σύνθεση του panel, 
πέρα από την ιδιότητα που έχει ο καθένας και το 
ρόλο του στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, είναι 
κατάλληλη για την κουβέντα που θα κάνουμε, 
διότι όλοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και όχι 
τώρα μόνο με αφορμή αυτό το Πρόγραμμα αλλά 
και από πιο παλιά ασχολούνται με τα θέματα 
της ενεργού πολιτειότητας, του εθελοντισμού, 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων, δηλαδή με τα 
θέματα που θα συζητήσουμε. 

Ξεκινώντας από το δεδομένο ότι όλοι 
συμφωνούμε στο ότι έχει νόημα να καλλιεργείται 
ο εθελοντισμός, η συνείδηση του ενεργού 
πολίτη και η αλληλεγγύη στο σχολείο και ότι έχει 
νόημα με κάποιον τρόπο να βρούμε ένα σχήμα 
να ενταχθεί αυτή η καλλιέργεια πιο συστηματικά 
και πιο οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε 
συνέχεια και των συζητήσεων που κάναμε το 
πρωί και της παρουσίασης που έκαναν ο Νίκος 
ο Γκόβας και η Πόπη η Κύρδη από τις μελέτες 
τους, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα: Με 
ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να δούμε τον 

εθελοντισμό  - την καλλιέργεια του εθελοντισμού 
και της ενεργού πολιτειότητας να εντάσσονται 
στο σχολείο, και, όταν λέμε με ποιον τρόπο, 
αναφερόμαστε στο σχήμα και στο πώς μπορεί 
αυτή η καλλιέργεια να ενταχθεί οργανικά και 
πού μπορεί να χωρέσει μέσα στο  Πρόγραμμα, 
συνδυαστικά ενδεχομένως. Το δεύτερο 
ερώτημα, αποτελεί συνέχεια του πρώτου και 
αφορά στο, αν εντάσσαμε με έναν τρόπο τον 
εθελοντισμό στο σχολείο, ποιοι θα αναλάμβαναν 
να τον «διδάξουν», να τον καλλιεργήσουν θα 
έλεγα καλύτερα, ποιας ειδικότητας, ποιας 
κατάρτισης άνθρωποι, με ποια μέσα, με τι 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα; Είναι μεγάλη 
κουβέντα βέβαια και αντιλαμβάνομαι ότι το 
εξάλεπτο περίπου που αντιστοιχεί στον καθένα 
είναι περιοριστικό, γι’ αυτό θα σταματήσω εγώ 
να μιλάω και θα δώσω το λόγο πρώτα στον 
κύριο Κουζέλη, που είναι ο Πρόεδρος του ΙΕΠ 
και είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με 
αυτά τα θέματα.
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προϋποθέσεις για την αλλαγή ενός κλίματος και 
νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις, στις οποίες 
θα έπρεπε  να παρέμβουμε είναι πάρα πολλές.

Το σχολείο είναι ένας θεσμός, ο οποίος είναι 
ελάχιστα δημοκρατικός από τη φύση του. Με 
συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά ο έλεγχος της 
γνώσης, του ορισμού της αλήθειας, ο έλεγχος 
της εκπόρευσης της αλήθειας, άρα της κριτικής 
απάντησης, ιδιαίτερα σε ένα σύστημα, το οποίο 
καταλήγει με το κριτήριο του πώς κανείς θα 
εισέλθει στην επόμενη βαθμίδα, εννοώ τις 
Πανελλήνιες, μιας λογικής δηλαδή που ο έλεγχος 
της ορθής ως προς το αποτέλεσμα, γνώσης, δεν 
είναι ερευνητικός αλλά είναι ορισμένος με ένα 
τέτοιο τρόπο, προφανώς ένα τέτοιο σύστημα 
δε βοηθάει, για να μην πω ότι εμποδίζει, 
οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Kαι 
εννοώντας δημοκρατική διαδικασία, ως προς 
το περιεχόμενο, θα σήμαινε τη δυνατότητα του 
σχολείου να θέσει προβλήματα προς επίλυση, 
συνειδητά, και για να μπω έτσι και στο δικό μας 
το θέμα γιατί δεν είναι μόνο εθελοντισμός, αλλά 
και η ιδιότητα του πολίτη. 

Ως ιδιότητα του πολίτη, νοείται η ιδιότητα του 
δημοκρατικού πολίτη σε μια δημοκρατία, 
επομένως θα σήμαινε επίγνωση και δυνατότητα 
άσκησης δικαιωμάτων και ταυτόχρονα, 
πράγματι, παίδευση και καλλιέργεια ικανοτήτων 
που σχετίζονται με βασικές διαστάσεις του τι 
είναι δημοκρατία, αρχίζοντας από τη συμμετοχή 
και φτάνοντας στον έλεγχο. Δηλαδή θα πρέπει να 
μάθουν οι μαθητές μας ότι πρέπει να ελέγχουν 
την εξουσία, εντός ενός θεσμού, στον οποίο οι 
θέσεις που ορίζουν την εξουσία είναι δεδομένες. 
Επομένως, μπορεί κανείς πολύ  εύκολα να 
διαπιστώσει ότι το οργανωτικό καθεστώς δεν 
είναι ένα καθεστώς που με ευκολία μας αφήνει, 
εντός του σχολείου, να καλλιεργήσουμε τέτοιες 
δυνατότητες των μαθητών.

Ποιοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτή την 
καλλιέργεια; Δεν ξέρω… Θέλει πολλή δουλειά 
για να το σκεφτεί κανείς, αλλά πάντως δεν είναι 
ένα θέμα ειδικοτήτων. Άλλο «κουσούρι» του 
εκπαιδευτικού συστήματος -οι εκπαιδευτικοί 
τα ξέρουν πολύ καλύτερα-, είναι αυτή η 
αντιπαλότητα του «μια ώρα από εδώ και μία 
ώρα από εκεί»… Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή 
συζητάμε για το πώς θα εξασφαλίσουμε 
έναν εξορθολογισμό της ύλης, ειδικά σε ό,τι 
αφορά στις υψηλές βαθμίδες και ειδικά στα 

ΕΠΑΛ. Δεν προτίθεται να αγγίξει κανείς τέτοια 
ζητήματα…Πρέπει να συγκρουστεί με πάρα 
πολλά πράγματα, κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι 
λοιπόν θέμα ειδικοτήτων, είναι θέμα στάσεων, 
αντιλήψεων και διαφορετικής προσέγγισης. 
Να το πω με εύκολο τρόπο: Ξέρετε πολύ καλά, 
επομένως μπορείτε να διαπιστώσετε ότι και σε 
ένα μάθημα φυσικής μπορεί να γίνει εξαιρετική 
δουλειά για το τι σημαίνει να είναι κανείς 
πολίτης, να κρίνει, να αναστοχάζεται κριτικά, 
να έχει μπροστά του ένα πρόβλημα που να 
καταλαβαίνει τη σημασία του. Δίνουμε όμως 
στον μαθητή τέτοια ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να προσπαθεί να το λύσει; 

Είμαι κοινωνικός επιστήμονας, άρα θα έλεγα 
ότι είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς ότι 
στις Κοινωνικές Επιστήμες ανήκει λίγο ή πολύ 
αυτός ο ρόλος. δεν είμαι καθόλου σίγουρος 
ότι είναι έτσι. Το πρόβλημα με τις Κοινωνικές 
Επιστήμες είναι ότι, έτσι όπως απαξιώνονται – 
αδρανοποιούνται, για να το πω με ακριβέστερο 
τρόπο, στην πραγματικότητα στο σχολείο, είναι 
ότι τελικά καταλήγουν να επαναλαμβάνουν 
κοινούς τόπους και η επανάληψη κοινών τόπων 
είναι βαθιά συντηρητικό στοιχείο, επομένως, 
δεν πρέπει να αφήσει κανείς αυτόν τον ρόλο 
μόνο στους κοινωνικούς επιστήμονες. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δυνατό να μην 
έχουμε υλικό, που να καλλιεργεί στοιχειώδεις 
δημοκρατικές στάσεις, ενεργές στάσεις από την 
α΄ δημοτικού έως και την τελευταία τάξη του 
Λυκείου, είτε πρόκειται για μαθήματα, είτε για 
εμβόλιμες διαδικασίες εντός των μαθημάτων, 
είτε για τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται η δουλειά 
στα επιμέρους μαθήματα.
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Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, 

Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω” 

Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο 
κύριος Κουζέλης. Να πω ότι η καλλιέργεια του 
εθελοντισμού, θα μπορούσε να εισαχθεί ήδη, 
κατά τη γνώμη μου από το νηπιαγωγείο και 
όχι από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά 
μάλλον τα δύο ερωτήματα της Βιβής έχουν 
πολλαπλές απαντήσεις. 

Θα σταθώ στο εξής: Αναρωτιέμαι, με βάση 
την τωρινή μου θέση, αλλά και με βάση τις 
παλαιότερες, επισκεπτόμενη τα σχολεία, όχι 
μόνο των  Κυκλάδων, αλλά όλου του Νοτίου 
Αιγαίου, αν αυτή η κουλτούρα του σχολείου που 
ζητάμε, προκειμένου να ενταχθεί ο εθελοντισμός 
είναι δυνατό να επιτευχθεί. Το ζήτημα είναι ότι 
εδώ είμαστε διακόσιοι περίπου άνθρωποι και 
θα ήθελα να ρωτήσω εάν, σε όλα τα σχολεία 
μας μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις που 
παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν σε αυτό 
το διήμερο.

Ήθελα να ρωτήσω ακόμη, πώς είναι δυνατόν 
αυτό να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις, συναντήσαμε ισχυρές 
αντιστάσεις που οφείλονταν στις στερεοτυπικές 
αντιλήψεις και προκαταλήψεις καμιά φορά 
των εκπαιδευτικών, των γονέων και των 
μικρών τοπικών κοινωνιών. Και μιλώντας 
για τα σχολεία, είμαστε σίγουροι ότι όλα 
τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα να 
μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις έννοιες 
και να κάνουν τέτοιες δράσεις που να μην είναι 
αποσπασματικές και επιφανειακές και να μη 
γίνονται απλά για να γίνονται; Υπάρχουν πάρα 
πολλοί εκπαιδευτικοί που με μεγάλη δύναμη 
ψυχής κάνουν από μόνοι τους σπουδαία 
πράγματα εδώ και χρόνια. Η πραγματικότητα 
είναι όμως ότι δεν είναι όλα τα σχολεία έτσι και 
πώς είναι δυνατόν επομένως να μπορέσουν να 
γίνουν τέτοια πράγματα, όταν υπάρχει ακόμη 
μία μορφή παραδοσιακού σχολείου, μιλώντας 
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου σε 
αυτά θα συναντήσει κανείς ακόμη τα θρανία 
σε διάταξη, όταν δεν ξέρουν τι σημαίνει ομάδα, 
όταν δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στο 
σημερινό σχολείο; Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά 
και θα πρέπει να  αναρωτηθούμε ποιο είναι 

το σημερινό ελληνικό  σχολείο και πώς αυτή 
η προσπάθεια και θεσμικά και πολιτικά θα 
μπορέσει να αλλάξει στάσεις, νοοτροπίες, να 
αυξήσει τη δημοκρατικότητα του ελληνικού 
σχολείου. 

Μπορώ πολύ πιο εύκολά να πω τι θα μπορούσε 
να έχει γίνει. Εξάλλου η μελέτη του Νίκου και 
της Πόπης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε (η 
καλλιέργεια του εθελοντισμού) να γίνει στην 
ευέλικτη ζώνη, διαθεματικά, στις σχολικές 
δραστηριότητες και εδώ θα ήθελα να κάνω μια 
παρένθεση και να ρωτήσω, εάν θα έπρεπε να 
επανεξεταστεί ο ρόλος των υπευθύνων των 
σχολικών δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι ο ρόλος 
τους είναι σημαντικός, αλλά κατά τη γνώμη μου, 
το Υπουργείο πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει 
για να τους  δώσει ρόλο ακόμη σημαντικότερο, 
καθώς όταν, για παράδειγμα υπάρχει μια 
υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων σε 
24 νησιά- για νηπιαγωγεία και δημοτικά,  
υπεύθυνη, δηλαδή για 250 σχολικές μονάδες 
στο Νότιο Αιγαίο, καταλαβαίνετε ότι τέτοιου  
είδους δράσεις γίνονται εξ απαλών ονύχων και 
πολλές φορές απλά για να γίνονται.

Έχοντας σημειώσει κάποια στοιχεία που 
ειπώθηκαν προηγουμένως και αφορούν στο 
συντηρητισμό που υπάρχει, η αλήθεια είναι 
ότι υπάρχουν ψήγματα συντηρητισμού στην 
ελληνική κοινωνία, τα οποία μπορεί να τα 
διαιωνίσει η φιλανθρωπία και θα συμφωνήσω 
και με τις ομιλήτριες του προηγούμενου panel 
ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα βαθιά πολιτικό 
ζήτημα. 

Κλείνοντας, θα πω ότι, μέσα από αυτές τις 
δράσεις που γίνονται και είναι πάρα πολύ 
σημαντικές, τα σχολεία του «Νοιάζομαι και 
Δρω», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συντονίζω εγώ,  έκαναν σπουδαία πράγματα. 
Πρέπει να γίνει σαφές ότι μέσα από αυτήν 
την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, τα παιδιά 
δεν πρέπει να πάψουν να διεκδικούν εκ 
παραλλήλου μέσω αυτών των δράσεων του 
εθελοντισμού, τα αυτονόητα από την Πολιτεία, 
το Κράτος, το Δήμο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Τσαμπίκα Καρακίζα
Υπεύθυνη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω”

Γεια σας και από μένα. Μιλώντας κυρίως με 
αφετηρία τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και 
προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημα 
πώς αυτές οι ιδέες θα μπορέσουν να περάσουν 
και να αφήσουν κάτι σε επίπεδο στάσεων και 
συμπεριφορών, δηλαδή σε επίπεδο συνείδησης, 
συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση των 
συναδέλφων. του Νίκου και της Πόπης, δεν 
μπορούμε να μιλάμε για ένα ακόμη ξεχωριστό 
διδακτικό αντικείμενο. 

Κατηγορηματικά αντιτίθεμαι σε αυτήν τη λογική 
που διασπά και τεμαχίζει τη γνώση, πολύ 
περισσότερο όταν ο στόχος είναι οι στάσεις και 
οι συμπεριφορές. Μάλιστα, σε μαθήματα που 
ο προσανατολισμός είναι κυρίως γνωστικός, 
δε θέλω να το σχολιάσω αλλά έτσι είναι, 
βλέπουμε ότι ο τρόπος που διδάσκουμε, δεν 
έχει αποτελέσματα, πόσο μάλλον αν βάλουμε 
μέσα στη συμβατική διδασκαλία τέτοιου είδους 
στόχους. 

Άρα λοιπόν σε ποιο σχολείο μπορούμε να 
εντάξουμε τον εθελοντισμό, στο σημερινό ή σε 
ένα, όπως θα θέλαμε να είναι και μπορούμε να 
είναι στο άμεσο χρονικό διάστημα; 

Ας απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα, στο 
σχολείο, όπως είναι αυτή τη στιγμή στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μπορεί να διαχυθεί 
η λογική, η προσέγγιση του εθελοντισμού, 
της αλληλεγγύης και κυρίως της ενεργού 
πολιτειότητας, για μένα η ενεργός πολιτειότητα 
είναι η ομπρέλα για όλα, σε όλα ανεξαιρέτως 
τα διδακτικά αντικείμενα, σε κάθε δράση και 
δραστηριότητα της σχολικής μονάδας; Αναφέρω 
το παράδειγμα των βιωματικών δράσεων, 
των πολιτιστικών προγραμμάτων, αναφέρω 
ακόμη, αν θέλετε και το παράδειγμα διαχείρισης 
της τάξης, τις ίδιες τις διδακτικές τεχνικές, 
γιατί η απάντηση στο επόμενο ερώτημα, που 
είναι με ποιο τρόπο σε αυτό το σχολείο και με 
ποια εργαλεία θα διδάξω, έχοντας περάσει το 
στάδιο της διάχυσης, η απάντηση είναι με το 
προσωπικό παράδειγμα και την προσωπική 
στάση και μόνο, αποφεύγοντας διδακτισμούς 
σχετικά με την έννοια του εθελοντισμού. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία οργάνωσης συλλογικών 

δραστηριοτήτων μέσα στο σχολείο, μπορούμε 
στο σημερινό σχολείο της κρίσης, να περάσουμε 
τέτοιου είδους αντιλήψεις και επομένως τέτοιου 
είδους στάσεις.

Και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, επειδή 
ακριβώς μιλάμε για στάσεις και συμπεριφορές, 
η οδός είναι η βιωματική στηριζόμενη 
στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα- ποιων 
θα διευκρινιστεί παρακάτω- και θα είναι 
πλαισιωμένη στη βάση της τοπικότητας και της 
επικαιρότητας και θα εξηγήσω τι εννοώ.

Βιωματικές δράσεις, υλοποιούμενες με βάση το 
σύνολο των αναγκών, σημαίνει ότι θα πρέπει, 
κάποιος, μέσα στην τάξη, είτε αυτός είναι η 
μικρή ομάδα των τριών-τεσσάρων μαθητών (αν 
κάνουμε ομαδοσυνεργατική), είτε το τμήμα, είτε 
η τάξη, είτε μια ομάδα παιδιών, είτε το τμήμα 
των παιδιών που συμμετέχουν στο πολιτιστικό 
πρόγραμμα, είτε μια ομάδα εκπαιδευτικών, είτε 
το ίδιο το Σχολείο σαν κοινότητα, να αποφασίσει 
για ποιες ανάγκες μιλά και ποιες είναι εκείνες 
που το «σπρώχνουν» να κάνει κάτι. Η κάλυψη 
των σχετικών αναγκών θα πραγματοποιηθεί με 
βάση τα ενδιαφέροντα, τα οποία υποδεικνύουν τα 
εργαλεία, μέσω των οποίων, αυτό το εγχείρημα 
θα έρθει σε πέρας. Απαραίτητη είναι και η 
ιεράρχηση των αναγκών. Όταν προσπαθούσαμε 
στα τέσσερα σχολεία, τα οποία συντόνιζα στο 
Νότιο Αιγαίο να βάλουμε σε τάξη τις άπειρες, 
προερχόμενες από τους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές ιδέες, σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να 
μας καθοδηγήσει, για να τις ιεραρχήσουμε και 
να τις δέσουμε με ένα νήμα. Η τροπικότητα, η 
επικαιρότητα δένουν λοιπόν αυτό που είμαστε 
εμείς με το προσωπικό, το προσωπικό νήμα 
δένει με το κοινωνικό και έτσι προκύπτει ένας 
σχεδιασμός.

Η κατεύθυνσή μου επομένως είναι ότι το 
Σχολείο, έστω και σε συνθήκες κρίσης μπορεί 
να μετατραπεί σε μια ενεργό μανθάνουσα 
δυναμική κοινότητα με αυξημένη αυτονομία, 
γεγονός που μας παραπέμπει να εξετάσουμε 
εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο, μία εξωστρεφή 
κοινότητα, βρισκόμενη σε άμεση σύνδεση με το 
περιβάλλον και τις αλλαγές που συμμετέχουν 
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σε αυτό. Να μετατραπεί δηλαδή σε ένα Σχολείο 
με ανοιχτά παράθυρα, όπου εκεί η κάθε ομάδα- 
και εξακολουθώ να μιλάω για ομάδα γιατί η 
καλλιέργεια της κουλτούρας της συνεργασίας 
σήμερα είναι το πρώτο ζητούμενο στο Σχολείο 
και δυνάμει στην κοινωνία- από του πιο μικρούς 
μαθητές, το συμβούλιο της τάξης έως το Σύλλογο 
Διδασκόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καλούνται να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν 
να δράσουν, να αναστοχαστούν και αυτή είναι 
η μεγαλύτερη δυσκολία, να επεξεργαστούν 
δηλαδή την εμπειρία τους, να την αξιολογήσουν 
και να ξεκινήσουν από την αρχή.

Σε μια διαρκή επικοινωνία με το ευρύτερο 
περιβάλλον, ο πρώτος στόχος είναι να 
εκπαιδευτούμε, και, εκπαιδευόμενοι εμείς, 
να εκπαιδεύουμε τους άλλους, καθότι δεν 
είμαστε ούτε εμείς εκπαιδευμένοι στην 
ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Είναι πάρα 
πολύ σπουδαίο και επιμένω πως μόνο με το 
προσωπικό παράδειγμα διδάσκουμε τι σημαίνει 
«αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη», 
όταν κάτι καλά έχω ή ακόμη κι αν δεν έχω κάνει, 
μπροστά στα παιδιά, στους υφιστάμενούς μου 
αλλά και σε όποια θέση βρίσκεται ο καθένας.

Μιλάμε για ανάληψη συλλογικής ευθύνης. Οι 
ομάδες στην πορεία πρέπει να αναστοχάζονται 
σε σχέση με τους στόχους που έχουν βάλει 
οι ίδιες , σε σχέση με ό,τι ανέλαβαν και ό,τι 
κατάφεραν να φέρουν σε πέρας. 

Επόμενος στόχος είναι η λήψη αποφάσεων. 
Βλέπουμε ότι κανένας δε λαμβάνει αποφάσεις. 
στο θεσμικό πλαίσιο, οι Σύλλογοι Διδασκόντων 
πρέπει να κάνουν προγραμματισμό στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς και κανένας Σύλλογος 
Διδασκόντων, δε βάζει κάτω έναν «χάρτη», 
με ό,τι συνεπάγεται αυτό, να σχεδιάσει να 
προγραμματίσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά 
με το τί πρέπει να κάνει. 

Μετά τις προσωπικές και συλλογικές ευθύνες 
και τη λήψη της απόφασης, έρχονται οι 
συλλογικές δράσεις και αυτό είναι το δεύτερο 
βασικό στοιχείο για μένα. Πρέπει να μπει η 
λογική του κοινωνικού καλού. Η ελληνική 
εκπαίδευση και το ελληνικό σχολείο στοχεύει 
στο προσωπικό καλό. «Να σπουδάσει το παιδί». 
Σύμφωνοι, να σπουδάσει αλλά για το κοινωνικό 
καλό μιλάει κανένας; Τι είναι το κοινωνικό 
καλό και είναι τυχαίο ότι όλες μας οι δράσεις, 

διαπερνώνται -και μη με κακίσετε γι’ αυτό- από 
μία λογική φιλανθρωπίας και ένα «θρησκευτικό» 
προσανατολισμό και δεν έχουν σκοπό μέσω 
των δράσεων να μάθουν τους ανθρώπους 
προς τα πού κοιτάζουν. Κι αν κάποια στιγμή δεν 
υπάρχουν φτωχοί, δεν υπάρχουν πρόσφυγες, 
δεν υπάρχουν γκρεμισμένα ή βρόμικα κτίρια 
και βρόμικοι δρόμοι, τότε  προς τα πού θα 
κοιτάξουν; Θα κοιτάξουν προς το ίδιο σημείο 
συνάδελφοι, προς την κοινωνία, αναγκαστικά. 
Από τον ίδιο τους τον εαυτό θα ξεκινήσουν αλλά 
προς τα εκεί πρέπει να κοιτάξουν και να μάθουν 
τα παιδιά να έχουν στραμμένο το βλέμμα προς 
την κοινωνία. Ακόμη και η πολιτική ενασχόληση 
περνάει μέσα από το προσωπικό και προς την 
κοινωνία πρέπει να καταλήγουν. 

Τέλος, όλες αυτές οι δράσεις θα έχουν το κέρδος 
ότι οι μαθητές θα αντιλαμβάνονται ότι στο 
Σχολείο παράγονται και άλλα πράγματα εκτός 
από βαθμούς. Μπορεί το Σχολείο να παράγει 
έργο, είτε αυτό σημαίνει επισκευή βρύσης, 
είτε να φτιαχτεί η αυλή, είτε να δημιουργηθεί 
ένας λαχανόκηπος, είτε αλλάξει η στάση του 
διπλανού και πρωτίστως του εαυτού μου. 
Η Εκπαίδευση είναι για να παράγει αλλαγή 
και ο στόχος είναι να δω τον εαυτό μου, να 
τοποθετήσω τον εαυτό μου σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, βάζοντάς τον σε 
μια επίπονη διαδικασία να αλλάξει κοιτώντας 
ταυτόχρονα προς τους άλλους και «κρατώντας» 
τους άλλους.
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Καλλιόπη Κύρδη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α’ Αθήνας, συγγραφέας 

Εκπαιδευτικού Υλικού Νοιάζομαι και Δρω 

Έχοντας μιλήσει και πριν, θα προσπαθήσω να 
μην επαναληφθώ. Δύο στοιχεία επιπρόσθετα 
στα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως: Το 
πρώτο στοιχείο είναι ότι το σχολείο, ως έχει 
αυτό σήμερα δε σέβεται τα δικαιώματα του 
παιδιού, του ανθρώπου και δε θεωρεί το παιδί 
πολίτη, όσο κι αν, θεωρητικά, στα Προγράμματα 
Σπουδών και στα βιβλία καταγράφονται οι 
έννοιες και μάλιστα με έναν σχεδόν αφοπλιστικά 
καλό τρόπο. 

Όμως, αυτό είναι και το ερώτημα. Υπάρχει 
στο Σχολείο η δυνατότητα απόφασης από τα 
παιδιά για το τι θα κάνουν και για το πώς θα 
διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους, για το 
πώς θα εντάξουν στην τάξη αυτό που τους 
ενδιαφέρει, το οποίο είναι η επικαιρότητα και 
να είναι η ίδια η επικαιρότητα το μάθημά που 
θα κάνουν και μέσα από αυτήν να κάνουν ό,τι 
απαιτείται; Αυτό συμβαίνει θεωρητικά μόνο. 
Πρακτικά δε γίνεται.

Διαβάζοντάς σας, για παράδειγμα, πόσο 
χρόνο δίνει το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
στο μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, 
αναφέρει τους στόχους και εξηγεί πώς μέσα 
σε πέντε διδακτικές ώρες, διάρκειας σαράντα 
έως σαράντα πέντε λεπτών, θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να καλύψει το χρυσό αιώνα 
του Περικλή, την Αθήνα ως ισχυρή πόλη, ως 
ηγεμονεύουσα από τις συμμαχίες στην πόλη 
της ηγεμονίας, το πολίτευμα, την κοινωνία, τον 
Περικλή, την καθημερινή ζωή στην  αρχαία 
Αθήνα, τα καλλιτεχνικά αριστουργήματα, όπως 
αυτά παρήχθησαν, την Αθήνα ως σχολείο της 
Ελλάδας, να κάνει επίσης επίσκεψη σε μνημεία, 
να κάνει ένα project για την Ακρόπολη, να μάθει 
στα παιδιά να συμμετέχουν και να διαβάζουν 
αντιπροσωπευτικά δείγματα επίσης ποιητών, 
ιστορικών εποχής και να ασχοληθούν και με το 
αρχαίο θέατρο! Έτσι κάπως είναι το Αναλυτικό 
μας Πρόγραμμα... Όλοι, όσοι είμαστε εδώ 
τουλάχιστον, το υπερβαίνουμε, κάνουμε άλλα 
πράγματα, συνθέτουμε λίγο από εδώ, λίγο 
από εκεί,  ούτως ώστε και οι γονείς να είναι 
ευχαριστημένοι και τα παιδιά, θεωρητικά, να 
έχουν καλύψει την ύλη και να έχουμε κάνει 

κι εμείς, ως εκπαιδευτικοί κάποια πράγματα 
ακόμη. Σε όλα αυτά, η κοινότητα, «το έξω» από 
εμάς, η πραγματικότητα, πού είναι; Ζούμε αλλού 
όταν βρισκόμαστε στο σχολείο μέσα και αλλού 
όταν ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε έξω 
από αυτό... Κάνουμε κάτι σαν «κρυφό σχολειό». 
Όσο κι αν θεωρητικά η αρχή του ΔΕΠΠΣ και 
η αρχή των νέων προγραμμάτων, που είναι 
αναρτημένα ως ισχύοντα, συμφωνούνε, δεν 
υπάρχει καμία οδηγία σχετικά με το ποια θα 
πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κι αν 
επιλέξει τα μεν, πως δε θα καβγαδίσει με τους 
υπόλοιπους; Υπάρχει ένα τοπίο μεν που είναι 
ξεκάθαρο και ένα άλλο που είναι θολό. 

Θα ήθελα λοιπόν να πω, ότι για μένα, μέσα 
σε αυτό το τοπίο που είναι θολό, ίσως το 
σημαντικότερο είναι, όχι μόνο η ευέλικτη ζώνη, 
η οποία είναι μεν ουσιαστική, καθότι δεν έχει 
βαθμολόγηση και θέμα, δίνει στα παιδιά το 
χώρο να συνεργαστούνε αλλά και οι σχολικές 
δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν στα παιδιά 
το χώρο και το χρόνο, όταν αυτός υπάρχει, 
να ασχοληθούνε με κάτι που τα νοιάζει, να 
συνεργαστούνε, να διερευνήσουν επί της 
ουσίας, να καταγράψουν, να διεκδικήσουν, 
δηλαδή να χειραφετηθούν, να αποκτήσουν ένα 
όραμα και να παλέψουν γι’ αυτό συντεταγμένα 
και όχι υψώνοντας απλά μια ταμπέλα και 
έχοντάς το ξεχάσει μετά από πέντε λεπτά, γιατί 
κάποιος θα τους έχει βάλει «στη γωνία»... Η 
ευέλικτη ζώνη και η σχολικές δραστηριότητες 
είναι το πεδίο, που μπορεί κανείς να ασκηθεί σε 
αυτό... Εκπαιδευτικοί και μαθητές χρειάζονται 
ευέλικτο πρόγραμμα, αυτονομία και δυνατότητα 
«ανάσας»...
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Νεκτάριος Τσαγλιώτης
Συντονιστής στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω”

Συμφωνώ με πολλά από αυτά που έχουν ειπωθεί 
μέχρι τώρα. Εγώ θα έλεγα ότι η ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη δεν είναι κάτι που αποκτάται με 
μαγικό τρόπο αλλά είναι κάτι που δημιουργείται 
σταδιακά και βαθμιαία και γι’ αυτό θα πρέπει 
να συμμετέχει κανείς σε πολλές διαδικασίες 
πολλών διαφορετικών τύπων. Δηλαδή, στο 
σχολείο έχουμε το κομμάτι της τυπικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης, που άπτεται του πλαισίου 
του σχολείου αλλά έχουμε και ένα κομμάτι 
άτυπης εκπαίδευσης, το οποίο έχει να κάνει με 
διαχείριση επιλογών ελευθέρου χρόνου.

Το χτίσιμο μιας ομάδας εθελοντών, μέσα σε μια 
σχολική κοινότητα, θα το έβλεπα λίγο ευρύτερα, 
δηλαδή, πέρα από τους εκπαιδευτικούς και τα 
παιδιά, παρατηρώ ότι μπορούν να έχουν ενεργό 
ρόλο και οι γονείς, ενδεχομένως και η γειτονιά 
και όλοι όσοι βρίσκονται μαζί εκεί τριγύρω στο 
σχολείο, επομένως αποτελεί κάτι ευρύτερο, 
πέρα από το σχολικό πρόγραμμα, γιατί θα έλεγα 
ότι σε ένα σχήμα ευαισθητοποίησης που έχει να 
κάνει με συναρμογή και σύνδεση διαφορετικών 
παραδοχών και συγκυριών, κάπου πρέπει να 
μπει με έντονο τρόπο η «ιδιοποίηση» πάνω 
σε μία σκοπιμότητα, ένα κοινό καλό και μετά 
να υπάρξει μια δέσμευση εσωτερική, στο 
πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνουν 
να υλοποιήσουν  και όλοι μαζί να έχουν μια 
συνευθύνη και συμπόρευση στη διεύρεση μιας 
τέτοιας ιδέας.

Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, βασισμένο 
στην εμπειρία των τελευταίων χρόνων και το 
οποίο σχετίζεται με την παραγωγή τροφής, ως 
εθελοντικής δραστηριότητας και την διάθεση 
αυτής, ως δράσης αλληλέγγυας του ενεργού 
πολίτη. Μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, το 
οποίο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε στο 
Ρέθυμνο, όπου μέσα από σχολικούς κήπους και 
παρτέρια, εμπλέκουμε τα παιδιά στην παραγωγή 
της τροφής, που κι αυτό έχει μια κριτική στάση 
απέναντι στα πράγματα,  με προτεραιότητα 
την καλή παραγωγή τροφής για να μπορεί να 
διατεθεί αλληλέγγυα- εκεί είναι το κομμάτι 
της κριτικής στάσης απέναντι στη γνώση- και 
αφού παραχθεί η τροφή μέσα στο σχολείο, 
για παράδειγμα λαχανικά, το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στο πώς μπορεί να τεθεί σε ένα 
κοινωνικό δίκτυο, το οποίο υπάρχει μέσα στην 
πόλη και πώς η όλη δραστηριότητα υλοποιείται 
σταδιακά και βαθμιαία. 

Κοιτάζοντας τα παιδιά και συγκεκριμένα πώς 
εξελίσσεται η εθελοντική ομάδα μέσα στο 
σχολείο σε όλα αυτά τα χρόνια, παρατηρώ ότι 
υπάρχει μια εξέλιξη στα πράγματα, η οποία 
δεν μπορεί να ξεκινήσει στιγμιαία και να 
λειτουργήσει αυτόματα. Χρειάζεται δουλειά. Οι 
στάσεις των ανθρώπων και η δέσμευσή τους 
σε τέτοιου τύπου δράσεις, χτίζεται σταδιακά και 
χρόνο με το χρόνο και εκεί χρειάζεται να έχουμε 
συνέχεια και συνέπεια σε όλες τις δράσεις που 
κάνουμε στο σχολείο και να μην προδίδουμε 
την όλη διαδικασία. 

Τώρα, το πώς θα συνεργαστούν τα σχολεία 
μεταξύ τους και το πώς θα δικτυώσουμε όλα τα 
σχολεία, που διαθέτουν παρτέρια και σχολικούς 
κήπους, να παράγουν τροφή και να τη διαθέτουν 
αλληλέγγυα, είναι ένα επίσης σημαντικό ζήτημα. 
Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει ένα κεντρικό 
σημείο, ένας κεντρικός κόμβος, έξω από το 
χώρο του σχολείου. Για παράδειγμα, η ιδέα 
που έχουμε στο Ρέθυμνο τώρα τελευταία είναι 
να φτιάξουμε κάτι μέσα στο Δημοτικό Κήπο, 
ο οποίος είναι και κήπος του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, όπου όλα τα σχολεία θα μπορούν 
να έχουν ένα κέντρο να πηγαίνουν εκεί, να 
συμμετέχουν, να παράγουν τροφή και να τη 
διαθέτουν αλληλέγγυα, μέσα από εκεί. 

Πρόκειται εδώ για το άτυπο κομμάτι της 
εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται έξω από το 
σχολικό πλαίσιο και από το χρόνο του σχολείου 
και σε αυτό μπορούν να ενταχθούν και άλλοι 
που σχετίζονται με αυτό το πλαίσιο δράσεων, 
οι οποίες ξεκίνησαν ως σχολικές. Επομένως 
παρατηρώ την όλη διαδικασία ως μια πιο 
διευρυμένη κατάσταση εν συγκρίσει με όσα 
αναφέρθηκαν έως τώρα. Αυτό θα ήταν  η δική 
μου συμβολή.
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Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι για να μην 
παρεξηγηθώ. Κοιτάξτε, όλοι παντού και 
διαρκώς, ζούμε εντός αντιφάσεων. Το ότι το 
σχολείο εγγενώς έχει χαρακτηριστικά, τα οποία 
αναιρούν συνθήκες ισότητας- ελευθερίας, όχι 
μόνο προς το μαθητή αλλά κυρίως σε αυτόν, 
σημαίνει ότι όντως η οποιαδήποτε παρέμβαση 
στη κατεύθυνση της δημοκρατικής καλλιέργειας, 

έχει να αντιπαλέψει με τέτοιου είδους στοιχεία. 
Δεν εννοούσα ότι δεν είναι δημοκρατικό το 
σχολείο και με την ευκαιρία αυτή, προσθέτω 
και κάτι ακόμη και σταματάω. Ο ασφαλέστερος 
τρόπος για να εξουδετερώσει κανείς το ποιοτικό 
περιεχόμενο αυτού του οποίου συζητάμε, είναι 
να το κάνει μάθημα κατά το γνωστό τρόπο.

Γεράσιμος Κουζέλης
Πρόεδρος Ι.Ε.Π., Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ένα σημείο, στο 
οποίο συμπίπτουν λίγο πολύ όλοι είναι ότι το 
σχολείο είναι ένας χώρος μη πρόσφορος για την 
καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και του 
εθελοντισμού. Ο Μάκης ο Κουζέλης αναγνώρισε 
την ανάγκη του να ενταχθεί η καλλιέργεια του 
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας 
στο σχολείο και χαρακτήρισε το σχολείο ως ένα 
θεσμό ακόμη και μη δημοκρατικό. Η Τσαμπίκα 
η Καράκιζα υποστήριξε το ίδιο, λέγοντας εν 
ολίγοις ότι η ενεργός πολιτειότητα πρέπει να 
αρχίσει να διατρέχει οριζόντια ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου, σε όλες 
του τις λειτουργίες, όχι μόνο στο γνωστικό 
κομμάτι, αλλά ακόμη και στο οργανωτικό και 
στη διαχείριση της τάξης, πράγμα το οποίο 
παραπέμπει και σε αυτό, το οποίο είπε ο 
κύριος Κουζέλης πριν. Επιπλέον, επεσήμανε 
η Τσαμπίκα την αξία του προσωπικού 
παραδείγματος, δηλ. το ότι πρέπει πρώτα ο 
εκπαιδευτικός να εκπαιδευτεί στην ανάληψη 
της ευθύνης και την ενεργό δράση και αυτά 
να τα υιοθετήσει ως στάσεις στην καθημερινή 
του επαφή με τους μαθητές. Παράλληλα, 
υπογράμμισε ότι πρέπει να υπερβούμε το 
προσωπικό καλό, που κυριαρχεί ως στόχος 
στο σχολείο, και να δώσουμε έμφαση στο 
κοινωνικό καλό. Η Μαρκέλλα η Παραμυθιώτου 
έθεσε τον προβληματισμό του κατά πόσο είναι 
εφικτό να δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο 

εκείνες οι συνθήκες, εκείνη η κουλτούρα που 
αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια της 
ενεργού πολιτειότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος 
– και ουσιαστικά συμφωνώντας, νομίζω με 
τον Μάκη - η Πόπη η Κύρδη ουσιαστικά μιλά 
για ένα σχολείο που δε σέβεται τα δικαιώματα 
του παιδιού και δεν το αντιμετωπίζει ως πολίτη. 
Ο Νεκτάριος ο Τσαγλιώτης πολύ εύστοχα 
σημείωσε ότι απαιτείται χρόνος και δέσμευση 
για να καλλιεργήσει κανείς τον εθελοντισμό. 
Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο αυστηρό πλαίσιο 
ενός προγράμματος που έχει αρχή και τέλος, 
αλλά πρέπει να καλλιεργείται διαχρονικά και 
να υπερβαίνει το σχολείο εμπλέκοντας γονείς 
και εταίρους που θα ενώσουν τις δυνάμεις 
τους στον ελεύθερο χρόνο τους για κοινό καλό 
σκοπό. 

Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι οι 
δυσκολίες και τα εμπόδια που αναφέρθηκαν 
είναι υπαρκτά, ξεκινούμε μια προσπάθεια με 
αυτά τα δεδομένα, χωρίς να είμαστε Υπουργοί και 
χωρίς να μπορούμε ή να θέλουμε να κάνουμε 
τους Υπουργούς, και αναζητούμε τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
τον στόχο της συστηματικής καλλιέργειας της 
συνείδησης του ενεργού πολίτη στους μαθητές. 
Φαίνεται όμως ότι κάτι θέλει να πει και ο κύριος 
Κουζέλης... 

Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη
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Συμμετέχων στην εκδήλωση από το ακροατήριο
«Θα μπορούσα να πω κάτι; Όντως οι  βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο βαθμολογούνται.»

Τσαμπίκα Καρακίζα
Υπεύθυνη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω”

Επειδή τυχαίνει να είμαι στους συγγραφείς 
του Προγράμματος Σπουδών της Σχολικής 
Κοινωνικής ζωής, αγωνιστήκαμε πάρα πολύ και 
ηττηθήκαμε στο ζήτημα της βαθμολογίας. Είναι 
αδιανόητο να μπαίνει βαθμός στο αν εκφράζει 
κανείς, παραδείγματος χάριν, τα συναισθήματά 

του και στον τρόπο που τα εκφράζει. Δε 
μεταφέρω τίποτα, το διατυπώνω το αίτημα ξανά, 
με την καινούρια ηγεσία του ΙΕΠ να εισηγηθεί 
επίσης στο Υπουργείο Παιδείας να μην μπαίνει 
βαθμός στις βιωματικές δράσεις.

Συμμετέχων στην εκδήλωση από το ακροατήριο
Επίσης, εμείς οι φιλόλογοι και δεν ξέρω και ποιες άλλες ειδικότητες αποκλειόμαστε από αυτό.

Τσαμπίκα Καρακίζα
Υπεύθυνη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω”

Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας και αφορά στη διαχείριση προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή συμπίπτουν οι 
απόψεις όσων μίλησαν εδώ, σχετικά με το ότι 
δεν μπορεί να γίνει μάθημα ο εθελοντισμός 
και ούτε να πάρει τη μορφή μαθήματος, όμως 
μπορεί να καλλιεργείται μέσα στο σχολείο θα 
θέλαμε να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Τις 
προτάσεις τους τις έκαναν η Πόπη η Κύρδη 
και ο Νίκος ο Γκόβας μέσα στη μελέτη και 
κάποιοι αναφέρθηκαν σε αυτές. η Μαρκέλλα 
αναφέρθηκε στους υπευθύνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, των οποίων οι αρμοδιότητες 

είναι πολύ συναφείς με αυτό που συζητάμε 
εδώ και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να 
αξιοποιηθούν και οι σχολικοί σύμβουλοι. Είναι 
σαφές ότι η καλλιέργεια του εθελοντισμού 
πρέπει να γίνει βιωματικά, διαθεματικά και 
σε ένα πλαίσιο που δε θα προεκτείνεται σε 
γνωστικές διαδικασίες εντός του σχολείου. 

Αλλά θα παρακαλούσα αν, κάποιος από εσάς, 
κάνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλει κάτι να 
καταθέσει... Η κυρία Κοτζακιόζη.

Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη



Νοιάζομαι και Δρω

48

Νίκος Γκόβας
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας του Προγράμματος και Συντονιστής τριών σχολείων της Αττικής

Θα ήθελα να πω ότι η ιδέα  της εμπλοκής όλου 
του σχολείου με ένα τρόπο, μιας και το σχολείο 
δίνει το παράδειγμα, για όλους τους λόγους που 
ακούστηκαν πιο πριν και πώς θα μπορούσε 
αυτό να συμβεί, αν είναι βέβαια εφικτό, η μόνη 
εμπειρία που έχω από το παρελθόν, είναι από 
το Πρόγραμμα Μελίνα, του οποίου τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ήταν να εμπλέξει στην ιδέα του 
όλο το σχολείο, από το φύλακα μέχρι την κυρία 
του κυλικείου, το διευθυντή και τους καθηγητές. 

Ένα ολόκληρο σχολείο, το οποίο έχει υιοθετήσει 
τη στάση της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, 
της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και με ένα 
τρόπο που αυτό «δουλεύει» σε όλο το σχολείο, 

όχι μόνο με μια ομάδα δύο εκπαιδευτικών 
για παράδειγμα, θα ήθελα όλοι μας να το 
ξανασκεφτούμε λίγο, να ακούσουμε και τη 
γνώμη συναδέλφων που είναι διευθυντές 
σχολείων και να μας πούνε και αυτοί, αν είναι 
εφικτό και κατά πόσο είναι, τι μπορούν να 
πετύχουν εμπλέκοντας ένα ολόκληρο σχολείο 
και μέσα από τα μαθήματα και τη διάχυση. Αν 
υπάρχει κάποιος διευθυντής συνάδελφος που 
θέλει να πει κάτι...

Ελένη Κοτζακιόζη
Συντονίστρια Σχολείων Καβάλας

Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που αναφερθήκαν 
προηγουμένως, περί αποκέντρωσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος, περί ανοιχτότητας 
της σχολικής μονάδας, περί ενεργής εμπλοκής 
των γονέων, οι οποίοι όμως πολλές φορές 
χρειάζονται εξίσου ενδυνάμωση στο γονεϊκό 
τους ρόλο. Ο γονιός μπορεί να «κουμπώσει» 
στη σχολική μονάδα, η οποία ενδεχομένως να 
έχει αναλάβει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, για 
λήψη αποφάσεων, είτε για δράσεις εντός και 
εκτός του σχολικού ωραρίου. 

Αναφέρω ένα παράδειγμα από το νομό 
Καβάλας, όπου φέτος στήθηκε ένα Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης, σε ένα από 
τα σχολεία της περιοχής, όπου εκεί αυτό 
λειτούργησε ως ένα δημιουργικό εκκρεμές 
ενδυνάμωσης τόσο των γονέων, αλλά και των 
ίδιων των εκπαιδευτικών. Χρειάζονται στήριξη 
όχι μόνο οι γονείς (ενδεχομένως μέσα από 
Σχολές Γονέων) αλλά και οι εκπαιδευτικοί, 

μέσα από ενδοσχολικές επιμορφώσεις, όπου 
σε αυτές μέσα γίνεται η ζύμωση και η μοιρασιά 
όλων αυτών των εμπειριών, που σήμερα εμείς 
εδώ έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε 
μεταξύ μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει και σε 
τοπικό επίπεδο και όλα αυτά δένουν μεταξύ 
τους. Ένας ενδυναμωμένος εκπαιδευτικός, 
ένας ενδυναμωμένος γονιός, ένα σχολείο, το 
οποίο επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία, όχι 
μόνο μέσα από τα βιβλία, αποτελούν ένα «παζλ», 
το οποίο μας ενθαρρύνει να αλλάξουμε ρόλο. 
Ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό «δασκαλίκι». 
Ανοίγουν έτσι «τα παράθυρα» του σχολείου και 
δίνεται η δυνατότητα να κάνει κανείς πράγματα. 
Μπορεί κανείς έτσι να κάνει μικρά καθημερινά 
θαύματα. Ευχαριστώ.
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Διονύσιος Παύλου
Συμμετέχων Εκπαιδευτικός στο Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”, Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου

Καλησπέρα σας. Για να μην πω κι εγώ τη 
γνώμη μου πάλι, θα ήθελα να δώσω κάποιες 
προαιρετικές συμβουλές. Αν θέλετε να 
εμπλέξετε κόσμο και εκτός σχολείου, καλό θα 
ήταν να το κάνετε το απόγευμα, μία με τρεις 
φορές εκτός ωρολογίου προγράμματος με 
άδεια από το συντονιστή σας, χωρίς να ρωτάτε 
τη διεύθυνση, είτε τον Υπουργό. 

Για να επιλέξει κανείς όλο το σχολείο χωρίς 
όμως να χαθεί σε ένα χαμό των διακοσίων 
ανθρώπων, θα πρότεινα να φτιάξετε μια ομάδα 
δέκα- δώδεκα ανθρώπων, εκπαιδεύστε τους 
για μερικές ώρες, πάλι εκτός ωρολογίου 
προγράμματος και μετά αυτή η ομάδα μπορεί 
να φύγει από το μάθημα, ζητώντας άδεια-με ένα 

μικρό προγραμματισμό και να δημιουργήσει 
μια ομαδοσυνεργατική βιωματική συνθήκη, η 
οποία θα αγγίξει όλους του μαθητές. 

Θέλω να πω ότι αφού διαπιστώνουμε 
το πρόβλημα και αφού κανείς δεν είναι 
διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να έρθει σε ρήξη 
με τρόπο επιθετικό, θα πρότεινα από εδώ και 
εμπρός η κουβέντα αυτή να πάει προς μια 
κατεύθυνση συγκέντρωσης συγκεκριμένων 
στρατηγικών συμβουλών, όπου όταν θα 
συγκεντρωθούν σε κείμενο ενιαία, όπως 
έγινε με τις προτάσεις του κυρίου Γκόβα και 
της κυρίας Κύρδη, να μπορέσουμε τελικά να 
προχωρήσουμε σε ρήξη.

Καλησπέρα και από μένα, Σουσαμλής Φώτιος 
ονομάζομαι. παίρνω αφορμή με βάση αυτά που 
είπε ο κύριος Γκόβας. Πραγματικά υπάρχουν 
απίστευτες δυσκολίες και φέρνω παράδειγμα το 
δικό μου σχολείο, το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο 
κατά τα τρία πέμπτα. Έρχονται αναπληρωτές.
οι άνθρωποι το μόνο που ζητάνε είναι να 
επιστρέψουν στον τόπο τους, περιμένουν την 
Παρασκευή πώς και πώς για να γυρίσουν στις 
οικογένειές τους. Πραγματικά παρουσιάζονται 
άπειρες δυσκολίες και για όσους είμαστε εκεί, 
γιατί θα πρέπει κάθε χρόνο να καλλιεργούμε 
όλες αυτές τις στάσεις. 

Από την άλλη μεριά, αν, εμπλέξουμε το 
σχολείο, συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσοχωρίου Καβάλας, το οποίο έχει 

εκατόν τριάντα μαθητές, εκ των οποίων το 
48% είναι Ρομά και τουρκόφωνοι, με πάρα 
πολλά προβλήματα θα πρέπει πρώτα να 
προσπαθήσουμε να φέρουμε τα παιδιά στο 
σχολείο και να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε 
στο σχολείο, για να έχουν μια σταθερή φοίτηση, 
να δώσουμε επίσης βάρος στην ένταξη αυτών 
των παιδιών. 

Καταλαβαίνετε επομένως ότι είναι πάρα πολύ 
δύσκολο και από τη μεριά των εκπαιδευτικών 
γιατί είναι σχολείο, το οποίο αλλάζει 
συναδέλφους συνέχεια και επειδή η σύνδεση 
του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου, παρουσιάζει αυτές τις ιδιαιτερότητες. 
Ευχαριστώ.

Φώτιος Σουσαμλής
Συμμετέχων Εκπαιδευτικός στο Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”, Δ.Σ. Χρυσοχωρίου
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Συμμετέχων στην εκδήλωση από το ακροατήριο

Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω, αν για παράδειγμα 
έχω ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θα 
μπορούσα να πάρω το παιδί που συμμετέχει σε 

αυτό και να το πάω στο διπλανό πάρκο χωρίς 
έγκριση; Ισχύει κάτι τέτοιο;

Να μας βοηθήσει η κυρία Παραμυθιώτου σε αυτό, που είναι αρμόδια;

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, 
Συντονίστρια στο Σχολικό Δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω” 

Από την πλευρά τη διοικητική ισχύει ότι, 
όταν υπάρχει μεταφορικό μέσο, απαιτείται 
έγκριση αδείας από τη σχετική Διεύθυνση, 
τουλάχιστον αυτό γνωρίζω ότι γίνεται στην 
Πρωτοβάθμια, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι άλλο 
στη Δευτεροβάθμια. Χωρίς μεταφορικό μέσο 
χρειάζεται η ενημέρωση της Διεύθυνσης (χωρίς 
έγκριση, προφορικά μόνο)  και του Σχολικού 
σας Συμβούλου.

Παίρνοντας τώρα αφορμή από τα όσα είπε η 
συνάδελφος από τη Μυτιλήνη, κυρία Βέρα 
Κωφοπούλου, όσον αφορά στο ζήτημα εισόδου 
τρίτων ως προς την υλοποίηση τέτοιων 
δράσεων, υπάρχει κάποια δυσκολία. Το να 
μπουν τρίτοι στο σχολείο, να βγούμε έξω από 
το σχολείο, εντάσσονται στην αυτοδυναμία της 
σχολικής μονάδας. Όμως η αυτοδυναμία της 
σχολικής μονάδας είναι το ζητούμενο αλλά δεν 
ξέρω σε ποιο βαθμό και πόσο μπορεί να ισχύσει 
στην παρούσα φάση. Αν και ο Υπουργός έχει 
αναφερθεί επανειλημμένα στην αυτοδυναμία 
του σχολείου, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να 
γίνει. Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, 
η αυτοδυναμία, η είσοδος τρίτων κρύβει 
κινδύνους. 

Μπορεί να γίνει, αν πρόκειται για μια δυνατή 
σχολική μονάδα με έναν διευθυντή και με ένα 
Σύλλογο Διδασκόντων που αναλαμβάνει τέτοιου 
είδους ευθύνες, προσέχει και παίρνει και το 
ρίσκο στο πλαίσιο της νομιμότητας, παράλληλα 
με την ευελιξία. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
το Σύλλογο Γονέων για αυτές τις δράσεις μας, 
γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν ζητήματα, 
τα οποία εμποδίζουν τη δημιουργικότητα 
του σχολείου. Για παράδειγμα, ο νόμος για 
την επίσκεψη στη Βουλή προβλέπει μια 
διανυκτέρευση. Όταν όμως το σχολείο από την 
Ανάφη πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη, 
θα θελήσει να πάει και στο Αττικό Πάρκο και 
στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν προβλέπεται και αυτή είναι η αλήθεια και 
αυτά είναι ζητήματα που το Υπουργείο πρέπει 
να τα δει και να δώσει δύναμη στα σχολεία και 
να γίνεται βέβαια κάποιος σχετικό έλεγχος γιατί 
υπάρχουν κίνδυνοι στην είσοδο των τρίτων στο 
σχολείο.

Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη
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Βάνα Βουρτσάκη
Συμμετέχουσα Eκπαιδευτικός στο Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», 2ο Δ.Σ. Πυλαίας

Στο δικό μας το σχολείο, του 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Πυλαίας, συμμετέχουν εννέα εκπαιδευτικοί 
δηλωμένοι στο Πρόγραμμα και τρεις άτυπα. 
Αυτό που κάναμε πολύ σύντομα, από την 
αρχή, με την υπεύθυνη συντονίστρια μας κυρία 
Τσαρμποπούλου, ήταν να ξεκινήσουμε μικρά 
projects, προτού κάνουμε όλα τα μαθήματα, που 
αφορούν στην αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. 
Όλη η E’ και η Στ’ τάξη, λειτουργούσε παράλληλα 
με τη θεατρολογία, τα εικαστικά και μαζί με τη 

μουσικό και κάναμε έτσι ένα ενιαίο πρόγραμμα, 
των οποίων τις δράσεις εντάξαμε ανά δίμηνο. Και 
έτσι ξεπεράσαμε κάποια προβλήματα, έχοντας 
συμφωνήσει από την αρχή με τη συντονίστρια 
και έχοντας αφήσει έξω ένα μέρος από τα 
βιβλία και δουλεύοντας διαθεματικά projects. 
Κάθε δύο μήνες κάναμε τον απολογισμό και 
προχωρούσαμε διαθεματικά σε νέες έννοιες.
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1ο Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο Δάφνης (ΕΑΕΠ)
Συντελεστές: 
Βασιλική Πασχαλιώρη, Μαρία Κάψου, Κωνσταντίνος Ποδηματάς, Σωτηρία Σταυροπούλου, 
Ευάγγελος Ραυτογιάννης, Θεοδώρα Φραγκογιάννη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Παιχνίδια Γνωριμίας – Εμπιστοσύνης
Μέσα από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε (05) πρώτες Δραστηριότητες 
με τα παιχνίδια Ομαδικότητας, Γνωριμίας, Εμπιστοσύνης, Συνεργασίας  μεταξύ των μαθητών και 
μαθητριών των Τμημάτων Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2. 

•	 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για να ελεγχθούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών, 
που συμμετέχουν  στο Πρόγραμμα
Δόθηκαν Ερωτηματολόγια στους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις, αντιλήψεις και ιδέες που είχαν για τον 
εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την έννοια του ενεργού πολίτη.

•	 Πρόγραμμα «Διαμεσολαβητής»
Η Δράση ονομάζεται «Διαμεσολαβητής» και έχει ως στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
αντιληφθούν τον ρόλο τους ως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχοντες το χαρακτηριστικό της 
υπευθυνότητας και της γνώσης πάνω στο θέμα. Να εντοπίσουν, να καταγράψουν και να φέρουν 
στην ομάδα για συζήτηση τόσο το παραβατικό περιστατικό όσο και την αναγκαιότητα της καίριας 
επέμβασής τους για την όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση του θέματος.

•	 Συμμετοχή και Διακρίσεις σε Διαγωνισμό Γελοιογραφίας και Σκίτσου με θέματα: «Νεανικοί 
Κίνδυνοι: Εκφοβισμός (Bullying) – Διαδίκτυο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης»
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2 πήραν μέρος στον Διεθνή Διαγωνισμό 
Γελοιογραφίας και Σκίτσου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με θέματα: «Νεανικοί Κίνδυνοι: 
Εκφοβισμός (Bullying) – Διαδίκτυο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Συμμετείχαν με χαρά και 
αφού παρακολούθησαν συζήτηση και ξεναγήθηκαν στον χώρο της Έκθεσης, όπου συμμετείχαν 
γελοιογράφοι και σκιτσογράφοι από  όλον τον κόσμο, κατάλαβαν τη δύναμη και τα νοήματα που 
δίνει μια απλή «ζωγραφιά». Τα παιδιά διακρίθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, πήραν επαίνους 
και έπαινο πήρε και το σχολείο μας για τη συμμετοχή του.

•	 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι – Μοίρασμα των χρημάτων σε διάφορους Οργανισμούς και 
Φορείς, όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», 
ΕΛΛΕΠΑΠ, Εταιρεία Προστασίας Αδέσποτων Ζώων στην Ηλιούπολη, Παιδικά Χωριά SOS στη 
Βάρη. 
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2 έφτιαξαν, ζωγράφισαν, κατασκεύασαν 
αντικείμενα για το χριστουγεννιάτικο παζάρι τους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της τάξης 
των καθώς και του Εικαστικού και της Εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής. Όλα αυτά έγιναν στο 
πλαίσιο της δράσης για προσφορά στον συνάνθρωπό τους. Η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι και Δρω» έπαιξε θετικό ρόλο στην υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

•	 Βιωματικό Εργαστήρι με θέμα: «Ρητορική του Μίσους» από το ΚΕΠΑΔ
Πραγματοποιήθηκε δίωρο βιωματικό εργαστήριο σε κάθε Τμήμα της ΣΤ1 και ΣΤ2 με θέμα 
«Ρητορική του Μίσους» από εκπαιδεύτριες του ΚΕΠΑΔ (Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά παίζοντας παιχνίδια αντιλήφθηκαν τις 
έννοιες του ρατσισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης και αποφυγής χρήσης εκφράσεων ή λέξεων, 
που χαρακτηρίζουν τον συνάνθρωπο και ανέπτυξαν θετικές στάσεις απέναντι στην ανεκτικότητα, 
τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της γνώμης του άλλου.
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•	 Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Λαμπτήρων – Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών – Μπαταριών από τα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ-e, ΑΦΗΣ
Τα παιδιά του σχολείου μας συμμετέχουν σε Προγράμματα Ανακύκλωσης, προσπαθώντας μέσω 
αυτών των δράσεων να κατανοήσουν την υπευθυνότητα, τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία και 
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας.

 
•	 Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη

Τα παιδιά των Δ2 – ΣΤ1 – ΣΤ2 του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 
Αττικής και προσέφεραν ρούχα, παιχνίδια δικά τους σε άριστη κατάσταση καθώς και τρόφιμα. 
Ενημερώθηκαν από την Υπεύθυνη για τις δυσκολίες των παιδιών που ζουν εκεί και κατανόησαν 
ότι αξίζει να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους μέσω της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας. 

•	 Πασχαλινό Παζάρι – Μοίρασμα των χρημάτων σε διάφορους Οργανισμούς και Φορείς, 
όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ΕΛΛΕΠΑΠ. Ένα μέρος από τα χρήματα δόθηκε και στο 
σχολείο για την αγορά φυτών, γλαστρών και χώματος ώστε να συνεχίσει να γίνεται όλο και 
πιο πράσινο. 
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2 έφτιαξαν, ζωγράφισαν, κατασκεύασαν 
αντικείμενα για το πασχαλινό παζάρι τους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της τάξης των καθώς 
και του Εικαστικού και της Εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής. Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο της 
δράσης για προσφορά στον συνάνθρωπό τους. Η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Νοιάζομαι 
και Δρω» έπαιξε θετικό ρόλο στην υλοποίηση της παραπάνω δράσης. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των ΣΤ1 και ΣΤ2 αποφάσισαν μέσα από συζήτηση να δώσουν κάποια χρήματα για την 
αγορά γλαστρών και χώματος ώστε να συνεχίσει το σχολείο τους να γίνεται όλο και πιο πράσινο, 
αφού πριν από τρία χρόνια μόνο τσιμέντο υπήρχε στο σχολείο. Με την πράξη τους ανέδειξαν την 
ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα.

•	 Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Γελοιογραφίας και Σκίτσου με θέμα: «Προσφυγιά – Μετανάστευση».
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Τμημάτων Ε1, Ε2, ΣΤ1 και ΣΤ2 πήραν μέρος στον Διεθνή 
Διαγωνισμό Γελοιογραφίας και Σκίτσου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με θέματα: «Προσφυγιά - 
Μετανάστευση». Συμμετείχαν με χαρά και αφού έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσφυγιάς 
μέσα από βιωματικά εργαστήρια που παρακολούθησαν στον χώρο του σχολείου μας. Περιμένουν 
με αγωνία τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αλλά και την Έκθεση στην οποία θα εκτεθούν τα 
έργα τους. 

•	 Επίσκεψη για 2η φορά στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη με βιωματικό εργαστήριο και Ομιλία σε κάθε Τμήμα των Δ2, 
ΣΤ1 και ΣΤ2 με θέμα «Εθελοντική Αιμοδοσία» από την Υπεύθυνη του Τμήματος Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και της 
ομιλίας τα παιδιά παίζοντας παιχνίδια αντιλήφθηκαν τις έννοιες του εθελοντισμού, αλληλεγγύης 
και τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας, που χαρακτηρίζουν τον συνάνθρωπο και ανέπτυξαν θετικές 
στάσεις απέναντι στην αιμοδοσία και τον εθελοντισμό. 

•	 Επίσκεψη στο Δημαρχείο – Συζήτηση με τον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού καθώς και με 
τη Διευθύντρια του Κοινωνικού – Εθελοντικού Τμήματος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού – 
Συνεργασία μεταξύ του σχολείου και του Δήμου.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο Δάφνης – Υμηττού και ομιλία σε κάθε Τμήμα των  
ΣΤ1 και ΣΤ2 με τον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού καθώς και με τη Διευθύντρια του Τμήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μέριμνας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του σχολείου ενημερώθηκαν για θέματα ανακύκλωσης, καθαριότητας, εθελοντισμού 
και αλληλεγγύης που υπάρχουν στον Δήμο μας. Ταυτόχρονα τους ζητήθηκε εφόσον το επιθυμούν 
και το επιτρέπουν οι Γονείς τους να προσφέρουν εθελοντική εργασία το Καλοκαίρι κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους. Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα 
του Εθελοντισμού και τη σημαντικότητα της προσφοράς στον συνάνθρωπό τους.  



Νοιάζομαι και Δρω

56

Όφελος για τους μαθητές: 

Βαθύτερη γνωριμία των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους και ανάπτυξη 
εμπιστοσύνης, ομαδικότητας, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Έκφραση 
απόψεων, αντιλήψεων, θεωριών, ιδεών των μαθητών και των μαθητριών 

μας. Κατανόηση της αναγκαιότητας να δρούμε όλοι μαζί για την ικανοποίηση 
κοινών αναγκών. Καλλιέργεια υπευθυνότητας, εφευρετικότητας, διαχείριση 

της επιθετικότητας και της βίας από τους μαθητές και τις μαθήτριες και 
ανάπτυξη θετικών για τη συνεργατικότητα στάσεων. Εφευρετικότητα, 

φαντασία, ρεαλισμός, έκθεση του εαυτού τους, δημιουργικότητα, έκφραση 
άποψης, αντίληψης, ιδεών μέσα από το σχέδιο – σκίτσο, έκφραση 
συναισθημάτων. Ικανότητα διαχείρισης χρημάτων, ενσυναίσθηση, 

εθελοντισμός, αλληλεγγύη, σεβασμός στον περιβάλλον. Μέσα από τις  δράσεις 
του σχολείου μας, που αφορούν το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» κατά το 
σχολικό έτος 2015-2016 τα παιδιά κατανοούν ότι η προσφορά, ο εθελοντισμός, 
η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, η αλληλοβοήθεια, η συντροφικότητα, η γόνιμη 

ανταλλαγή απόψεων είναι κομμάτια της ανθρώπινης φύσης μας. Η κάθε 
δράση αποτελεί ένα λιθαράκι στο Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» το οποίο 

θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος 2016 - 2017.

•	 Επίσκεψη της Υπεύθυνης από το Τμήμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Ασκληπιείου Βούλας
Πραγματοποιήθηκε ολοκλήρωση της ζωγραφικής σύνθεσης στον αύλειο με θέματα εθελοντισμού, 
αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των παιδιών στη ζωγραφική του αύλειου χώρου 
(υπόστεγο) αντιλήφθηκαν τις έννοιες του ρατσισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης και αποφυγής 
χρήσης εκφράσεων ή λέξεων, που χαρακτηρίζουν τον συνάνθρωπο και ανέπτυξαν θετικές 
στάσεις απέναντι στην ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της γνώμης του άλλου. 
Ανακάλυψαν τη συμμετοχή στην ομάδα, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια.

•	 Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού από τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού με την 
τοποθέτηση δυο νέων (02) Κάδων. 

•	 Ολοκλήρωση της ζωγραφικής σύνθεσης στον αύλειο χώρο του σχολείου (Υπόστεγο) με 
εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα, αλλά και 
των μαθητών/τριών άλλων τάξεων με τη συμμετοχή – καθοδήγηση του Εικαστικού.

•	
•	 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για να ελεγχθούν εάν υπάρχουν αλλαγές στάσεων και 

απόψεων των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν  στο Πρόγραμμα.

•	 Διάχυση των αποτελεσμάτων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στους μαθητές και στις 
μαθήτριες του σχολείου καθώς και στους Γονείς τους.
Κατά τη διάρκεια της Γιορτής Λήξης του σχολικού έτους 2015-2016 οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των Δ2,  των ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων του σχολείου μας παρουσίασαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς, 
που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Εθελοντισμός: Νοιάζομαι και Δρω» παρουσίασαν σε όλη τη 
σχολική κοινότητα τα αποτελέσματα του εν λόγω Προγράμματος. Εντύπωση έκανε σε μικρούς 
και μεγάλους ο τρόπος που ανέπτυξαν το Πρόγραμμα και την αλλαγή στάσεων στις απόψεις 
τους. Επιπλέον φάνηκε ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου καθώς και η αλληλεγγύη που υπήρχε 
ματαξύ των Τμημάτων.
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Πρότυπο 
Γυμνάσιο Αναβρύτων
Συντελεστές: 
Κατερίνα Νικολοπούλου, Αγγελική  Αρσενικού, Αθανασία Μπινίσκου, Αγγελική Αρσενικού, 
Μπαξεβάνη Παρασκευή, Μασαλά Λαμπρή, Βεκρής Ελευθέριος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Κι αν ήσουν εσύ;
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ που στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες 
με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και προσεγγίσεις.   Με τη βοήθεια δύο εμψυχωτριών από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ζήσαμε σε προσομοίωση το ταξίδι φυγής των προσφύγων: γίναμε 
οικογένειες, μας βομβάρδισαν, τραυματιστήκαμε, περάσαμε ναρκοπέδια και ηλεκτροφόρα 
σύρματα, μας λήστεψαν στα καταφύγια, χρηματίσαμε για να περάσουμε τους οπλισμένους 
στρατιώτες στα σύνορα, εγκαταλειφθήκαμε χωρίς τα αναγκαία στα κέντρα κράτησης και βιώσαμε 
την αδιαφορία και την έχθρα του ντόπιου πληθυσμού, αφού πήραμε άσυλο.

•	 Ενημέρωση για την προσφυγική κρίση
Το 15μελές του σχολείου ανέλαβε με την καθοδήγησή μας να ευαισθητοποιήσει τη σχολική 
κοινότητα για την προσφυγική κρίση ενημερώνοντας τους μαθητές, κολλώντας αφίσες και 
ζητώντας την ενεργό συμμετοχή τους στη συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων για 
τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια, από τον 1ο τόμο του  εκπαιδευτικού υλικού ενημερώθηκαν για 
τους φορείς στους οποίους θα μπορούσαν να απευθυνθούν για την παραλαβή των ειδών από 
τον χώρο του σχολείου.  Τηλεφώνησαν σε αρκετούς  και επέλεξαν να τα παραλάβει η ΜΚΟ 
«Αλληλεγγύη για όλους».

•	 Το ταξίδι της εφηβείας
Οι μαθητές των ομίλων εκπροσώπησης  Unesco και ΜUN, καθώς και ο όμιλος «Το ταξίδι της 
εφηβείας» προσκάλεσαν εθελοντές και εκπροσώπους ΜΚΟ στο σχολείο. Στόχος μας ήταν να 
διαπιστώσουμε ότι και η πιο μικρή προσπάθεια έχει μεγάλη αξία για την κοινωνία.  Συζητήσαμε 
τις ομοιότητες και διαφορές των όρων Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη και Φιλανθρωπία και στη 
συνέχεια,  χωριστήκαμε σε 6 ομάδες για να πάρουμε συνέντευξη από τον κάθε προσκεκλημένο 
μας  χωριστά.  Οργανώσαμε μαζί τους μια δράση, με σκοπό να την υλοποιήσουμε μέχρι το τέλος 
της χρονιάς. Κάθε ομάδα παρουσίασε τον καλεσμένο της και τη δράση της στην ολομέλεια.

•	 Brainstorming: ποιες δράσεις θα μπορούσαμε να αναλάβουμε.
1. Προετοιμασία και οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο χώρο του σχολείου με αιμοδότες τους 
γονείς, καθηγητές και την τοπική κοινωνία, με τους μαθητές να αναλαμβάνουν την οργάνωση και 
τη «διαφήμιση» για ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα. Στόχος για τον Μάρτιο: Να καλέσουμε έναν 
εκπρόσωπο της «Γέφυρας Ζωής».
2. Οργάνωση περιβαλλοντικής δράσης (π.χ. καθαριότητα του σχολείου και του δάσους).
3. Επίσκεψη σε κάποιο ορφανοτροφείο ή ίδρυμα με στόχο να αναπτυχθούν σχέσεις με τα παιδιά 
εκεί.
4. Συμμετοχή ένα Σαββατοκύριακο του Μαρτίου/Απριλίου στην Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος 
άνθρωπος».

•	 Μία διαφορετική παράσταση
Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων του σχολείου και του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» επισκέφθηκαν το θέατρο 
Βadminton για μία «διαφορετική παράσταση». Έκαναν περίπατο σε γνωστά μέρη της Αθήνας 
μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Οι οδηγοί τους ήταν τυφλοί και όμως ήταν οι μόνοι που «έβλεπαν» 
μέσα στο χώρο. Τα παιδιά ξεπέρασαν τους φόβους τους και έζησαν μια ώρα σαν τυφλοί. Μίλησαν 
με τους οδηγούς τους, οι οποίοι τους εξήγησαν τον τρόπο ζωής τους και ευαισθητοποιήθηκαν στα 
ζητήματα που αφορούν τους μη ορώντες. «Είδαν» πως ακόμα και οι πιο απλές δραστηριότητες, 
η καθημερινότητα, μπορούν να μετατραπούν σε πρόκληση. Στη συνέχεια, έπαιξαν παιχνίδια 
εμπιστοσύνης με τους εθελοντές πρόσκοπους, οι οποίοι οργανωμένοι σε τέσσερις σταθμούς τους 
μίλησαν για τις ιδιαιτερότητες και τις λύσεις που υπάρχουν για τα τυφλά άτομα και τους έδειξαν τη 
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γραφή Braille. Ηθικό δίδαγμα: Δεν χρειάζονται μόνο μάτια για να «βλέπει» κανείς και να έχει μια 
καλή ζωή. Τελικά, η καρδιά μετράει πιο πολύ.

•	 Κοινωνική προσφορά στο κέντρο ημέρας της ΜΚΟ Megaklis
Το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου, μετά την εθνική γιορτή και την επίδοση των βαθμών, πήγαμε με 22 
μαθητές του σχολείου μας στην κεντρική αποθήκη της ΜΚΟ Megaklis, όπου τα παιδιά συζήτησαν 
με εργαζομένους και εθελοντές, ενημερώθηκαν για τη δράση του Κέντρου Ημέρας της Megaklis 
και πρόσφεραν το δικό τους εθελοντικό έργο: κατέταξαν προϊόντα από κούτες δωρεών της 
αποθήκης σε στοίβες και μετά έβαλαν σε τσάντες από ένα προϊόν κάθε στοίβας, προκειμένου να 
πάνε σε οικογένειες αστέγων, προσφύγων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Τα παιδιά 
δούλεψαν και είδαν ότι τίποτε πραγματικά δεν είναι δεδομένο για πολλούς ανθρώπους και ότι 
απαιτείται πολύς κόπος όχι μόνο για να μαζευτούν κάποια αγαθά, αλλά και για να μοιραστούν 
δίκαια στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη... Μικρά μαθήματα ζωής...

•	 Συμπόσιο Γυμνασίων του Δικτύου ASPnet
Τo σχολείο μας ανέλαβε τη διοργάνωση του 1ου Συμποσίου Γυμνασίων του Δικτύου ASPnet 
με θέμα ΄΄Αλλάζω τόπο και επιζώ: Το παιδί - πρόσφυγας και η προσφυγική οικογένεια στη 
Μεσόγειο σήμερα΄΄. Συμμετείχαν πολλά σχολεία απ΄ όλη την Αττική, δημόσια και ιδιωτικά. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συμμετοχή του Διαπολιτισμικού Σχολείου Ελληνικού, τα μέλη του οποίου 
είχαν προσωπικές εμπειρίες φυγής από τις πατρογονικές εστίες. Την έναρξη του Συμποσίου 
κήρυξε η κα. Σ. Γελαδάκη (διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων) που χαιρέτισε 
τον υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Θ. Πελεγρίνη, όπως και όλους τους 
συμμετέχοντες (επισήμους, γονείς, καθηγητές, μαθητές) και ευχαρίστησε για τις προσφορές τους 
όλους τους χορηγούς. Στη συνέχεια, το κάθε σχολείο παρουσίασε το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα 
και ξεκίνησαν οι επιτροπές εργασίας. Την επόμενη μέρα, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα στην 
ολομέλεια και ακολούθησε ψηφοφορία. Τα παιδιά συζήτησαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, 
οργάνωσαν και έφυγαν όλα γεμάτα εμπειρίες, προβληματισμούς και διάθεση για δράση!

Όφελος για τους μαθητές: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών, βιωματική προσέγγιση του προσφυγικού 
ταξιδιού, ενσυναίσθηση, ομαδικότητα, προβληματισμός. Τα παιδιά 

πραγματικά δούλεψαν εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο τους και είδαν 
στην πράξη πώς οργανώνονται τα είδη πρώτης ανάγκης σε μία αποθήκη, 

πώς μοιράζονται ,τι κόπος και χρόνος απαιτείται. Όλοι οι μαθητές 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες, κάποιοι συμμετείχαν στα καλλιτεχνικά δρώμενα, 

άλλοι πήραν τον λόγο στις επιτροπές εργασίας, άλλοι έγιναν πρόεδροι 
ή γραμματείς… Τελικά, όλοι γνωρίστηκαν με τους συμμαθητές τους, 

σεβάστηκαν τις απόψεις τους, υπερψήφισαν ή καταψήφισαν τα πορίσματα 
που προτάθηκαν και ένιωσαν υπεύθυνοι τόσο για τα λόγια , όσο και για τις 

πράξεις τους.
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Βαρβάκειο 
Πρότυπο Γυμνάσιο
Συντελεστές: 
Αναστασόπουλος Γιάννης, Λεονταρίδου Ντόρα, Οικονομίδου Βασιλική, Γκενάκου Ρόδη, Ξυπολιά Σοφία, 
Κατσούλα Ανθή, Λαλιώτου Έφη, Λυκούδη Λη, Λυμπέρης Γιάννης, Οικονομίδου Βάσω, Μπελογιάννη 
Μαίρη, Τριαντοπούλου Θεοδώρα, Ανδρίτσος Γιώργος, Μαραγκού Κατερίνα, Γιαλούση Μαρία, Λυκούδη 
Λη, Οτζάκογλου Θεόδωρος, Κουλέτση Ειρήνη, Παπαδογεώργη Πένυ
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Επίσκεψη στο Γηροκομείο Αθηνών όπου οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ανέλαβαν δράσεις 
με τους ηλικιωμένους.
Επισκεφτήκαμε το Γηροκομείο Αθηνών με τους μαθητές δύο τμημάτων της πρώτης τάξης 
Γυμνασίου. Οι μαθητές μετά από συνεννόηση που είχε το σχολείο με τους υπεύθυνους 
κοινωνικούς λειτουργούς και υπεύθυνους του Γηροκομείου είχαν μαζί τους και προσέφεραν 
στους ηλικιωμένους κάποιες κάρτες και κάποια δώρα. Επίσης μίλησαν με τους ηλικιωμένους 
καθώς και τραγούδησαν μαζί τους τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και διάβασαν σε όσους ήθελαν 
κάποια βιβλία. Άκουσαν με προσοχή αρκετούς από αυτούς προσωπικές ιστορίες από το παρελθόν 
και γενικά αντάλλαξαν ευχές και δώρα.

•	 Επίσκεψη στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηλιούπολης 
Επισκεφτήκαμε το Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών με τους μαθητές δύο τμημάτων της πρώτης τάξης 
Γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριές του σχολείου μας συμμετείχαν σε δύο διδακτικές ώρες 
μαθημάτων του Ειδικού Σχολείου. Ο κάθε μαθητής/-τρια του Βαρβακείου Γυμνασίου κάθισε στο 
θρανία μαζί με ένα μαθητή ή μία μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου  και αλληλεπίδρασε μαζί του/
της. Επίσης οι μαθητές/-τριες του Βαρβακείου Γυμνασίου είχαν μαζί τους και προσέφεραν στους 
μαθητές και τις μαθήτριες κάρτες που είχαν κατασκευάσει μόνοι/τες τους και μερικά δώρα. 

•	 Συμμετοχή στο πρόγραμμα αλληλεγγύης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Με τις μαθήτριες που συμμετείχαν επισκεφτήκαμε το περίπτερο του Δήμου στην οδό 25ης 
Μαρτίου ( έξω από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, στο Ν. Ψυχικό) όπου είχαμε την ευκαιρία 
να προμηθευτούμε τα φυλλάδια του Δήμου. Στη συνέχεια  οι μαθήτριες ( με την παρουσία της 
εκπαιδευτικού που συνόδευε) ενημέρωναν και να ευαισθητοποιούσαν τους πολίτες (στην είσοδο 
του σούπερ μάρκετ) για την δυνατότητα που είχαν να προσφέρουν τρόφιμα για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου.

•	 Συλλογή τροφίμων για πρόσφυγες με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα
 Συλλέχθηκαν τρόφιμα και φάρμακα από τους μαθητές, ταξινομήθηκε και εστάλη στους Γιατρούς 
του Κόσμου.

•	 Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, στις 23-12-2015
Οι μαθητές όλων των τάξεων έφεραν προϊόντα για να πουλήσουν στο χριστουγεννιάτικο παζάρι. 
Στήθηκε ένας πάγκος για κάθε τάξη. Οι μαθητές της Α τάξης έφερα γλυκά, τα περισσότερα από 
τα οποία ήταν σπιτικά. Οι μαθητές της Β’ τάξης έφεραν αλμυρά. Οι μαθητές της Γ’ τάξης έφεραν 
παλιά βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά και μπιζού. Στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της 
Χριστουγεννιάτικης γιορτής, οι μαθητές πούλησαν τα προϊόντα τους σε καθηγητές, μαθητές από το 
Γυμνάσιο και το συστεγαζόμενο Λύκειο. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα δοθούν σε κάποιο 
ίδρυμα που θα αποφασίσει το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών του σχολείου.

•	 Συζήτηση στο μάθημα των αγγλικών για έννοια του εθελοντισμού (στην αγγλική γλώσσα)
Στο μάθημα των Αγγλικών συζητήσαμε σχετικά με την έννοια του εθελοντισμού και τις περιπτώσεις 
όπου μία δράση μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθελοντισμός. Δόθηκαν παραδείγματα κι έγινε 
συζήτηση στη αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες ή 
κόμικς ως project.

•	 Eνημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στις έννοιες της αλληλεγγύης και του 



Νοιάζομαι και Δρω

62

εθελοντισμού (στη γαλλική γλώσσα και στο μάθημα των θρησκευτικών)
Στο μάθημα των Θρησκευτικών συζητήσαμε σχετικά με την έννοια του εθελοντισμού και 
τις περιπτώσεις όπου μία δράση μπορεί να χαρακτηριστεί  εθελοντισμός. Διαχωρίσαμε με 
παραδείγματα σε τι συνίσταται ο εθελοντισμός και σε τι η αλληλεγγύη. Συζητήσαμε επίσης για τις 
έννοιες φιλανθρωπία και ελεημοσύνη και αναφερθήκαμε στο ρόλο των διαφόρων εθελοντικών, 
φιλανθρωπικών οργανώσεων καθώς και στον αντίστοιχο ρόλο της Εκκλησίας προσπαθώντας 
να διερευνήσουμε τα όρια και το ρόλο που διαδραματίζουν. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και  
υποσχέσεις για συνέχεια στους προβληματισμούς μας σε επόμενα μαθήματα. Στο μάθημα των 
γαλλικών ευαισθητοποιήθηκαν οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α κ, Β τάξης των τμημάτων Α3, 
Α4, Β2, Β3, Β4 στις έννοιες της αλληλεγγύης, εθελοντισμού, φιλανθρωπίας στην γαλλική γλώσσα.

•	 Αξιοποίηση του βιβλίου για τον μαθητή «Νοιάζομαι και Δρω», τεύχος 3
Αξιοποιήθηκε το βιβλίο για τον μαθητή «Νοιάζομαι και Δρω», τεύχος 3 ως συμπληρωματικό 
του σχολικού εγχειριδίου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ γυμνασίου και ειδικά στην 
ενότητα 6 «Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών» (σελ. 106-120).

•	 Εκπαίδευση ομάδας μαθητών στη μαθητική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη μαθητική διαμεσολάβηση, μέσα από βιωματική διαδικασία, 
παίζοντας και, δημιουργώντας. Εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες επικοινωνίας και αυτογνωσίας, ώστε 
να προάγουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να συμβάλλουν στην πρόληψη ή αποκλιμάκωση 
της αντιπαλότητας και της βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ των συμμαθητών τους και στην ανάπτυξη 
της συνεργασίας. Η ομάδα των διαμεσολαβητών θα ξεκινήσει πρακτική εφαρμογή περιστατικών 
διαμεσολάβησης στο επόμενο διδακτικό έτος και θα συντονιστεί και σε κοινές δράσεις με δίκτυο 
σχολείων που έχουν την ίδια εκπαίδευση και τους ίδιους σκοπούς.

•	 Αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας και εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας 
με βιωματικό τρόπο στα πλαίσια της ΣΚΖ, Α΄ Γυμνασίου
Στο γνωστικό αντικείμενο των Βιωματικών Δράσεων της Α Γυμνασίου γίνεται αποσαφήνιση των 
εννοιών εθελοντισμού, αλληλεγγύης κ.λ.π. μέσα από παραδείγματα πράξεων που έχουν τα ίδια 
εμπλακεί.

•	 Δενδροφύτευση του σχολείου 
Οι μαθητές συνεργάσθηκαν, πήραν πρωτοβουλίες, σχεδίασαν από κοινού ως ομάδα τα παρτέρια 
τους, ένιωσαν χρήσιμοι, παρήγαγαν έργο καλαισθητικό σε απόλαυση όλης της σχολικής 
κοινότητας, αλλά και απέκτησαν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που συνήθως δεν αποκτώνται 
μέσα από τη συνήθη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. 

•	 Μαθητές του Α2 τμήματος ενεργοποίησαν όλο το σχολείο και μάζεψαν πλαστικά καπάκια για 
αγορά αναπηρικών καροτσιών
Οι μαθητές συνεργάσθηκαν, αποφάσισαν, πήραν πρωτοβουλία, ενημέρωσαν όλους τους μαθητές 
και  έφτιαξαν κάδους συλλογής.

•	 Μαθητές ξενάγησαν μαθητές στο αρχαίο θέατρο Αμφιάρειο
 Στο πλαίσιο της δράσης  «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία 
θέατρα» που έχει προτείνει η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη 
των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους 
και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας κι έχει εγκρίνει η Γενική Δ/νση Σπουδών Α’/θμιας 
και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Φ. 13.1/151278/Δ2, 28-09-2015) οι μαθητές 
του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού. 
Ομάδες μαθητών υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων Μ. Μπελογιάννη και Θ. Τριαντοπούλου 
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ανέλαβαν στις 18 Απριλίου, Διεθνή Ημέρα των Μνημείων, να ξεναγήσουν στον αρχαιολογικό 
χώρο του Αμφιαρείου Ωρωπού τους συμμαθητές τους καθώς και μαθητές από το Ειδικό Σχολείο 
Ηλιούπολης και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού και να επιτελέσουν δρώμενα η 
παρουσίαση εντός του μεγάλου ναού που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τη λειτουργία του 
χώρου και τον μύθο του τοπικού θεραπευτή και μάντη Αμφιάραου. Το ένα ήταν η απόδοση από 
τρεις μαθητές μας, αποσπάσματος από το έργο του Αισχύλου, Επτά επί Θήβας, ανασυντεθειμένου 
με αρχαιοελληνική προσωδιακή εκφορά. Πρόκειται για το απόσπασμα κατά το οποίο ο βασιλιάς 
της Θήβας Ετεοκλής πληροφορείται από τον αγγελιαφόρο για τον έκτο ηγέτη του εχθρικού στρατού 
που πολιορκεί τη Θήβα, «τον Αμφιάραο μάντη, άνδρα γενναίο και σοφό» (στ. 568-596). Προηγήθηκε 
μουσική εισαγωγή με ανακατασκευασμένο μουσικό αυλό από τον Χρήστο Τερζή, δρ. Αρχαίο-
μουσικολόγο που εκπαίδευσε και τους μαθητές στην απαγγελία. Το άλλο ήταν η αναπαράσταση από 
ομάδα μαθητριών του σχολείου μας της προσφοράς αναθημάτων στον θεό με γύψινα ακόσμητα 
εκμαγεία μελών (χέρια) που είχαν δημιουργήσει μαθητές στο μάθημα των Καλλιτεχνικών υπό την 
καθοδήγηση της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών Λ. Λυκούδη. 

•	 Σύνδεση όλων των εθελοντικών δράσεων σε διαδραστική σύνθεση στο Δέντρο του 
Εθελοντισμού του σχολείου κατά το πολιτιστικό απόγευμα. 

Μέσα από διαδικασίες του μαθήματος ΣΚΖ φάνηκε πως το δέντρο είναι μια απεικόνιση που 
ταιριάζει στην έκφραση του εθελοντισμού. Θέλουμε να καρπίσει και το αναπτύξουμε .Έτσι 
προτάθηκε να συμβολισθεί ο εθελοντισμός του σχολείου με ένα δέντρο (χρησιμοποιήσαμε μεγάλα 
κλαδιά αμυγδαλιάς)  στο οποίο, ως καρποί,  κρεμάστηκαν οι δράσεις. Αρχικά ήταν οι ομαδικές 
και προγραμματισμένες στα πλαίσια του «Νοιάζομαι και δρω» και στη συνέχεια πολλές άλλες 
δράσεις εξής: Το πρόγραμμα του πολιτιστικού απογεύματος αναφερόταν αρχικά στο Δέντρο 
του εθελοντισμού σε κεντρικό σημείο του σχολείου, οπότε  όσοι περνούσαν (γονείς , μαθητές, 
αδέλφια, επισκέπτες και εκπαιδευτικοί) αφού συζητούσαν με τους μαθητές σχετικά με την έννοια, 
κρεμούσαν την δράση που οι ίδιοι είχαν κάνει την τρέχουσα χρονιά. Τα κλαδιά του δέντρου γέμισαν 
και χρησιμοποιήθηκαν και άλλα οπότε το είπαμε δάσος του εθελοντισμού. 

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι βιωματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος κινητοποίησαν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 

σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς) δημιουργώντας ένα κλίμα 
αλληλεγγύης, ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και επικοινωνίας 

μεταξύ τους. Όλες οι δράσεις συνδέθηκαν με το πνεύμα της προσφοράς, 
της αλληλεγγύης και της δημιουργικότητας, καλλιεργώντας παράλληλα 

και ενδυναμώνοντας στους μαθητές μας την ενεργό πολιτειότητα και την 
κοινωνική ευθύνη.

Τέσσερις μαθητές της Γ’ Γυμνασίου δημιούργησαν βιντεοπαρουσιάσεις 
αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (αρχαίο θέατρο Αμφιαρείου 
Ωρωπού, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, ρωμαϊκό ωδείο Πάτρας, ρωμαϊκό 
ωδείο Κω) ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΕΡΤ Α.Ε. για τη 
δημιουργία εικονικών ξεναγήσεων στα αρχαία θέατρα. Η δράση αυτή έχει 
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ20.2/28163/Δ2, 18-02-2016).
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Β΄ Αρσάκειο – Τοσίτσειο 
Γυμνάσιο Εκάλης
Συντελεστές: 
Αικατερίνη Ζαχαροπούλου, Ελισσαίος Κυνούσης, Αικατερίνη Μαρασλή, Ευγενία Καλλέ
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Στήριξη των δράσεων της Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» και εφαρμογή του προγράμματος «Μπορούμε 
στη γειτονιά» από ομάδα μαθητών της Α΄ Γυμνασίου
Επίσκεψη μέλους της Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» στο σχολείο μας και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 
ομάδας μαθητών της Α΄ Γυμνασίου σχετικά με τον περιορισμό της σπατάλης φαγητού. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τις συνήθειες που μπορούν να υιοθετήσουν 
ώστε να περιορίσουν τη σπατάλη φαγητού στις οικογένειές τους (ορθολογικές αγορές, ερμηνεία 
ημερομηνιών λήξης, παραγγελία μικρότερων μερίδων κ.λπ.), καθώς και για τη δυνατότητα 
να διασώσουν τρόφιμα και να τα προσφέρουν σε κοινωφελείς οργανισμούς μέσω της Μ.Κ.Ο. 
«Μπορούμε». Μέσα από το διάλογο που αναπτύχθηκε οι μαθητές αποφάσισαν να προσφέρουν 
στη Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» τα περισσεύματα τροφίμων από το χριστουγεννιάτικό παζάρι του 
σχολείου και τα λαχανικά από τον λαχανόκηπο του σχολείου. Η σχετική δράση υλοποιήθηκε στις 
17 Δεκεμβρίου 2015 και τα περισσεύματα δόθηκαν  στο οικοτροφείο «Αγία Τριάς». Εξάλλου, οι 
μαθητές ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα «Μπορούμε στη γειτονιά», που αφορά στη δικτύωση 
επιχειρήσεων τροφίμων με τη Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» για τη διάθεση των περισσευμάτων  τους 
και αποφάσισαν να το υλοποιήσουν. Οι μαθητές κατάφεραν να δικτυώσουν με τη Μ.Κ.Ο. 
«Μπορούμε» 14 επιχειρήσεις τροφίμων. 

•	 Υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας σε συνεργασία με τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως, τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπραχαμίου και 
τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή».
Ομάδες μαθητών του σχολείου μας πραγματοποίησαν μια σειρά δραστηριοτήτων αλληλεγγύης 
και φιλανθρωπίας. Αρχικά  οργάνωσαν τη συγκέντρωση  τροφίμων μακράς διαρκείας, ειδών 
σωματικής υγιεινής και φαρμάκων, προκειμένου  να διατεθούν στους εμπερίστατους πρόσφυγες 
που τελευταία εισέρχονται στη χώρα μας ελπίζοντας σε μία ασφαλέστερη ζωή. Η συλλογή 
διήρκεσε μόλις δύο εβδομάδες και οι καρποί της προσπάθειας των μαθητών υπήρξαν αν μη 
τι άλλο απροσδόκητα ανακουφιστικοί, καθώς κατάφεραν να συγκεντρώσουν 35 κιβώτια με 
τρόφιμα και 30 μεγάλες τσάντες με ρούχα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το σχολείο μας δύο ιερείς 
της Αρχιεπισκοπής από την εθελοντική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως, 
οι οποίοι ανέλαβαν να παραλάβουν και να μεταφέρουν τα συγκεντρωμένα προϊόντα στους 
καταυλισμούς των προσφύγων και στα κέντρα σίτισης της «Αποστολής» για να μαγειρευτούν και 
να διατεθούν στους ενδεείς μετανάστες. Ανακούφιση και χαρά προκάλεσε η δεύτερη κατά σειρά 
δράση των μαθητών του σχολείου μας που συγκέντρωσαν χρήματα, τρόφιμα, φάρμακα και 
ρούχα με σκοπό να δοθούν στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι σιτίζονται από τις εθελοντικές 
προσπάθειες των ενοριών της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων. Η δραστηριότητα των 
μαθητών κορυφώθηκε με μία εξόρμηση ενός  τμήματος  στην  «Τράπεζα αγάπης» του Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου δόθηκε η ευκαιρία σε εθελοντές 
μαθητές μας να βοηθήσουν στο μαγείρεμα, το στρώσιμο του τραπεζιού και το πλύσιμο των 
σκευών των απόρων που καθημερινά βρίσκουν στέγη και ζεστό φαγητό στα συσσίτια της 
ενορίας. Στη συνέχεια  επισκέφτηκαν  το «Δημήτρειο Κέντρο Φροντίδας Παιδιών» της Αποστολής 
στο Μοσχάτο, στους επικεφαλής του οποίου παρέδωσαν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

•	 Ευαισθητοποίηση ομάδας μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σχετικά με τις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου συναντήθηκε και συζήτησε με εκπροσώπους του Σωματείου 
«Σ.Κ.Ε.Π.» με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Σωματείου «Σ.Κ.Ε.Π.» είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιαστούν στους μαθητές και να μιλήσουν για την αναπηρία τους, την καθημερινότητά 
τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Απώτερος στόχος ήταν η άρση της άγνοιας και των προκαταλήψεων σχετικά με τα άτομα με 
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αναπηρία και η ενίσχυση της αποδοχής και της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία.

•	 Εκπαίδευση ομάδας μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στην πρακτική της σχολικής διαμεσολάβησης 
και εφαρμογή της. 
Ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου εκπαιδεύτηκε στη σχολική διαμεσολάβηση, η οποία αποτελεί 
μια διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των διαφωνιών-συγκρούσεων 
μεταξύ μαθητών, με τη συνδρομή επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και μαθητών-διαμεσολαβητών 
που βοηθούν ώστε οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν με προσοχή, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο 
και να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση. 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές-διαμεσολαβητές εκπαιδεύτηκαν ως προς τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης για την επίλυση διαφωνιών-συγκρούσεων, καθώς και ως προς την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και τις τεχνικές διαμεσολάβησης. Ακολούθως οι μαθητές-
διαμεσολαβητές ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για το πρόγραμμα της σχολικής 
διαμεσολάβησης. Μάλιστα, προσέγγισαν τα πενταμελή συμβούλια όλων των τάξεων και 
συζήτησαν μαζί τους τα προβλήματα που υπήρχαν σε κάθε τάξη. Για την καλύτερη προώθηση 
του προγράμματος δημιούργησαν αφίσες με μηνύματα κατά της ενδοσχολικής βίας και υπέρ της 
ισότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Ως αποτέλεσμα, μετά από αιτήματα συμμαθητών 
τους κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αρκετά περιστατικά διαφωνιών-συγκρούσεων.

•	 Υλοποίηση σειράς βιωματικών ασκήσεων για τον εθελοντισμό με ομάδα μαθητών της Α΄ 
Γυμνασίου. 
Μετά τη θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών «εθελοντισμός», «φιλανθρωπία», 
«αγαθοεργία», «δωρεά», «αλληλεγγύη», «ακτιβισμός», «ενεργός πολίτης» και «κοινωνία των 
πολιτών», υλοποιήθηκε σειρά σχετικών βιωματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη βαθύτερη 
κατανόησή τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διάβασαν ιστορίες από το βιβλίο για τον μαθητή 
του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και κλήθηκαν να απαντήσουν με επιχειρήματα 
ποιες αναφέρονται σε εθελοντικές δράσεις, ποιες σε δράσεις αλληλεγγύης, ποιες σε δράσεις 
φιλανθρωπίας και ποιες σε δράσεις ακτιβισμού. Εξάλλου, προκειμένου οι μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές τους αξίες και να προσδιορίσουν τους τομείς εθελοντισμού 
στους οποίους θα μπορούσαν να προσφέρουν υλοποιήσαμε τις ασκήσεις «Ποιος είμαι – από 
το ποτάμι της ζωής μου στη συλλογική ιστορία» και «Ζητούνται εθελοντές» από το βιβλίο 
«Δραστηριότητες-Ασκήσεις-Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό». Τέλος, για τη συνειδητοποίηση των 
οφελών που προκύπτουν από την ενασχόληση με τον εθελοντισμό και για την ενίσχυση της 
προσωπικής κινητοποίησης των μαθητών ως προς τον εθελοντισμό υλοποιήσαμε την άσκηση 
«Το δέντρο μου» από το βιβλίο για τον μαθητή του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». 

•	 Δημιουργία ταινίας animation μικρού μήκους με θέμα τη διαφορετικότητα από ομάδα 
μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εργαστήριο του Κέντρου 
Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός»
Ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου συμμετείχε σε εργαστήριο του Κέντρου Εκπαιδευτικών 
Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός», στο πλαίσιο του οποίου δημιούργησαν 
ταινία animation μικρού μήκους με θέμα τη διαφορετικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά, όπως τρισδιάστατα αντικείμενα, χαρτιά, σκίτσα, πλαστελίνες 
κ.ά., πειραματίστηκαν με την τεχνική τού stop frame animation και προσέγγισαν με βιωματικό 
τρόπο το θέμα της διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων στην ισότητα που έχουμε όλοι 
ανεξαρτήτως των κοινωνικών μας χαρακτηριστικών. 

•	 Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου 
ως προς  τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές παρακολούθησαν σχετική 
παρουσίαση και συμμετείχαν στο βιωματικό παιχνίδι «World Cafe»
Όλοι οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου παρακολούθησαν παρουσίαση που είχε προετοιμάσει ομάδα 
συμμαθητριών τους, με στόχο την αποσαφήνιση και κατανόηση των εννοιών «εθελοντισμός», 
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«αλληλεγγύη», «φιλανθρωπία», «αγαθοεργία», «δωρεά», «ακτιβισμός», «ενεργός πολίτης» και 
«κοινωνία πολιτών». Η παρουσίαση περιλάμβανε θεωρητικό μέρος και βίντεο και προκάλεσε το 
έντονο ενδιαφέρον των μαθητών. Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στο βιωματικό παιχνίδι 
«World Cafe» κατά το οποίο κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με επικρατούσες 
αντιλήψεις για τον εθελοντισμό («Όλοι μας έχουμε επωφεληθεί από τη δράση κάποιου εθελοντή, είτε 
το γνωρίζουμε είτε όχι», «Είναι υποχρέωση του κράτους να αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των 
προβλημάτων στην κοινωνία και όχι των πολιτών», «Ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία μπορεί να 
είναι φροντίδα μόνο όσων έχουν πολλά χρήματα», «Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης οι Έλληνες 
είναι λογικό να μην έχουν χρόνο και διάθεση για να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό», «Θεωρώ πως 
θα ανταμειφθώ με κάποιο τρόπο για ό,τι καλό κάνω» κ.λπ.).

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι μπορούν και οφείλουν να αναλάβουν 
και οι ίδιοι δράση για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που 

υπάρχουν γύρω τους, ακόμη και αν δεν τους αφορούν άμεσα. Με άλλα 
λόγια, ενισχύθηκαν ως προς το ρόλο του ενεργού πολίτη. Μέσα από τις 
συγκεκριμένες δράσεις επιδιώχθηκαν η ανάπτυξη ενσυναίσθησης ως 
προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η κατανόηση των κοινωνικών 

προβλημάτων και η ενεργοποίηση για την επίλυσή τους. Τα παραπάνω 
αποτελούν ευρύτερο στόχο όλων των επιμέρους δράσεων που ανέπτυξε 

το σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω».
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93ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών
Συντελεστές: 
Πρωτόπαπα Στέλλα, Αικατερίνη Στύλου, Μαρία Σολδάτου, Φώκου Ιωάννα, Χρυσαφία Λάμπρου, 
Λάγκαρη Ειρήνη, Ευσεβεία Γιαννιτσοπούλου, Τσιλώνης Ευάγγελος, Αικατερίνη Παπαγιανοπούλου, 
Όρκας Γεώργιος, Κουφάκη Καλλιόπη, Βλάχου Παναγιώτα, Χρυσούλα Καρακάση, Αντωνία Πασχαλίδη, 
Xριστίνα Βογιατζή, Κων/νος Τουρλούπης, Ευαγγελία Αγγέλου, Αποστόλης  Τσαντίλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Δράση αλληλεγγύης με τους «Γιατρούς του Κόσμου» 
Συγκέντρωση παιδικών τροφών, φαρμάκων, κουτιών γάλα εβαπορέ. Δράση αλληλεγγύης 
συνεργασία με τον φορέα ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η δράση σχεδιάστηκε από την  Πρωτόπαπα 
Στέλλα ΠΕ70 -  Διευθύντρια συμμετείχαν 328 μαθητές, και συνεργάστηκαν 22 εκπαιδευτικοί από 
όλες τις τάξεις του 93ου Δ.Σ. Αθηνών. 

•	 Δράση αλληλεγγύης με το κοινωνικό ιατρείο Ελληνικού
Συγκέντρωση παιδικών τροφών, γάλακτος, εμβολίων και συνεργασία με τον φορέα του κοινωνικού 
ιατρείου Ελληνικού. Οι μαθητές επισκέφθηκαν το κοινωνικό ιατρείο, ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του ιατρείου και έμαθαν για το έργο των εθελοντών και το εύρος των δραστηριοτήτων και του 
αλληλέγγυου έργου του Ιατρείου.

•	 Εκδήλωση – Συζήτηση με τίτλο: Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες – Γονείς και Παιδιά από την Ελλάδα απλώνουν το χέρι σε άλλους γονείς και 
παιδιά που τους ξεσπίτωσαν οι φλόγες του πολέμου.
Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στην περιοχή μας. Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα αυτιά του. 
Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στις τρομερές εικόνες παιδιών που χάνονται στα 
παγωμένα νερά του Αιγαίου. Κανείς δεν πρέπει να μείνει απαθής μπροστά στην απόγνωση, στη 
φτώχεια, στον τρόμο που ξεσπιτώνει εκατομμύρια ανθρώπους. Ευαισθητοποιώντας την τοπική 
κοινωνία και τη σχολική κοινότητα  για τους πρόσφυγες  συνδιοργανώθηκε εκδήλωση από 
την Επιτροπή Ειρήνης, την Ένωση Γονέων 2ου Διαμερίσματος, τον Σύλλογο Γονέων του 93ου 
Δημοτικού καθώς και άλλους Συλλόγους Γονέων των  σχολείων της περιοχής μας. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα   στο σχολείο μας,  το οποίο συμμετείχε με έκθεση έργων ζωγραφικής των παιδιών  
ΣΤ1 ,ΣΤ2, Ε2 ,Γ2,ΤΕ1 με θέμα την προσφυγιά και προβολή βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές 
της  Τάξης Ένταξης 1.  Οι μαθητές  με αφορμή τα έργα περιπλανήθηκαν στον συμβολικό κόσμο 
της τέχνης ανακαλύπτοντας διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας. 
Προβληματίστηκαν για το πώς η τέχνη είναι ικανή να  μεταδώσει  μηνύματα  πανανθρώπινα, όπως 
είναι η ειρήνη, η φωνή κατά του πολέμου και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης.  
Έτσι, με αφορμή τα έργα των ζωγράφων πειραματίστηκαν  στο να δημιουργήσουν το δικό τους 
έργο μέσα από διαφορετικές  τεχνοτροπίες  ( αναπαραστατική τέχνη- κυβισμός).  
Στην εκδήλωση, επίσης, συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες (γάλατα 
μακράς διάρκειας, ξηρά τροφή , παιδικές τροφές, νερά). 

•	 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αλληλεγγύης
Τα Χριστούγεννα, δυστυχώς, δεν είναι για όλους χαρούμενα ή ντυμένα γιορτινά! Έχοντας αυτό 
στο μυαλό μας αποφασίσαμε όλοι μαζί να νοιαστούμε για όλους εκείνους που περιμένουν μια 
πρόσκληση για να  νιώσουν γιορτινά! Ανοίξαμε τις πόρτες του σχολείου και ένα κυριακάτικο 
πρωινό καλέσαμε μικρούς και μεγάλους να περάσουμε παρέα ένα χριστουγεννιάτικο κυριακάτικο 
πρωινό με γλυκίσματα παιχνίδια, μελωδίες και χριστουγεννιάτικο μπαζάρ για να βοηθηθούν  
αδύναμες οικονομικά οικογένειες και το συσσίτιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον 
οποίο σιτίζονται πολλές οικογένειες της γειτονιάς μας.  

•	 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη συγκέντρωση συσκευασμένων κουτιών 
γάλακτος για το δίκτυο των «Γιατρών του Κόσμου».
Συγκέντρωση κουτιών από γάλα. Δράση αλληλεγγύης συνεργασία με τον φορέα «Γιατροί του 
Κόσμου». 

•	 Παίρνω Θέση
Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς με πολύ κέφι σε διάφορες γωνιές του σχολείου προετοίμαζαν 
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επί μια εβδομάδα τις δράσεις τους στο πλαίσιο δράσης Νοιάζομαι και δρω για το σχολείο μου και 
τη γειτονιά μου. 
Ως ενεργοί πολίτες πήραμε θέση και: 

■ με έργα τέχνης να αλλάξαμε την οπτική των τοίχων του πεζόδρομου της γειτονιάς που είναι 
γεμάτοι με συνθήματα - βωμολοχίες και να γεμίσουμε με χρώματα τη γειτονιά, αισθητική 
ανάπλαση και δημιουργήσαμε παιχνίδια στη σχολική αυλή (Γ2),
■ με διαμαρτυρία, πικετοφορία ,διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και διάλογο με κατοίκους 
της γειτονιάς για το παρκάρισμα στον πεζόδρομο, τις ακαθαρσίες των κατοικίδιων που οι 
ιδιοκτήτες τους δεν μαζεύουν και την απαράδεκτη κατάσταση με τα σκουπίδια που «στολίζουν» 
τους δρόμους της γειτονιάς μας ( Δ1),
■ με ράντισμα των κορμών των πεύκων που έχουν προσβληθεί από βαμβακίαση 
από οικολογικά φάρμακα που έφτιαξαν οι μαθητές, φύτευση οικολογικών λαχανικών 
,επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών ( Δ2),
■ με καθάρισμα του πάρκου της γειτονιάς και μηνύματα ευαισθητοποίησης ( ΣΤ).

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22-1-2016 ήταν παράλληλες, δηλαδή, σε διάφορα 
σημεία του σχολείου και της γειτονιάς λάμβανε χώρα και μια δράση με στόχο η φωνή μας να είναι 
πολύ δυνατή και να φτάσει στα αυτιά των γειτόνων μας και ποιος ξέρει ίσως και των Υπεύθυνων 
- Αρμοδίων και όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν.

•	 Αφήγηση Λαϊκών Παραμυθιών
Το λαϊκό παραμύθι είναι η αιτία, ο εθελοντισμός είναι η αφορμή! Αξιοποιώντας τη λαϊκή παράδοση, 
αφηγηθήκαμε η καθεμία στο τμήμα της: ΣΤ2 (Ιωάννα Φώκου), ΣΤ1 (Χρυσαφία Λάμπρου) και 
Ε2 (Μαρία Σολδάτου), από ένα παραδοσιακό παραμύθι. Η Ιωάννα Φώκου αφηγήθηκε την 
«Κουτσουλιά του σπουργίτη» από την Ελλάδα, η Μαρία Σολδάτου την «Αράχνη και τη σοφία του 
κόσμου» από την Αφρική και η Χρυσαφία Λάμπρου το «Πουλάκι με το πληγωμένο φτερό» από 
την Ιταλία.
Ενώ αυτά τα παραμύθια, σε πρώτη ανάγνωση, δεν εμπεριέχουν τις λέξεις-κλειδιά, συνάμα 
εμπεριέχουν τις έννοιες. Φυσικά τα παραμύθια αυτά τα είπαμε σε παραλλαγές και προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του προγράμματος. Μετά από την αφήγηση τοποθετήσαμε ένα χαρτόνι στο κέντρο 
του κύκλου που καθόμασταν και κάθε μαθητής/-τρια έλεγε κι έγραφε τη λέξη που του ερχόταν στο 
μυαλό, αφού άκουσε το παραμύθι (καταιγισμός ιδεών). Οι έννοιες βγήκαν αβίαστα, ακολούθησε 
συζήτηση φέρνοντας τα παραμύθια σε πραγματικές καταστάσεις και μετά ζωγραφίσαμε τα 
συναισθήματα που μας προκάλεσαν τα επεισόδια του παραμυθιού.

•	 Η σχολική τάξη ως ομάδα συνεργασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης
Ο σύλλογος διδασκόντων σε παιδαγωγική συνάντηση αποφάσισε την υλοποίηση πιλοτικού 
προγράμματος διαμεσολάβησης με εθελοντές εκπαιδευτικούς -διαμεσολαβητές με σκοπό την 
ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των μαθητών με την παρουσία ενός τρίτου ατόμου, την 
προώθηση του διάλογου και την ειρηνική συνύπαρξη των μελών της σχολικής κοινότητας. Οι 
ομάδες στόχου δουλεύουν  μέσα από το διάλογο, τις βιωματικές ασκήσεις,  το θεατρικό παιχνίδι 
(role-playing), την εστίαση στο σώμα, στη γλώσσα του σώματος και την μέθοδο της επικοινωνίας 
δίχως βία. Σκοπός της εθελοντικής δράσης ήταν η  οργάνωση μιας σχολικής τάξης ώστε να γίνει 
ομάδα συνεργασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Το κάθε τμήμα  που συμμετέχει χωρίζεται  
σε μικρές ομάδες 3-5 μαθητών  και την κάθε ομάδα αναλαμβάνει  ένας/μια εκπαιδευτικός. Οι 
συναντήσεις των διαμεσολαβήσεων  γίνονται εντός σχολικού ωραρίου, μια φορά την εβδομάδα, 
σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρόνο  και χώρο όπου έχουν πρόσβαση μόνο η ομάδα 
της διαμεσολάβησης. Κάθε 15/θημερο  οι εκπαιδευτικοί – διαμεσολαβητές  στην  ολομέλεια 
συζητούν τα αποτελέσματα των  επιμέρους συναντήσεων και σχεδιάζουν από κοινού τα επόμενα 
βήματα. Οι μαθητές στις συναντήσεις καλούνται να εκφράσουν με σαφήνεια και ακρίβεια τα 
συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους, τι χρειάζονται από τους άλλους /ες  να πράξουν. Στη 
σχολική διαμεσολάβηση οι μαθήτριες /-τές συζητούν ανοιχτά χωρίς να δέχονται κριτική ερμηνεία 
από τους διαμεσολαβητές-εκπαιδευτικούς, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους 
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και διερευνούν από κοινού τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους σε ατομικό επίπεδο 
αλλά και σε επίπεδο τάξης. Παρακινούνται να προτείνουν αλλαγές  για τη λειτουργία της τάξης 
τους, στο σχολείο στον τρόπο, διδασκαλίας και στις σχέσεις των εκπαιδευτικών μαζί τους  και  
μακροπρόθεσμα  την μείωση της ενδοσχολικής βίας, την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκειά 
της, επειδή παρέχει χώρο και χρόνο στα παιδιά να μιλήσουν και κυρίως να ακουστούν.

•	 Τέχνης Πολιτική
Οι μαθητές του σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέχνης 
Πολιτική» που ως στόχο είχε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε ζητήματα φτώχιας, πολέμου, 
προσφυγιάς κ.α.  Τα έργα τους αναρτήθηκαν σε χώρους του σχολείου για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας  και δημιούργησαν αφίσες ενημέρωσης που 
αφισοκόλλησαν στη γειτονιά.

•	 Καθαρισμός της παραλίας Αλίμου
Μετά από επίσκεψη στο ΚΠΕ Αργυρούπολης, όπου τα παιδιά, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, 
πληροφορήθηκαν για τη θάλασσα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τις ανθρώπινες 
αλόγιστες ενέργειες, προέβησαν σε καθαρισμό της ακτής του Αλίμου, σε σημείο που η παραλία 
είναι γεμάτη από πλαστικά, τα οποία αποτελούν σοβαρότατο κίνδυνο για το θαλάσσιο οικοσύστημα, 
γιατί δεν απορροφώνται από αυτό.

•	 Γνωρίστε το Α’ Κοιμητήριο Αθηνών μέσα από τον φακό και τον λόγο των μαθητών της Στ’ 
Τάξης
Σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, που η χώρα μας μέσα από τα διεθνή social media απαξιώνεται 
καθημερινά, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ως ενεργοί πολίτες με αειφορική συνείδηση, αποφάσισαν 
να προβάλλουν μαζί με άλλους μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα στην πλατφόρμα του saferinternet– 
youth4greece, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας μας! Εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 
ένα ξεχωριστό κομμάτι της γειτονιάς μας, το Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, ένα μικρό μουσείο, ένα 
αντιφατικό αξιοθέατο που αναδύει την θλίψη (θάνατος-μνήμα) της κοινωνίας της κρίσης και τις 
μνήμες ενός μοναδικού πολιτισμού (γλυπτά) και ιστορικών στιγμών που δοκιμάστηκε ο ελληνικός 
λαός και τα κατάφερε!
Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε από εξ ολοκλήρου πρωτότυπο υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, 
μουσική) μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης.
Μέσα από το παρόν έργο, οι τάξεις μας δημιούργησαν διαδικτυακό υλικό, συμβάλλοντας άμεσα 
στην προαγωγή καλού και ποιοτικού περιεχομένου, κατανοώντας ταυτόχρονα τις πολύ σημαντικές 
έννοιες της πρωτοτυπίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συνεργασιμότητας.

•	 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη συγκέντρωση γάλακτος για το δίκτυο των 
«Γιατρών του Κόσμου» (Προπύλαια Πανεπιστημίου)
 Οι μαθητές του τμήματος Γ2 φιλοτέχνησαν μεγάλη αφίσα και πάλι σε συνδυασμό με το πολιτιστικό 
πρόγραμμα «Αειφόρος Παλέτα» για την τέχνη που εκπονείται τη φετινή σχολική χρονιά στην τάξη 
μας, και την έστησαν σε εσωτερικό τοίχο του σχολείου όπου εκεί στήθηκε και το μικρό μας δέντρο 
από γάλατα που είχαν συγκεντρωθεί από γονείς αλλά και τη γειτονιά. Η ίδια αφίσα σε ψηφιακή 
μορφή είχε τοιχοκολληθεί τις προηγούμενες μέρες σε καταστήματα της περιοχής κοντά στο 
σχολείο. Το μικρό μας δέντρο από γάλατα ενώθηκε την επόμενη μέρα με το μεγάλο των Γιατρών 
του Κόσμου, στους οποίους και παραδόθηκε. 

•	 Αισθητική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου
Ως ενεργοί πολίτες οι μαθητές  του τμήματος Γ2 πήραν θέση και με έργα τέχνης να άλλαξαν 
την οπτική των τοίχων του πεζόδρομου της γειτονιάς, που ήταν γεμάτοι με συνθήματα. Πήραμε 
την πρωτοβουλία να γεμίσουμε με χρώματα τη γειτονιά, συνεισφέροντας στην αισθητική της 
ανάπλαση. 
Στο πλαίσιο του  πολιτιστικού προγράμματος για την τέχνη με τίτλο «Αειφόρος Παλέτα», που 
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εκπονείται για τη σχολική χρονιά στο τμήμα, επιλέχθηκαν για τους εξωτερικούς τοίχους στην 
είσοδο του σχολείου δύο έργα σύγχρονης τέχνης και αποδόθηκαν σε μεγάλες διαστάσεις: το ένα 
του Χουάν Μονέ, και το δεύτερο μια ελεύθερη σύνθεση με τις αρχές του κυβισμό. Οι μαθητές της 
Ε2τάξης  ζωγράφισαν το δέντρο της αλληλεγγύης στους τοίχους του σχολείου επηρεασμένοι από 
ένα έργο του Pablo Picasso. 

•	 Οι πρόσφυγες στην τέχνη
Οι μαθητές της Τ.Ε1  συμμετείχαν  στην  εκδήλωση  για τους πρόσφυγες  με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Πρόσφυγας –Μετανάστης: Όταν η Τέχνη μας εμπνέει που το είχαν δουλέψει ένα χρόνο 
το πρόγραμμα με τίτλο: Πρόσφυγας – Μετανάστης: Όταν η Τέχνη μας εμπνέει, που υλοποιήθηκε με 
μαθητές της Ε΄ τάξης, που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου μας, είχε ως βασικό στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην προσφυγιά, στη μετανάστευση και στον ρατσισμό. 
Ως αφόρμηση για συζήτηση και προβληματισμό, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα έργα τέχνης («Το 
κουτσό» του Βλάση Κανιάρη, «Post card» της Δήμητρας Χανιώτη, «Όχι ξεχασμένοι» της Αντρέα 
Μπάουερς και «Μνημείο» της Έμιλυ Ζασίρ) με σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν πόσο σημαντικό 
ρόλο μπορεί να παίξει η τέχνη στην προβολή και στην ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων. 
Οι μαθητές παρατήρησαν τα έργα, διατύπωσαν ιδέες και εντυπώσεις γι’ αυτά, γνώρισαν  τους 
καλλιτέχνες και τις πηγές της έμπνευσής τους και έμαθαν τις ιστορίες που «κρύβουν» πίσω τους 
αυτά τα έργα.
Στη συνέχεια, κατέγραψαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με τη μορφή του ελευθέρου 
στίχου και του χαϊκού και ζωγράφισαν τη δική τους εκδοχή σχετικά με το θέμα του κάθε έργου 
τέχνης που γνώρισαν. Τα έργα των μαθητών αναρτήθηκαν στην έκθεση ζωγραφικής και 
παρουσίασαν στην εκδήλωση τη δουλειά τους μέσα από ένα μικρό video.

•	 Τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από την τέχνη
Το πρόγραμμα με τίτλο «Τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από τη Τέχνη» υλοποιήθηκε με μαθητές 
των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, που φοιτούν στο 1ο Τμήμα Ένταξης του σχολείου μας. Το πρόγραμμα 
είχε ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα δικαιώματα που έχουν τα 
παιδιά όλου του κόσμου, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα, καθώς και 
την προστασία και φροντίδα που έχουν ανάγκη, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζουν 
ως παιδιά.
Ως αφόρμηση για τη συζήτηση αποτέλεσε η «Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού», καθώς και 
πίνακες ζωγραφικής, που ο καθένας παραπέμπει σε ένα δικαίωμα. 
Τα παιδιά παρατήρησαν τους πίνακες και στη συνέχεια σε ομάδες των 2-3 παιδιών συνέθεσαν τα 
δικά τους ποιήματα που μιλούν για τα δικαιώματα των παιδιών, χρησιμοποιώντας για τη συγγραφή 
των ποιημάτων τη μέθοδο της υπερρεαλιστικής/ δημιουργικής γραφής και αξιοποιώντας τον 
καταιγισμό ιδεών, τους ελεύθερους συνειρμούς και τα υπερρεαλιστικά παιχνίδια (κάθε παιδί 
έγραφε τις σκέψεις του σε μια- δυο φράσεις, στη συνέχεια το κείμενό του καλυπτόταν και έγραφε 
ο επόμενος, χωρίς να ξέρει τι είχε γράψει ο προηγούμενος).Το παραγόμενο υλικό αναρτήθηκε 
στους τοίχους του σχολείου και στο blog μας με στόχο την ενημέρωση την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.

•	 Εξοικείωση με την ιδέα και την εικόνα της αναπηρίας
Oι μαθητές της Δ΄ Τάξης  ευαισθητοποιούνται και ευαισθητοποιούν για την αναπηρία  
Επισκέφτηκαν το Θέατρο BADMINTON για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“Dialogue in the Dark” (Διάλογος στο Σκοτάδι). Στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η 
εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας, ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις αισθήσεις, επαφή με τους τυφλούς και   την αναπηρία, ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως 
ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη, ομαδική εργασία. Πριν την επίσκεψη  οι μαθητές προετοιμάστηκαν 
για το πρόγραμμα: Ενημερώθηκαν για τη γλώσσα των τυφλών   από το blog   του σχολείου και 
είδαν ένα video από την επίσκεψη μαθητών μας  στο Ειδικό Σχολείο τυφλών Καλλιθέας.  Ήρθαν 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Ως σχολική μονάδα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες 
με κοινωνική συνείδηση και κριτική σκέψη. Γι’  αυτό η συμμετοχή του 
σχολείου σε προγράμματα και δράσεις όπως το «Νοιάζομαι και Δρω» 

αποτελούν την κουλτούρα και την ταυτότητα του σχολείου μας.

σε επαφή με βιβλία του δημοτικού γραμμένα για τυφλούς μαθητές με τη γραφή braille, πήραν 
από ένα σελιδοδείκτη που μας έχει προσφέρει το ΚΕΑΤ, που είχε την Α-Β σε μορφή braille με 
τη βοήθεια του οποίου αποκωδικοποίησαν λέξεις από τα βιβλία. Η εμπειρία των μαθητών αλλά 
και των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα « Dialogue in the Dark» ήταν μοναδική και ενίσχυσε 
την άποψη μας ,  πως η αναπηρία δεν πρέπει να είναι ταμπού αλλά πρόκληση - πρόσκληση για 
αποδοχή! Αναρτήθηκαν  στο χώρο του σχολείου έργα Αφής.

•	 Δημιουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης
Τα βιβλία του σχολείου μας βρήκαν επιτέλους στέγη! Το όνειρο μιας βιβλιοθήκης στο σχολείο έγινε 
πραγματικότητα! Το καταφέραμε όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.  Ανακυκλώσιμα 
και οικολογικά υλικά πήραν σάρκα και οστά σ ένα χώρο-αποθήκη. Βιβλιοθήκη από παλέτες, 
οικολογικά χρώματα στους τοίχους και βιβλία έτοιμα να ακολουθήσουν μικρούς- μεγάλους, στην 
αυλή, στην τάξη, στο σπίτι και να τους ταξιδέψουν. Όλοι μαζί κάναμε το όνειρο πραγματικότητα.  Με 
πολύ διάθεση, οικολογική συνείδηση, προσωπικό χρόνο, αγάπη για το σχολείο,   ενώσαμε τις 
δυνάμεις μας και ως ομάδα  συνεργαστήκαμε, ο καθένας από το πόστο του  χωρίς παρέκκλιση 
από το  το σχέδιο που είχαμε φτιάξει από την αρχή. 

•	 Δημιουργία μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης
Πάνινες οικολογικές τσάντες που φιλοξενούν βιβλία γνώσεων ,λογοτεχνικά ακόμη 
και εκπαιδευτικά παιχνίδια, φυλλάδια από φορείς, οργανισμούς, μουσεία κ.α 
Μικρή δανειστική βιβλιοθήκη που μεταφέρεται εύκολα στην τάξη, στο σπίτι, στην παρέα των 
μαθητών Οι θεματικές των μικρών κινητών βιβλιοθηκών είναι ποικίλες και δημιουργούνται όχι 
μόνο από τις εκπαιδευτικές αλλά και από τις κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν. Την κάθε  
θεματική τσάντα μπορούν να την δανείζονται εκπαιδευτικοί ως επιπρόσθετο υλικό εκπαιδευτικού 
προγράμματος και όχι μόνο, να την δανείζονται οι μαθητές αλλά και οποιοδήποτε άλλος.

•	 Στήριξη των οικογενειών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας 
Συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ειδών προσωπικής υγιεινής για την στήριξη των οικογενειών 
στα όρια της φτώχιας.

•	 Ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους
Οι    μαθητές/-τριες  συμμετείχαν και στη φετινή εβδομάδα παγκόσμιας δράσης της ActionAid  2016  
Ένα Σχολείο Ανοιχτό σε Όλους! Οι μαθητές/-τριες αφού  επεξεργάστηκαν το υλικό της εκστρατείας 
αποτύπωσαν στην αφίσα Ένα σχολείο Ανοιχτό σε Όλους τις αλλαγές που προτείνουν να γίνουν 
στο σχολείο τους προκειμένου να γίνει προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
Ανάρτησαν τις αφίσες τους  σε εμφανές μέρος στο σχολείο.
Ο στόχος της εκστρατείας της Action Aid για το  2016 Ένα Σχολείο Ανοιχτό σε Όλους είναι να κάνει 
ο Υπουργός Παιδείας άμεσα προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στην 
Ελλάδα και βασικό αίτημα η ένταξη των παιδιών με αναπηρία σε σχολεία ανοιχτά, προσβάσιμα, 
που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων των μαθητών.
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3o 
Γυμνάσιο Γέρακα
Συντελεστές: 
Παπαδημητρίου Καλλιόπη, Ροδόλφου Αναστασία, Κωσταρά Ελένη, Κουραμίδου Ελένη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: Συγκέντρωση τροφίμων και επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου

•	 Συγκέντρωση τροφίμων και επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου
Επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου. Τα παιδιά, αφού άφησαν όσα τρόφιμα είχαν συγκεντρώσει 
και φέρει, πέρασαν αρκετή ώρα με κάποια παιδιά της Κιβωτού. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για 
τις δράσεις της Κιβωτού και συζήτησαν με την υπεύθυνη. Τέλος μίλησαν με τον πατέρα Αντώνιο 
για τις αξίες της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας καθώς και του εθελοντισμού.

•	 Εθελοντική εργασία στο σχολική δανειστική βιβλιοθήκη
Μια ομάδα παιδιών ανέλαβε και ενημέρωσε και άλλα παιδιά του σχολείου ως προς τη λειτουργία 
της βιβλιοθήκης. Έτσι δημιούργησαν εθελοντικές ομάδες που καταγράφουν τα καινούργια βιβλία, 
τα αρχειοθετούν, τα τοποθετούν και είναι υπεύθυνα για το δανεισμό τους. Έτσι, η βιβλιοθήκη 
λειτουργεί σε κάθε διάλειμμα των ωρών λειτουργίας του σχολείου, με εθελοντική εργασία 
διαφορετικών ομάδων παιδιών ανά ημέρα. 

•	  Συγκέντρωση ρούχων για τους πρόσφυγες
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων. Έτσι αποφάσισαν να 
συγκεντρώσουν είδη ρουχισμού. Τα ταξινόμησαν και τα έστειλαν στους πρόσφυγες. Η διαδικασία 
ξεκίνησε από μια ομάδα παιδιών, κοινοποιήθηκε , και ενεπλάκη στη διαδικασία όλο το σχολείο. 
 

•	 Bazaar για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του σχολείου
Η ομάδα εθελοντών ενημέρωσε τους μαθητές του σχολείου για το σκοπό του bazaar και τους 
παρακίνησε να συμμετέχουν ενεργά προσφέροντας και δημιουργώντας χειροτεχνίες, φαγητά 
και γλυκά τα οποία θα πουλούσαν σε γονείς και μαθητές σε συγκεκριμένο χρόνο. Οργάνωσε 
επίσης τη δραστηριότητα σε όλες τις λεπτομέρειές της (συγκέντρωση πραγμάτων, κοστολόγηση, 
οργάνωση χώρου κ.α.).

•	 Συμμετοχή στον ημι-Μαραθώνιο της Αθήνας 20/03/16
Οι μαθητές προσφέρουν εθελοντική εργασία στη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων των 
συμμετεχόντων. 

•	 Δράση ευαισθητοποίησης και διάχυσης: Επίσκεψη στο σχολείο των φυλακών ανηλίκων του 
Αυλώνα
Στο πλαίσιο της διάχυσης του πνεύματος του εθελοντισμού στο σχολείο, ομάδα μεγαλύτερων 
μαθητών μας επισκέφτηκε το σχολείο που βρίσκεται στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Η 
ανταλλαγή σκέψεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατουμένων και των μαθητών μας, 
υπήρξε συγκλονιστική. Οι μαθητές μας στο τέλος της επίσκεψης εξέφρασαν την επιθυμία της 
συνέχισης της συνεργασίας των δύο σχολείων με στόχο την ευαισθητοποίηση στο μεγάλο 
κοινωνικό θέμα του εγκλεισμού των ανηλίκων.  Δυστυχώς δεν υπάρχουν φωτογραφίες, γιατί 
απαγορεύεται η λήψη μέσα στις φυλακές.

•	 Δράσεις ενσυναίσθησης και κατανόησης
Κατά τη διάρκεια των ωρών του προγράμματος εντός του σχολείου, έγιναν παιχνίδια και δράσεις 
όπως «Με τα μάτια του άλλου», «Άκουσε τον ήχο μου», «Ανθρώπινο παζλ», «Το αστέρι της 
ταυτότητάς μου» σε συνδυασμό με την οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
κ.ά. Γράφτηκαν πανό με τις σκέψεις  των μαθητών μας και έγιναν πολλές συζητήσεις.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Κλείνοντας αυτόν τον απολογισμό – έκθεση του προγράμματος, 
θέλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης προγράμματος 

εθελοντισμού – ενεργού πολιτειότητας και αλληλεγγύης στο σχολείο, μιας 
και βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς τόσο σε κοινωνικό  όσο και σε 

προσωπικό επίπεδο, σε καιρούς που εύκολα ένας νέος άνθρωπος μπορεί 
να παρερμηνεύσει και να αποπροσανατολιστεί.

Η συνέχιση του προγράμματος είναι επιθυμία και αίτημα των παιδιών μας, 
τα οποία, πρέπει να τονίσουμε, περίμεναν τις ώρες του προγράμματος με 

ενθουσιασμό. Η πλειονότητα των μαθητών συμμετείχε από την αρχή, αλλά 
ακόμα και κάποια, ελάχιστα, παιδιά που ήταν απρόθυμα αρχικά, θέλησαν 

στη συνέχεια να συμμετάσχουν.
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22ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών
Συντελεστές: 
Βικτωρία Ζολώτα, Ειρήνη Πιπέριδου, Μαρία Γιαννιόγλου, Παναγιώτα Καλογερά
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: Συγκέντρωση τροφίμων και επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου

•	 Αδελφοποίηση με σχολείο της Κένυα
Επειδή στην περιοχή μας κατοικούν πολλοί κάτοικοι της Αφρικής και πολλοί μαθητές μας 
προέρχονται από αυτήν, τα παιδιά ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν να  έρθουν σε 
επαφή με την Πρεσβεία της Κένυα και κατόπιν υποδείξεώς της  να αδελφοποιηθούν   με ένα 
απομονωμένο σχολείο της περιοχής ως έμπρακτη ενέργεια αλληλεγγύης. Η επιλογή της Κένυα 
έγινε με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας και ειδικότερα από το ότι είναι μια χώρα αντιθέσεων 
με πολύ πλούτο στις μεγάλες πόλεις και πολλή φτώχεια στις επαρχίες. Παλιοί μαθητές μας 
καταγόμενοι από την Κένυα - ύστερα από προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των 
παιδιών - μίλησαν στους μαθητές για τις δύσκολες συνθήκες εκπαίδευσης της χώρας τους. Σε 
πρώτη φάση, ήρθαμε σε επαφή με το αντίστοιχο σχολείο μέσω της πρεσβείας και μας ζητήθηκε 
τεχνολογικός εξοπλισμός προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μέσω Skype κι άλλων 
μορφών κοινωνικής δικτύωσης . Τα παιδιά  έστειλαν γράμματα σε διάφορους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις ( Ροταριανός Όμιλος Αθήνας, Τράπεζες, Ο.Τ.Ε κ.λ.π.) για την 
εκπλήρωση του αιτήματος. Ο Ροταριανός Όμιλος ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και  την Τετάρτη 
στις 9 Μαρτίου 2016 θα γίνει παράδοση των φορητών υπολογιστών προκειμένου να γίνει η 
σύνδεση των σχολείων. Επίσης, πρόκειται να γίνει ανοικτή εκδήλωση στο χώρο του σχολείου  
για να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινότητα  στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη ακόμα και 
κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

•	 Διαμορφώνοντας την αυλή του σχολείου μας
Με αφορμή την παράδοση της νέας πτέρυγας του σχολείου μας και τη διαμόρφωση του προαυλίου, 
οι μαθητές εξέφρασαν την ανάγκη να ομορφύνουν το νέο μας χώρο. Συνδέοντας τις γνώσεις τους 
από τη Μελέτη Περιβάλλοντος και συνδυάζοντας τες  αφενός με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Φυτά και Βότανα του τόπου μας», το οποίο υλοποιούν στην Ευέλικτη Ζώνη κι 
αφετέρου με το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» συναποφάσισαν να αναμορφώσουν την αυλή 
του σχολείου με τη βοήθεια αφενός της τοπικής κοινωνίας αφετέρου του Συλλόγου Γονέων για 
την παροχή του αναγκαίων υλικών. Ζήτησαν τη συμβολή της «Ορχήστρας των Χωμάτων» και 
φύτεψαν τα παρτέρια του σχολείου μας, μεταμόρφωσαν παλιές ρόδες σε γλάστρες, δημιούργησαν 
ταΐστρες  για τα πουλιά, έφτιαξαν και κρέμασαν αυτοσχέδια μουσικά όργανα. Έτσι, δημιούργησαν 
στο προαύλιο γωνιές ανάγνωσης και χαλάρωσης, ζωγράφισαν επιδαπέδια παιχνίδια κ.λ.π. 
προσπαθώντας να φτιάξουν ένα χώρο φιλικό όχι μόνο γι’ αυτούς αλλά και για τα παιδάκια του 91ου 
Νηπιαγωγείου Αθηνών,  που συστεγάζονται στο χώρο μας. Ανέλαβαν βέβαια την υποχρέωση να 
τα περιποιούνται και επικοινώνησαν τη δράση τους αυτή με όλους τους μαθητές του σχολείου 
μας ώστε να γίνουν όλοι ενεργοί πολίτες.

Βοηθώντας στη σίτιση των συμμαθητών μας (ολοήμερο,δεκατιανό), υιοθετώντας τους 
μικρότερους συμμαθητές μας. Στην Ολομέλεια όλων των ομάδων  των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα τάξεων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄), που πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό 
την ανατροφοδότηση και τον περαιτέρω σχεδιασμό δράσεων οι μαθητές μας προτείνουν και 
δεσμεύονται να υλοποιήσουν δράσεις σύμφωνα με τα θέλω και τα ενδιαφέροντά τους.  Αυτή η 
διαδικασία αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας του σχολείου μας και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα,  
το θέμα που ετέθη ήταν «το πώς ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη μπορούν να γίνουν πράξη στο 
σχολείο μας». Σύμφωνα με την παραπάνω πρακτική, ομάδα μαθητών  συμμετέχει  ενεργά και 
καθημερινά  στη σίτιση των παιδιών των μικρότερων τάξεων  τόσο στη διανομή του δεκατιανού 
όσο και την ώρα σίτισης του Ολοήμερου Προγράμματος ζεσταίνοντας τα φαγητά και μοιράζοντάς 
τα. Άλλοι μαθητές  πρότειναν να βοηθούν στο προαύλιο κατά την ώρα των διαλειμμάτων είτε 
μαθαίνοντας στους μικρότερους συμμαθητές τους διάφορα ομαδικά παιχνίδια είτε βοηθώντας 
στην ειρηνική επίλυση καυγάδων μεταξύ μαθητών είτε μαζεύοντας σκουπίδια φροντίζοντας 
ο χώρος να παραμένει καθαρός. Για αυτό, έφτιαξαν αφίσα αρμοδιοτήτων,  μίλησαν στους 
υπόλοιπους μαθητές για την ειρηνική επίλυση διαφορών,  την ενσυναίσθηση, τη σημασία του 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Επειδή ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκούσια στάση ζωής,  είναι 
σημαντικό οι μαθητές να συναποφασίζουν με ποια δράση θα 

ασχοληθούν. Έτσι, καθιερώσαμε το θεσμό της Ολομέλειας των 
τάξεων προκειμένου όλες οι δράσεις μας να βασίζονται στις αρχές της 

δημοκρατίας, της κοινωνικής ισονομίας, της ενεργούς συμμετοχής, 
της ελεύθερης έκφρασης, του σεβασμού της διαφορετικότητας  και 

της επιλογής. Στόχος μας ήταν ο πολίτης του αύριο, ο οποίος  με 
εργαλεία τη γνώση και τη κατανόηση, διεκδικεί τα δικαιώματά του και 

συμμετέχει υπεύθυνα κι ενεργά σε δράσεις που προάγουν το κοινωνικό 
όφελος ξεπερνώντας τα στενά γεωγραφικά όρια.

διαλόγου  κλπ.   Έτσι, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη παίρνουν σάρκα κι οστά και γίνονται μια 
καθημερινή πράξη στο σχολείο. Με αφορμή την αντίστοιχη δραστηριότητα του βιβλίου του μαθητή 
σελ. 39, που αφορά στο μάζεμα καπακιών,  άλλη ομάδα από παιδιά  ευαισθητοποιήθηκαν και 
σκέφτηκαν να την υλοποιήσουν  και στη δική μας σχολική μονάδα. Έτσι, πέρασαν από όλες τις 
τάξεις, ενημερώνοντας τους συμμαθητές τους για τη δράση και φροντίζουν για τη συγκέντρωση 
πλαστικών καπακιών από όλη τη σχολική κοινότητα. Στη συνέχεια θα έρθουν σε επαφή με τον 
φορέα που πρόκειται να τα δεχτεί και θα φροντίσουν για τη συσκευασία και τη  μεταφορά τους.

•	 Φτιάχνοντας τις δικές μας βιβλιοθήκες
Όλο το σχολείο εδώ και ένα χρόνο ασχολείται με τη φιλαναγνωσία, προσπαθώντας αφενός 
να καλλιεργήσει στους μαθητές  την αγάπη για το βιβλίο, αφετέρου να δημιουργήσει σχολικές 
βιβλιοθήκες (ανταλλακτική –υπαίθρια  και βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο). H ανάγκη αυτή 
δημιουργήθηκε ιδιαίτερα στους μαθητές της Ε΄ Τάξης, επειδή φέτος η αίθουσα διδασκαλίας τους 
είναι στη νέα πτέρυγα του σχολείου κι επικοινωνεί με το χώρο της βιβλιοθήκης. Με αφορμή  
το βιβλίο και τη θεατρική παράσταση «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, την οποία 
παρακολούθησε το σχολείο μας  και συνδυάζοντάς την με το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και 
Δρω» παρακινήθηκαν κι αυτοί σε  εθελοντικές δράσεις. Οι μαθητές βλέποντας τα άδεια ράφια 
αποφάσισαν στην Ολομέλεια της τάξης τους να τα γεμίσουν βιβλία. Έτσι, απευθύνθηκαν αφενός 
σε εκδοτικούς οίκους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι αφετέρου στους μαθητές του 
σχολείου μας, τους οποίους ενημέρωσαν προφορικά από τάξη σε τάξη, για τη συλλογή βιβλίων, 
που μπορούσαν να προσφερθούν για τον παραπάνω σκοπό. Τα βιβλία  συγκεντρώθηκαν, 
αρχειοθετήθηκαν και σιγά - σιγά η βιβλιοθήκη άρχισε να παίρνει μορφή. Οι μαθητές αποφάσισαν 
να  καταγράψουν τους τίτλους ηλεκτρονικά σε επόμενο χρόνο ώστε  η βιβλιοθήκη μας να γίνει 
εύχρηστη κι αποδοτική. Συγχρόνως μια άλλη ομάδα μαθητών είχε την ιδέα να γίνει μια υπαίθρια 
βιβλιοθήκη με ανακυκλώσιμα υλικά, όπως παλέτες που υπήρχαν στο σχολείο μας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του, η οποία θα περιελάμβανε περιοδικά, κόμικ, παραμύθια και βιβλία 
ποικίλης ύλης, όπως λογοτεχνικά, πληροφοριακά και επιστημονικά.
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72ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών
Συντελεστές: 
Σιμωνέτου – Αραβαντινού Ασπασία, Τσούλου Κωνσταντίνα, Τσίμπικα Ανεζούλα, Ζυγολάνη Στυλιανή, 
Τατιάνα Σπανέλλη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη βιωματική δράση, προβολή video εμπειρίες πολιτών 
σε άλλες χώρες και συζήτηση  μέσα στην τάξη.
Προβολή video σύλλογοι/σύνδεσμοι εθελοντισμού στο εξωτερικό και στη Γερμανία, πολίτες μέλη 
συλλόγων για εθελοντική δράση, δράσεις στη δημόσια εκπαίδευση. Προβολή στατιστικής και 
συζήτηση για το ποσοστό των ανθρώπων στη Γερμανία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εθελοντικά 
από το 2012 έως το 2015. Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Τάξης βρήκαν πληροφορίες για το 
ποσοστό των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στη χώρα μας και έγινε σύγκριση 
μεταξύ των δυο χωρών. Το υλικό αυτό δόθηκε σε φωτοτυπία στους μαθητές/μαθήτριες των 
τμημάτων Στ1/Στ2 και υπάρχει συγκεντρωμένο στο ντοσιέ των Γερμανικών.  

•	 Εθελοντισμός – έφηβοι στη Γερμανία περιγραφή  
Προβολή video – Interview με θέμα: Ο εθελοντισμός πρέπει να είναι κομμάτι της εκπαίδευσης. 
Έμφαση δόθηκε στο ποσοστό των εφήβων ηλικίας 14 και 15 χρονών στη Γερμανία που  
δραστηριοποιούνται εθελοντικά. Επίσης έγινε αναφορά σε ποιους τομείς υπάρχει εθελοντική 
δράση και γιατί; Σημαντικό για τους μαθητές/μαθήτριες είναι η εθελοντική τους προσφορά να 
γίνεται στη γειτονιά τους, δίπλα τους. Όποιος δραστηριοποιείται εθελοντικά, είναι σε θέση να 
αλλάξει κάτι μικρό στην κοινωνία. Οι περισσότεροι έφηβοι απαντούν, ότι βρίσκουν τη δουλειά 
τους ουσιαστική και με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται μέρος της κοινωνίας αναλαμβάνοντας 
κάποιες πρωτοβουλίες και γίνονται υπεύθυνοι. Από την συνέντευξη αυτή προέκυψε επίσης, ότι 
έφηβοι που δρουν εθελοντικά παίρνουν ενεργά μέρος στην πολιτική ζωή και αποφασίζουν με 
μεγαλύτερη ευκολία για θέματα που αφορούν τη ζωή τους. 

•	 Freies soziales Jahr in Deutschland und in Österreich – Εθελοντική εργασία σε δομές 
κοινωνικής ευθύνης στη Γερμανία και Αυστρία
Συζήτηση στο μάθημα των Γερμανικών για τον εθελοντισμό στη ζωή μας, αναφορά στον 
εθελοντισμό / Freies soziales Jahr για το βιογραφικό ενός πολίτη στις γερμανόφωνες χώρες. 
Άνθρωποι ηλικίας 16 έως 26 ετών δραστηριοποιούνται εθελοντικά και παίρνουν για αυτή την 
προσφορά/εργασία τους ένα μικρό χρηματικό ποσό. Το FSJ διαρκεί 12 μήνες. Παρουσίαση του 
εθελοντισμού ως εργασία από μια διαφορετική οπτική.

•	 Adventskalender – Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο και αξίες ζωής
Κατασκευή χριστουγεννιάτικου ημερολογίου / Adventskalender με 24 έννοιες που σχετίζονται 
με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη στην ελληνική και γερμανική γλώσσα (αξιοποίηση 
ενότητας από το βιβλίο του μαθητή) Κατασκευή χριστουγεννιάτικου ημερολόγιου Advent / 
Adventskalender με 24 έννοιες/ λέξεις σχετικά με τον εθελοντισμό και τις αξίες στη ζωή των 
ανθρώπων (έθιμο Γερμανίας για τα Χριστούγεννα). Οι μαθητές/μαθήτριες φτιάξανε φακελάκια με 
τις λέξεις, μετάφραση και στη γερμανική γλώσσα. Από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου 
οι μαθητές/μαθήτριες ανοίγουν τα παραθυράκια με τις λέξεις αυτές, στα οποία έχουν προσθέσει 
ο καθένας τους και ένα σοκολατάκι. Συζητήθηκε στο μάθημα και η έννοια της ανταλλαγής με 
αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων και την ανταλλαγή δώρων.

•	 Weihnachtsfeier mit leckeren Waffeln – Χριστουγεννιάτικη γιορτή με νόστιμες βάφλες
Παρασκευή Βάφλας στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι (Ε2 και τμήμα των γερμανικών στης Στ Τάξης. 
Οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Ε1, Στ1 και Στ2 φτιάξανε με τη βοήθεια των δασκάλων των 
τμημάτων και τη δασκάλα των Γερμανικών νόστιμες βάφλες με σοκολάτα, τις οποίες πούλησαν 
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου τους. Συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτή τη δράση και 
το ποσό που συγκεντρώθηκε δόθηκε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Από 
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις βάφλες και το ζεστό κρασί (Glühwein) κάποια έφεραν τα 
παιδιά, ώστε να βοηθήσουν το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
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•	 «Οι μαθητές βοηθούν ώστε να υπάρχει ζωή και αγάπη. Όλοι μαζί ενώνουμε τα χέρια μας!»
Παρουσίαση Power Point των εθελοντικών δράσεων με λεζάντες, τις οποίες έγραψαν οι 
μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων Ε1 και Ε2. Επέλεξαν δράσεις που θα ήθελαν  εθελοντικά 
να δραστηριοποιηθούν. Οι εικόνες με τις λεζάντες εκτυπώθηκαν  για όλους τους μαθητές και 
δημιουργήθηκε ένα μικρό ντοσιέ για τον εθελοντισμό. Επίσης οι μαθητές/μαθήτριες του τμήματος 
Ε1 έφτιαξαν κολάζ ζωγραφίζοντας το χέρι τους, το χρωμάτισαν και έγραψαν μικρές προτάσεις 
στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Τι νιώθω, τι κάνω με τον εθελοντισμό; Το σύνθημα ήταν: 
«Οι μαθητές βοηθούν ώστε να υπάρχει ζωή και αγάπη. Όλοι μαζί ενώνουμε τα χέρια μας!» Οι 
μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων Ε1/Ε2 ένωσαν τα χέρια τους.

•	 Τρώμε όλοι μαζί πρωινό στο μάθημα των Γερμανικών
Στα πλαίσια του μαθήματος της β΄ ξένης γλώσσας αναπτύχθηκε η θεματική ενότητα πρωινό 
στη Γερμανική Γλώσσα. Οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Στ1 και Στ2 οργάνωσαν και 
σχεδίασαν μαζί με την εκπαιδευτικό την υλοποίηση του Γερμανικού πρωινού στο σχολικό 
περιβάλλον. Όλοι συμμετείχαν σε αυτή την δράση, οι μαθητές και μαθήτριες έγραψαν μια λίστα 
για το πρωινό και πρόσφεραν εθελοντικά και μεγάλη χαρά ο καθένας κάτι για το πρωινό στην τάξη 
τους. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά πήραν την πρωτοβουλία και συμμετείχαν σε αυτή την δράση. 
Δράση εθελοντικής προσφοράς στην τάξη τους.

•	 Ανταλλαγή δώρων – Πασχαλινά αβγά
Προσφέρω πασχαλινά αβγά στους συμμαθητές μου. Στα πλαίσια του μαθήματος Πάσχα 
στη Γερμανία – ήθη και έθιμα οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Στ1 και Στ2 πήραν την 
πρωτοβουλία μαζί με την εκπαιδευτικό να προσφέρουν σε όλους του μαθητές/μαθήτριες των 
τμημάτων Ε1 και Ε2 πασχαλινά αβγά. Εθελοντικά πρόσφεραν τα αβγά και στο μάθημα των 
Γερμανικών τα έβαψαν με διάφορα χρώματα. Πρόσφεραν στα τμήματα Ε1 και Ε2 πασχαλινά 
αβγά και αβγοθήκες που είχαν κατασκευάσει και ευχήθηκαν σε όλους Καλό Πάσχα. Οι μαθητές/
μαθήτριες της Στ΄ τάξης επισκέφτηκαν το τμήμα Ε1 και έδωσαν σε όλα τα παιδιά την αβγοθήκη 
με το αβγό  και για το τμήμα Ε2  οργάνωσαν το κυνήγι των κρυμμένων πασχαλινών αβγών στην 
αυλή του σχολείου, πασχαλινό έθιμο της Γερμανίας,  προσφέροντας με διαφορετικό τρόπο κάτι 
στους συμμαθητές τους. Δράση εθελοντικής προσφοράς στο σχολικό περιβάλλον / νοιάζομαι για 
τον συμμαθητή μου και προσφέρω.

•	 Βάψιμο τάξης και καθαρισμός της από ομάδα γονιών και παιδιών
Τα παιδιά έδωσαν τα χρήματα από το ταμείο της τάξης για την αγορά χρωμάτων. Υπολόγισαν την 
ποσότητα των χρωμάτων που θα χρειαζόταν και έβαψαν την τάξη. Η δράση ολοκληρώθηκε με 
την εθελοντική συμβολή ομάδας γονιών, παιδιών και της δασκάλας της τάξης που ένα Σάββατο 
συγκεντρώθηκαν, ολοκλήρωσαν το βάψιμο των τοίχων, της πόρτας και καθάρισαν την τάξη. Μια 
Μητέρα μάλιστα προσφέρθηκε να πλύνει και να σιδερώσει τις κουρτίνες των παραθύρων. Η 
δράση αυτή έγινε στην αρχή της σχολικής χρονιάς πολύ πριν ενταχθεί η τάξη στο πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι και Δρω», ωστόσο η εθελοντική προσφορά παιδιών και γονιών υπήρξε πολλές 
φορές αφορμή συζήτησης για τον Εθελοντισμό και τα οφέλη που μπορεί να έχει.

•	 Ανθρώπινα δικαιώματα,   αποσαφήνιση όρων, τι είναι, τι δεν είναι Εθελοντισμός, Φιλανθρωπία, 
Αλληλεγγύη, Ακτιβισμός
Ο στόχος της ενότητάς αυτής  δράσεων ήταν τα παιδιά  να συνδέσουν την έννοια του Εθελοντισμού 
με σημαντικές ανθρώπινες αξίες επομένως ως αφετηρία για την επεξεργασία του εθελοντισμού 
χρησιμοποιήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στην αρχή,  με τα παιδιά,  κάναμε στην τάξη έναν καταιγισμό ιδεών και συζήτηση γύρω 
από τη λέξη εθελοντισμός. Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε βίντεο  https://www.youtube.
com/watch?v=Stjg0-ZcNEY σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έγινε η σύνδεση του 
εθελοντισμού με το 29ο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
όπου αναφέρεται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν υποχρέωση να προσπαθούν για τα διαφύλαξη των 
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ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Καθιερώσαμε επίσης   κάθε μέρα να διαβάζουμε και από ένα άρθρο 
της Οικουμενικής διακήρυξης πριν ξεκινήσουμε το μάθημα από το βιβλίο “Όλοι Γεννιόμαστε 
Ελεύθεροι” από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δυο φυλλάδια για να εξερευνήσουμε την έννοια του ενεργού 
πολίτη και τα χαρακτηριστικά του  με αφετηρία τη φράση “Ο καθένας βοηθάει μέχρι εκεί που 
φτάνει το χέρι του”.
Το επόμενο βήμα που ακολουθήσαμε σε αυτήν την ενότητα δράσεων ήταν η διαφοροποίηση της 
Φιλανθρωπίας και του Εθελοντισμού με ένα ακόμα αυτοσχέδιο φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά 
αποτύπωσαν την σχέσεις των ανθρώπων όπως διαμορφώνονται σε κάθε μία από τις δύο έννοιες.
Ακολούθως προχωρήσαμε με το βιβλίο του μαθητή,   και επεξεργαστήκαμε ανάλογα με τα 
κεφάλαια,  από την αρχή τις έννοιες του Εθελοντισμού και της Φιλανθρωπίας και ακολούθως τις 
έννοιες της Αλληλεγγύης και τους Ακτιβισμού.
Τέλος,  παρακολουθήσαμε από το ιστότοπο του “Νοιάζομαι και Δρω” τις μαρτυρίες των εθελοντών 
από διάφορες οργανώσεις όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μερικές ακόμα 
οργανώσεις από αυτές που είχαμε συζητήσεις όπως το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού και 
τη Διεθνή Αμνηστία.
Παράλληλα η τάξη συμμετείχε στο πρόγραμμα “Life skills” του Βρετανικού Συμβουλίου (British 
council) με θέματα όπως την αξιολόγηση των αναγκών του ανθρώπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων.
Για τον επόμενο μήνα επίσης έχουμε προγραμματίσει την παρακολούθηση της παράστασης 
«Ποιος είναι ο Κύριος Κόρτσακ;» στο Θέατρο Πόρτα. Με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού.

•	 Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την συγκέντρωση πλαστικών καπακιών
Σε αυτήν τη δράση η έκτη τάξη συνεργάστηκε με τη Δευτέρα Δημοτικού( Β1), για να οργανώσει 
μια καμπάνια ενημέρωσης για την συλλογή καπακιών από όλη την σχολική κοινότητα. Αφετηρία 
της δράσης μας αυτής είναι το κοινό ενδιαφέρον των δύο τάξεων και θέματα που αφορούν την 
αναπηρία και τη διαφορετικότητα. Από την περυσινή χρονιά και οι δύο τάξεις συγκέντρωναν 
καπάκια για αυτό το σκοπό αλλά δεν είχαμε κάνει καμιά ενέργεια ευαισθητοποίησης ολόκληρης 
της σχολικής κοινότητας
Οι δύο τάξεις συναντήθηκαν τρεις φορές. Την πρώτη φορά τα παιδιά χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες 
και συζήτησαν για το τι κερδίζουν από τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και τι κερδίζουν 
αυτοί που βοηθιούνται. (Βιβλίο του μαθητή σελ.31).
Στη δεύτερη συνάντηση τα παιδιά στις ίδιες μικτές ομάδες οργάνωσαν τις παρουσιάσεις που θα 
έκαναν στις άλλες τάξεις. Εντωμεταξύ το Β1 κατασκεύασε στο μάθημα των εικαστικών αφίσες 
για την αυλή του σχολείου και στο ΣΤ1 δημιούργησε ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν όλα τα 
παιδιά του σχολείου και το οποίο θα παίξουν τα παιδιά την εβδομάδα που μας έρχεται. Ο Σύλλογος 
Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης Παιδιών και Νέων (Σ.Κ.Ε.Π) επισκέφτηκε το σχολείο μας και ένας 
εκπρόσωπος του, ο ίδιος άτομο με αναπηρία, συζήτησε με τα παιδιά απαντώντας σε όλες τις 
ερωτήσεις των παιδιών για θέματα που αφορούσαν την αναπηρία.

•	 Διοργάνωση Λιομαζώματος
Η δράση αυτή ήρθε ως φυσική συνέπεια της συμμετοχής του σχολείου τα προηγούμενα χρόνια 
στα τοπικό δίκτυο  «Βλέμμα στην πόλη -πολιτισμικές/περιβαλλοντικές  διαδρομές» και τη σχέση 
του σχολείου με το Λόφο του Φιλοπάππου που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο και αποτελεί ένα οικείο 
χώρο αναψυχής για τα παιδιά. Η δράση οργανώθηκε από τους/τις μαθητές και εκπαιδευτικούς 
των μεγαλύτερων τάξεων και τα παιδιά της Β΄ Τάξης συμμετείχαν σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
(απλώσανε πανιά, ραβδίσανε τις ελιές, τις συλλέξανε και τις μεταφέρανε στο σχολείο). Υπήρξε 
συντονισμός διεύθυνσης του σχολείου και εκπαιδευτικών προκειμένου για τη χορήγηση άδειας  
από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δράση στο λόφο αλλά και για την παρουσίαση από αρχαιολόγο 
της Α’ Εφορείας Αρχαιοτήτων της ιστορικής σημασίας του λόφου.
Στη δράση συμμετείχε μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας και ο αρμόδιος Σχ. Σύμβουλος. 
Η Β΄ Τάξη ασχολήθηκε με τις ετικέτες που κολλήθηκαν στα βάζα που συσκευάστηκαν οι 
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ελιές προκειμένου να προσφερθούν από το σχολείο στην «Κοινωνική Κουζίνα « του κ. 
Πολυχρονόπουλου για το επόμενο μαγείρεμά του. Η παραγωγή σε λάδι και ελιές  και η όλη 
δράση παρουσιάστηκε στην πρωινή συγκέντρωση των μαθητών/τριών του σχολείου την ημέρα 
που έγινε η δράση της συλλογικής κουζίνας του κ. Πολυχρονόπουλου.

•	 Επίσκεψη σε Λιοτρίβι  και Παρασκευή Σαπουνιού
Το επόμενο στάδιο μετά την επίσκεψη στον λόφο του Φιλοπάππου ήταν η παρασκευή των 
βρώσιμων ελιών με την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε αυτές να μπορούν να αποτελέσουν 
εδώδιμο προϊόν. Επισκεφτήκαμε επίσης, με μια αντιπροσωπεία των μαθητών και του Συλλόγου 
Γονέων, ένα λιοτρίβι στα Μέγαρα και παρακολουθήσαμε  την  παραγωγή του λαδιού από τον 
καρπό της ελιάς. Το λάδι χρησιμοποιήθηκε στην κοινωνική κουζίνα του Πολυχρονόπουλου, την 
Τσικνοπέμπτη.  Την ίδια μέρα μοιράστηκαν στους άστεγους της περιοχής βαζάκια με  τις ελιές που  
έφτιαξαν τα παιδιά διακοσμημένα από τα παιδιά.  
Τα παιδιά της έκτης τάξης χρησιμοποιώντας το λάδι που είχε περισσέψει από το Λιομάζωμα 
έφτιαξαν σαπούνι και φιλοτέχνησαν  τις ετικέτες οι οποίες θα το συνοδεύουν. Τα σαπούνια θα 
προσφερθούν στην εκκλησία της ενορίας όπου ανήκει το σχολείο,  η οποία με τη σειρά της θα τα 
δωρίσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

•	 Οργάνωση κοινωνικής κουζίνας στο σχολείο μας
Το σχολείο μας κάλεσε τον κ. Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο για να μαγειρέψει στην αυλή του 
σχολείου για όλη την σχολική κοινότητα. Η δράση θα λάβει χώρα την Τσικνοπέμπτη στις 3/3/2016. 
Στη δράση αυτή θα χρησιμοποιηθεί το λάδι που παρήγαγε το σχολείο από το λιομάζωμα σε κοντινό 
λόφο και η βρώσιμες ελιές που έφτιαξε η κα. Ιγνατιάδου Εύα, γυμνάστρια του σχολείου μας με τις 
μικρές τάξεις του σχολείου μας. Το Στ1 και τα τμήματα της Πέμπτης (Ε1, Ε2), ζήτησαν με επιστολές 
που έγραψαν τα παιδιά από καταστήματα της γειτονιάς να τους χορηγηθούν τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για το γεύμα.  

•	 Προσφορά εθελοντικής εργασίας για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών ένδυσης για τους 
πρόσφυγες
Η αφόρμηση  της δράσης έγινε από τo απόσπασμα των Θρησκευτικών «Η ευθύνη μας για μια 
ανθρώπινη κοινωνία». Συζητήσαμε για τρόπους με τους οποίους εκφράζουμε τη συμπαράστασή 
μας σε συνανθρώπους μας. Τα παιδιά λόγω της ενημέρωσης τους για τη δράση συγκέντρωσης 
ειδών πρώτης ανάγκης από τον Σύλλογο Γονέων, πρότειναν να συμμετάσχουν εθελοντικά 
σ’ αυτή. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του συλλόγου που με χαρά δέχτηκε το αίτημα των 
παιδιών. Το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου τα παιδιά των Ε1/Ε2 τμημάτων συγκεντρώθηκαν 
στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και φορώντας καρτελάκια με το όνομά τους και τον τίτλο του 
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» παρέλαβαν είδη πρώτης ανάγκης που πρόσφεραν οι γονείς 
του σχολείο. Κατόπιν τα ταξινόμησαν και βοήθησαν να συσκευαστούν. Μετά από τρεις μέρες όταν 
ήρθε το όχημα του Δήμου που θα παραλάμβανε τα δέματα με μεγάλη προθυμία ανέλαβαν να τα 
μεταφέρουν στο όχημα.

•	 Επίσκεψη σε χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων
Πλησιάζοντας οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές και διαβάζοντας απ’ το βιβλίο της Γλώσσας 
ένα επίκαιρο απόσπασμα συζητήσαμε αν φτάνει σ’ όλους τους ανθρώπους το μήνυμα των 
Χριστουγέννων. Η συζήτηση επεκτάθηκε στους ανθρώπους που είναι «μόνοι» τους και έτσι 
προέκυψε η επιθυμία να επικοινωνήσουμε με κάποιους απ’ αυτούς. Επικοινωνήσαμε με την 
υπεύθυνη του χώρου φιλοξενίας ηλικιωμένων «Η Ελπίς» η οποία δέχθηκε να επισκεφτούμε 
το χώρο και να ψάλλουν τα παιδιά τα κάλαντα. Στις 22/12/2015 τα παιδιά των Ε1/Ε2 τμημάτων 
«είπαν» τα κάλαντα  και συγκινήθηκαν απ’ τα χαμόγελα και τις ευχές των ανθρώπων της τρίτης 
ηλικίας.
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•	 Προσφορά εθελοντικής εργασίας στο χριστουγεννιάτικο παζάρι
Οργανώνοντας τον τρόπο συμμετοχής του Ε1 τμήματος στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
αποφασίστηκε μαζί με τα  Στ1/Στ2 τμήματα να αναλάβουν με τη βοήθεια των δασκάλων τους, 
της δασκάλας των Γερμανικών και της καθηγήτριας φυσικής αγωγής να φτιάξουν βάφλες. Τα 
παιδιά φορώντας τα γνωστά κόκκινα σκουφάκια ετοίμασαν, έψησαν και πούλησαν τις βάφλες 
τα έσοδα των οποίων δόθηκαν στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ακόμα φτιάξαμε στην 
τάξη διακοσμητικά μπουκάλια με σπάγκο και μεταλλικό κλαδί ελιάς. Συνεργαστήκαμε με την κ. 
Παναγιώτα Αθανασιάδη, δασκάλα αγγλικών. Τα μπουκάλια μας τα έφερε ο πατέρας μαθήτριας 
που προσφέρθηκε να τα συγκεντρώσει από πάρτι και να τα καθαρίσει.  
Η πρωτοβουλία του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μας ενθουσίασε παρόλο που ήταν 
στην αρχή του προγράμματος. Τα δύο τμήματα της Ε τάξης επικοινωνήσαμε με το σύλλογο 
και τη διευθύντρια του σχολείου μας. Φτιάξαμε τις ομάδες εθελοντισμού, κατασκευάσαμε 
τα καρτελάκια με την ονομασία «Νοιάζομαι και Δρω» και το Σάββατο το πρωί ήμασταν εκεί. 
Συγκεντρώναμε τα ρούχα και τα πακετάραμε σε κατηγορίες. Άψογη συνεργασία με το σύλλογο. 
Πήραμε μέρος και στο παζάρι και βοηθήσαμε στη συγκέντρωση χρημάτων (εθελοντικά 
και όποιο ποσό επιθυμούσε ο καθένας) για την αποστολή των ειδών. Τα παιδιά ζήτησαν και 
κατέγραψαν τις σκέψεις τους γονιών στις έννοιες «Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη». Η Δράση αυτή 
αναφέρεται στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, να κατανοήσουν την πρωτοβουλία και τη 
συμμετοχή.

•	 Οργάνωση σχολικών χαρτών
Με βάση  το σχετικό κεφάλαιο του μαθήματος της Γεωγραφίας για τα είδη των χαρτών αλλά 
και λόγω  έλλειψης ιστορικών χαρτών για τη διδασκαλία  του ανάλογου μαθήματος, τα παιδιά 
του Ε1τμήματος αποφάσισαν να ελέγξουν χάρτες που είχαν ξεχαστεί στην αποθήκη και να τους 
καταγράψουν, ώστε να δοθούν ξανά στη σχολική κοινότητα προς χρήση.

•	 Επίσκεψη στην ΜΚΟ « Κιβωτός του Κόσμου»
Επισκεφθήκαμε την εθελοντική οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου». Τα παιδιά ενημερώθηκαν 
από τους υπεύθυνους για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και από μια εθελόντρια που 
τυγχάνει να είναι μητέρα μαθήτριας του σχολείου μας. Προσφέραμε γλυκίσματα στα μικρότερα 
παιδιά και μας το ανταπέδωσαν με μια υπέροχη πασχαλινή κατασκευή. Έτσι, τα παιδιά γνώρισαν 
κάποιους ενήλικες εθελοντές αλλά και μια οργανωμένη ομάδα εθελοντισμού.

•	 Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Χάρης Παπαδόπουλος με αφορμή την ημέρα των δικαιωμάτων των 
παιδιών  μίλησε στα δύο τμήματα της Ε’ τάξης. Συνεργαστήκαμε με το British Council και τα 
παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Life Skills –Δεξιότητες Ζωής Διαμορφώνοντας ενεργούς 
πολίτες.»(6 συναντήσεις ).Έφτιαξαν το δέντρο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων. 
Παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση «Ποιος είναι ο Δόκτωρ Κόρτσακ», θέατρο Πόρτα, 
10-3-2016, οι τάξεις Γ, Δ, Ε, Στ.

•	 Διερεύνηση της ταυτότητας – Ποιος είμαι/ Διερεύνηση των επιθυμιών – Τα θέλω και 
μπορώ, τα δε θέλω και δε μπορώ
Σχεδιάστηκε η φιγούρα ενός παιδιού σε χαρτόνι. Καθισμένοι όλοι γύρω από τη φιγούρα 
σκέφτονται τι γνωρίζουν, τι μπορούν να κάνουν, τι τους ενδιαφέρει. Στη συνέχεια παίρνει ο 
καθένας το λόγο κυλώντας ένα κουβάρι πάνω στη φιγούρα και καταγράφουν τις δεξιότητές 
τους στο μέρος του σώματος που χρησιμοποιείται. Δημιουργήθηκε ένας χάρτης πάνω στο 
σώμα. Ακολούθησε συζήτηση για το ποιες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και να μοιραστούν 
με τους άλλους. Έφτιαξαν το αστέρι της ταυτότητας, έγραψαν χαρακτηριστικά της ταυτότητάς 
τους που επέλεξαν όλοι τα οποία θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τους άλλους. Συνέκριναν 
τα αστέρια και εντόπισαν πόσο ίδιοι και διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη γκαλερί Μπερνιέ. Αφού είδαμε τα εκθέματα του Μάριο 
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Μέρτζ μιλήσαμε για τον καλλιτέχνη και τη ζωή του. Εμπνευστήκαμε από τα έργα του και 
πραγματοποιήσαμε μέσα στο χώρο την εξής δράση: είχαμε μαζί μας μικρά κλαδιά (υλικό της 
φύσης που χρησιμοποίησε ο Μέρτζ) , σχοινί ,χαρτιά και χρώματα. Τα παιδιά σχεδίασαν από ένα 
κλαδί κι έγραψαν τα θέλω δε θέλω , τα μπορώ δε μπορώ. Έπειτα αφού φτιάξαμε με το σχοινί έναν 
κοχλία-λαβύρινθο (όπως ο Μέρτζ έκανε από τα σαλιγκάρια) τα παιδιά έμπαιναν και φτάνοντας στο 
κέντρο παρουσίαζαν ότι είχαν αποτυπώσει από τον εαυτό τους στο χαρτί.

•	 Παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης
Έπαιξαν το παιχνίδι «Δυο - Δυο». Έδεσαν τα χέρια και τους έδωσα διαφορετικές οδηγίες. 
Ο ένας να πάει να φέρει ένα κουτί από το παράθυρο και ο άλλος την μπάλα από την αντίθετη 
μεριά. Έφεραν πρώτα το κουτί και μετά την μπάλα. Το έκαναν αυθόρμητα χωρίς να μιλήσουν. 
Ακολούθησε συζήτηση. Δοκίμασαν αρκετοί μαθητές με άλλες οδηγίες. Συμπλήρωσαν φυλλάδιο 
για τη συνεργασία. Κατασκεύασαν κολάζ με παζλ χεριών «Ας ενώσουμε τα χέρια». Ένωσαν 
μισές παλάμες γράφοντας θετικά επίθετα που τους χαρακτηρίζουν (από το μάθημα της γλώσσας, 
«Ιστορίες με ζώα, ο Μάγκας). Έπαιξαν το παιχνίδι «Ας λύσουμε τον κόμπο». Ακολούθησε 
συζήτηση για τα προβλήματα συνεργασίας. Επίσης το παιχνίδι «Βοήθα να περάσω» έγινε με 
σχοινί στο πάτωμα που συμβόλιζε ένα ποτάμι και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν για να 
το διασχίσουν όλοι. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, του έδινε χώρο να περάσει, τον κρατούσε για να 
μην πέσει ώσπου να τοποθετηθούν αλφαβητικά. Ακολούθησε συζήτηση. Αξιοποιήθηκε ο κύκλος 
και ακολούθησε συζήτηση για την έννοια του κύκλου (ο ήλιος, των ινδιάνων, το φαγητό σε κύκλο, 
οικογενειακός, κλπ. Έφτιαξαν το «Κυκλόδεντρο» ως ένδειξη ενότητας και συνεργασίας.

•	 Αποσαφήνιση εννοιών- Εθελοντισμός και αξίες
Επεξεργαστήκαμε το μύθο της Πανδώρας. Έδωσαν τα παιδιά ύστερα από συζήτηση μια άλλη 
εκδοχή. Το κουτί να περιέχει τις αξίες που χρειάζεται να έχουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Με 
ιδεοθύελλα είπαν όλοι και καταγράφηκαν πρώτα στον πίνακα. Ύστερα πρότειναν το περιστέρι και 
το χελιδόνι για να μεταφέρουν τις αξίες και στον υπόλοιπο κόσμο. Ψηφίστηκε το περιστέρι και έτσι 
όλοι υιοθετώντας μια αξία τις έγραψαν σε χάρτινα περιστέρια που τα κρέμασαν σε ένα δέντρο. Το 
δέντρο των αξιών της τάξης έτοιμο. Έγραψαν και ιστορίες με τις αξίες. Από τότε επεξεργαζόμαστε τις 
αξίες μία - μία παράλληλα με τα μαθήματα στη γλώσσα, κοινωνική πολιτική αγωγή, θρησκευτικά, 
ιστορία. Διαβάζουμε παραμύθια, ποιήματα, ιστορίες. Συμπληρώνουν φυλλάδια με κάθε αξία 
χωριστά και γίνεται συζήτηση.

•	 Αξιοποίηση  παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές των προηγούμενων 
ετών του σχολείου μας
Τα παιδιά συγκέντρωσαν στην τάξη βιβλία από εργασίες μαθητών σε  προγράμματα    
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά παλαιότερα χρόνια. Τα καταμέτρησαν και τα ξεχώρισαν. Στη 
συνέχεια συζήτησαν  και αφού ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, αποφάσισαν να τα μοιράσουν 
στις άλλες τάξεις για τη βιβλιοθήκη τους. Ήταν μια δράση εθελοντισμού που έδειξε το σεβασμό 
στην εργασία των άλλων.

Όφελος για τους μαθητές: 

Η δημιουργία πλέγματος αξιών διαπνέει όλη την σχολική κοινότητα με  
σημείο αναφοράς τις ανθρώπινες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα,  την 

ενεργή πολιτειότητα  και την αλληλεγγύη ως αφορμή για τις δράσεις 
εθελοντισμού.
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1ο Γυμνάσιο 
Παλαιού Φαλήρου
Συντελεστές: 
Καρακώστας Δημήτριος, Σιέμου Ελένη, Μιλιγκάκη Μαρία
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές έδωσαν ελεύθερο χρόνο για την πραγματοποίηση δράσεων 
που σχετίζονταν με το σχολείο. «Έζησαν» το ότι η ευθύνη της ευμάρειας 

του σχολείου είναι και στα δικά τους χέρια- δεν τα περιμένουμε όλα 
έτοιμα από τους άλλους. Με τον τρόπο τους οι μαθητές προσπάθησαν 
να στρέψουν την προσοχή και να γίνουν μέρος της λύσης σοβαρών 
προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή που ζουν και αφορούν 

στους συνομήλικούς τους.

Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Τροχαία Ατυχήματα
Το θέμα με το οποίο ασχολούμασταν ήταν τα τροχαία ατυχήματα, με αφορμή το σοβαρό 
τραυματισμό 2 μαθητών του σχολείου μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά αλλά και το χαμό μιας 
μαθήτριάς μας 3 χρόνια πριν. Καλέσαμε τους δύο μαθητές να μας μιλήσουν, να μας περιγράψουν 
την εμπειρία τους και να μας μιλήσουν για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στο ατύχημά 
τους. Ύστερα απάντησαν στις ερωτήσεις μας και συμβούλεψαν τα παιδιά να είναι προσεχτικά 
και να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας όταν βρίσκονται στο δρόμο πεζοί, με 
ποδήλατο ή ακόμα και όταν είναι επιβάτες σε κάποιο αυτοκίνητο.

•	 Εξωραϊσμός του σχολείου ενόψει των 90 χρόνων λειτουργίας του σχολείου
Οι μαθητές με κατασκευές δικές τους κάνουν παρεμβάσεις στο σχολείο για ευαισθητοποίηση 
πάνω στα θέματα του προγράμματος ή βοηθούν στην ανεύρεση εσόδων για τις ανάγκες του 
σχολείου μέσα από μπαζάρ που διοργανώνουν ή αναλαμβάνουν δράση για τον εξωραϊσμό του 
χώρου ενόψει της εορτής των 90 χρόνων του σχολείου.

•	 Ο ΚΟΚ μέσα από τις ΤΠΕ 
Οι μαθητές του Α3 θέλησαν να φτιάξουν ένα βίντεο και μία παρουσίαση σε power point, όπου θα 
παρουσιάσουν κανόνες οδικής ασφάλειας που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά της ηλικίας τους. 
Μάζεψαν το υλικό και με τη δική μου βοήθεια πραγματοποίησαν την παρουσίαση και το γύρισμα 
των σκηνών του βίντεο (η ποιότητα των λήψεων είναι μάλλον κακή). Η έλλειψη χρόνου, καθώς 
το μάθημα είναι μονόωρο και στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου έπρεπε να συζητήσουμε το θέμα 
της ενδοσχολικής βίας, μας έφτασε στην περίοδο των εξετάσεων χωρίς να έχουνε προλάβει να 
μοντάρουν τις σκηνές οι μαθητές που το είχαν αναλάβει. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί από τη 
μεριά των εκπαιδευτικών, με αμφίβολο αποτέλεσμα.  Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το πρόγραμμα 
κατασκευών, τα παιδιά έφτιαξαν πινακίδες του ΚΟΚ μαζί με επεξήγηση και τις ανάρτησαν σε 
εμφανή και σχετιζόμενα σημεία του σχολείου. Συνολικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών του σχολείου σε θέματα οδικής ασφάλειας.
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2ο Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Φιλαδέλφειας
Συντελεστές: 
Μπασδέκη Αγορίτσα, Αβέλλα Παρασκευή, Κουτρουμάνου Αθηνά, Μουτσέλου Βασιλική, Αποστόλου 
Αντώνης, Μπαχταλιά Κωνσταντίνα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Αποσαφήνιση εννοιών μέσα από το παιχνίδι
Παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες και ασκήσεις, δραματοποίηση για να κατανοήσουν οι μαθητές 
τις έννοιες “Ενεργός Πολίτης”, “Εθελοντισμός” , “Αλληλεγγύη”, Φιλανθρωπία” και να ανακαλύψουν 
τις διαφορές τους. Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και τις δράσεις, να 
αλλάξουν πρακτικές πρώτα στο χώρο του σχολείου (σχολική ζωή) και να ενστερνιστούν στάσεις 
που αφορούν στα ζητήματα της ενεργής πολιτειότητας και της εθελοντικής προσφοράς προς 
το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Δράσεις και Βήματα: 1. Βήματα για την καλλιέργεια της 
κουλτούρας 2. Τι κάνει ο εθελοντής 3. Τι σημαίνει ενεργός πολίτης 4. Τομείς εθελοντισμού 5. 
Προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις 6. Σχεδιασμός- Υλοποίηση Βιωματικά Παιχνίδια : 1. Με τα 
μάτια του άλλου 2. Η χάρτα αξιών της τάξης 3. Τι μου αρέσει να κάνω-  Τι με δυσκολεύει 4. Ποιος 
είμαι 5. Η αφίσα του σχολείου 6. Με οδηγό τη λογοτεχνία 7. Ο χάρτης της γειτονιάς μου 8. Ξεκινάμε 
από τη γειτονιά μας 9. Ζητάμε τη γνώμη των συμμαθητών μας 10. Να συμμετέχω στα κοινά;

•	 Εξωραϊσμός σχολικού περιβάλλοντος χώρου και δενδροφύτευση
Οι ομάδες των μαθητών του Ε2 και του Στ1 πρότειναν να δράσουν στο χώρο του σχολείου (κτίριο, 
προαύλιο), στον περιβάλλοντα χώρο του (παρτέρια-πρασιές) να σκάψουν, να δενδροφυτεύσουν, 
να φροντίζουν και να περιποιούνται τα φυτά. Αλλά και στη γειτονιά (άλσος Ν. Φιλαδέλφειας). Οι 
μαθητές του Ε2 σκέφτηκαν να παρέμβουν εικαστικά στο προαύλιο (ζωγράφισαν την πρόσοψη 
και τον τοίχο της περίφραξης) συνεργαζόμενοι με του μαθητές του 1ου Γυμνασίου και 
υλοποίησαν τη δράση σταδιακά, εμπλέκοντας και άλλους μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές 
του Στ1 συνεργάστηκαν με το δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, τη Διεύθυνση αναδάσωσης Αττικής 
και δενδροφύτευσαν τις βραγιές- παρτέρια στα πεζοδρόμια των δρόμων που περιστοιχίζουν 
το σχολείο. Οι μαθητές της Δ ανέλαβαν το πότισμα , ενώ οι μαθητές της Γ κατασκεύασαν και 
ζωγράφισαν αυτοσχέδιες πινακίδες και τις τοποθέτησαν στα παρτέρια με στόχο την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της γειτονιάς. Επίσης οι μαθητές μας (Ε2 και Στ1) επισκέφτηκαν το περιαστικό 
άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, ενημερώθηκαν από τη Γεωπόνο του δήμου για τη χλωρίδα και την 
πανίδα του άλσους, κατέγραψαν προβλήματά του, ενώ έμαθαν για την ιστορία του από προβολή 
και συζήτηση στο ΠΠΙΕΔ. Ανανέωσαν την επίσκεψη και αποφάσισαν να υπάρξει συνεργασία με τα 
μέλη του ΚΑΠΗ για να δράσουν από κοινού στο άλσος (δεντροφύτευση, δημιουργία ανθόκηπου, 
φροντίδα). Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη.

•	 Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς
Δράσεις από κοινού πρώτης και τρίτης ηλικίας (δενδροφύτευση, φροντίδα, ανταλλαγή, προσφορά, 
κατανόηση). Οι δράσεις προς τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον συναντήθηκαν στις κοινές 
δραστηριότητες που ανέπτυξαν και θα αναπτύξουν μαθητές και ηλικιωμένοι για τη φροντίδα του 
άλσους. Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν από την εμπειρία και την σοφία των 
ηλικιωμένων, να κατανοήσουν ότι δεν χρειάζονται ταμπέλες στους ανθρώπους και τις ομάδες 
των ανθρώπων και αυτές μπαίνουν απλά για να αναπτυχθεί ένας κώδικας επικοινωνίας, ότι 
υπάρχουν κοινά στοιχεία, κοινές ανάγκες και πως ο καθένας μας εξαρτάται από τους άλλους. Οι 
ηλικιωμένοι δε πήραν χαρά, ένιωσαν δημιουργικοί, ξέχασαν τη μοναξιά τους, μέσα από τις κοινές 
δραστηριότητες με τα παιδιά.

•	 Κοινωνική προσφορά στον «Σύλλογο Νεφροπαθών Ικαρίας»
Δημιουργία σταθερής ομάδας - Πυρήνας, καταγράφει προβλήματα, παίρνει πρωτοβουλίες, 
παροτρύνει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, διαχέει τα μηνύματα. Μία δράση που εξελίσσεται με 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του Σχολείου, και ξεκίνησε με πρόταση της ομάδας-δράσης, 
είναι η συλλογή πλαστικών καπακιών για ανακύκλωση, ενισχύοντας τον Σύλλογο Νεφροπαθών 
Ικαρίας για τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο νησί. Μια δράση που στοχεύει 
ταυτόχρονα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ενώ συγχρόνως δημιουργεί ενεργούς πολίτες.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανέπτυξαν 
πρωτότυπες ιδέες για δράσεις. Κατανόησαν τις έννοιες του 

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργής πολιτειότητας και 
συνεργάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με τα μέλη της σχολικής 

μονάδας και τους φορείς (δήμος, εθελοντικές οργανώσεις, υπηρεσία 
αναδάσωσης) για την υλοποίηση δράσεων. Δημιούργησαν αφίσα, 

πόστερ, κόμικ, ομαδικές εργασίες και κατάφεραν να επικοινωνήσουν τα 
μηνύματα και να ευαισθητοποιήσουν στη σχολική κοινότητα.



Νοιάζομαι και Δρω

92

3o Δημοτικό 
Σχολείο Άργους
Συντελεστές: 
Μουσταϊρας Παναγιώτης, Σταματογιάννη Ευθυμία, Καραβέλος Γιώργος, Αντωνίου Μαρία, Δημήτριαδου 
Ευλαμπία



Νοιάζομαι και Δρω

93

Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Μνημεία Μνήμης Έργα

Η δράση ξεκίνησε την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου 2015 και ενεπλάκησαν όλοι οι μαθητές του 
σχολείου.

Το πρώτο επίπεδο είχε αφετηρία τη χρήση εικονιστικού προϊόντος του παρελθόντος (φωτογραφίες 
- video). Με αφορμή αυτό το ερέθισμα οι9 συνεργάτες αρχαιολόγοι μίλησαν με τα παιδιά, απάντησαν 
στις απορίες και στους προβληματισμούς τους και στη συνέχεια αποτύπωσαν τις εντυπώσεις τους 
σε ομαδικά ζωγραφικά έργα.

Το δεύτερο επίπεδο είχε στόχο  στην προσωπική συνεισφορά των παιδιών στην προστασία και 
τη συντήρηση των μνημείων που γειτνιάζουν με το σχολείο. Οι καιρικές συνθήκες, όμως, δεν μας 
επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε το σύνολο της βιωματικής δράσης. Πρώτοι έλαβαν μέρος στο 
εκπαιδευτικό οι μαθητές της Γ και Δ τάξης. Παρακολούθησαν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων: Οι 
ειδικοί της Αρχαιολογίας, και Το κρυφό μονοπάτι. Στην πρώτη γνώρισαν όλους τους επιστήμονες 
(ειδικούς) που εργάζονται σε μία ανασκαφή. Ενώ στη δεύτερη παρακολούθησαν την τυχαία 
ανακάλυψη ενός αρχαιολογικού θησαυρού από ένα μικρό αγόρι και την καταστροφή του από τους 
τυμβωρύχους. Τα  χρώματα, οι ήχοι και η δράση των ταινιών με μιας μετουσιώθηκαν σε μια αύρα 
δημιουργικότητας που γέμισε το χώρο. Με ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και κραγιόνια άρχισαν να 
εικονογραφούν τον ενθουσιασμό και τους προβληματισμούς τους να δημιουργούν φανταστικές 
ανασκαφικές τομές και εντυπωσιακές (πράγματι) στρωματογραφίες. Την επόμενη ημέρα οι 
μικροί του σχολείου είδαν τις ίδιες ταινίες, και οι απορίες τους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί μια 
ενθουσιώδης συζήτηση με πολλά γιατί και πως από τα παιδιά, και άλλες τόσες απαντήσεις. Το 
αποτέλεσμα ήταν οι εκπληκτικές ζωγραφιές τους.

Τετάρτη, ήταν η μέρα όπου θα γίνονταν η θεματική περιήγηση από το σχολείο μέχρι το αρχαίο θέατρο, 
με δράσεις σχετικές με τη συντήρηση των μνημείων. Ο καιρός δεν επέτρεψε να ακολουθήσουμε το 
πρόγραμμα. Έτσι τα δύο τμήματα της έκτης, με αφορμή την προβολή των ταινιών «WITNESS THE 
PAST» και «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΟΡΕΑ», δραματοποίησαν, με τη βοήθεια της θεατρολόγου Μάνιας 
Αντωνίου, τον προβληματισμό τους για τις διαδρομές που μπορεί να κάνει ένα έργο τέχνης από τη 
δημιουργία του μέχρι και την πώληση ή έκθεσή του. 

Και ενώ οι μαθητές της ΣΤ’  αφηγούνταν τη δική τους ιστορία, η βροχή υποχώρησε. Έτσι λοιπόν 
αρπάξαμε την ευκαιρία και κάναμε έναν περίπατο με την Ε τάξη στα σημαντικά μνημεία του Άργους 
που είναι κοντά στο σχολείο. Αδριάνειο υδραγωγείο, Νυμφαίο, Κριτήριο και αρχαίο θέατρο. Μέσα 
από τα στενά και τις παρόδους της Φορωνέως είδαμε  ένα μεγάλο τμήμα από την ιστορία της 
Ελληνικής αρχιτεκτονικής και της εξέλιξης της λαϊκής κατοικίας. Είδαμε, μυρίσαμε, αγγίξαμε και 
μάθαμε πολλά για όλα αυτά που είναι δίπλα μας αλλά στην πραγματικότητα τα αγνοούμε.

•	 Αν ήσουν εσύ στη θέση τους

Με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού Χατζηγεωργίου Δέσποινας ΠΕ06 έγιναν από τα παιδιά 
κατασκευές και δώρα με σκοπό να πουληθούν τις παραμονές των Χριστουγέννων προκειμένου 
με τα χρήματα να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή της αίθουσας των αγγλικών αλλά και να 
αγοραστεί αθλητικό υλικό. Επίσης ομάδα γονέων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 
σχολείου στο εργαστήρι του ΙΕΚ μαγειρικής Πελοποννήσου παρασκεύασαν γλυκίσματα τα οποία 
πωλήθηκαν σε γονείς του σχολείου κατά τη διάρκεια του παζαριού. Στην πορεία και κατά τη 
διάρκεια του παζαριού συλλέχτηκαν χρήματα τα οποία δόθηκαν στο φιλοζωικό όμιλο Λάιζα για την 
προστασία των αδέσποτων ζώων της περιοχής μας. 

Συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων και παιχνιδιών για τις οικογένειες του σχολείου που βρίσκονται 
σε οικονομική ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης. Η δράση πραγματοποιήθηκε τις παραμονές 
των γιορτών των Χριστουγέννων. Τα αγαθά που συλλέχτηκαν ομαδοποιήθηκαν με τη βοήθεια των 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Στο σχολείο μας έγιναν δύο κυρίως δράσεις με διαφορετικό αντικείμενο 
και περιεχόμενο. Αφορούσαν τα ιστορικά μνημεία γύρω από το σχολείο 
μας και το προσφυγικό θέμα.  Οι δράσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους μέσα 
από την παρακολούθηση της πορείας τους από τα παιδιά του σχολείου 
που συμμετείχαν στη δράση αλλά και από τις εκδηλώσεις παρουσίασης 

τις οποίες παρακολούθησαν και θα παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά. 
Έτσι στο τέλος τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

των παιδιών συνειδητοποίησαν ότι παρότι επρόκειτο για δύο δράσεις 
με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο αποτελούσαν μέρος του ιδίου 

προγράμματος.

μαθητών του σχολείου και δόθηκαν στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Παράλληλα η ΣΤ τάξη έφτιαξε μια ταινία μικρού μήκους που βασίζεται σε ένα σενάριο που έχουν 
δημιουργήσει τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών και αφορά 
την ιστορία μιας προσφυγοπούλας που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά του σχολείου μέσα από ένα 
παιχνίδι που έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά.

Οι τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2 του σχολείου μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Αντωνίου Μάνιας 
θεατρολόγου και Δημητριάδου Εύας εικαστικού, στα πλαίσια του προγράμματος «Νοιάζομαι και 
δρω», συμμετείχαν ενεργά ως μέλη μιας κοινωνίας που ευαισθητοποιείται στο επίκαιρο θέμα 
των προσφύγων.

Μέσω της εικαστικής τέχνης και του θεάτρου τα παιδιά μπήκαν στην ψυχοσύνθεση των 
ταλαιπωρημένων και φοβισμένων μεταναστών, στην “επικριτική” ή “άβολη” θέση των μαθητών 
που τους παρατηρούν καθημερινά πηγαίνοντας στο σχολείο. Ιστορίες γραμμένες από τα ίδια τα 
παιδιά με θέμα τον ξεριζωμό, τον πόλεμο, την ευαισθητοποίηση του πολίτη απέναντι στο μεγάλο 
θέμα των μεταναστών. Εικαστικά έργα με θέμα το ταξίδι των μεταναστών προς την πατρίδα 
της ελπίδας. Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί με στόχο τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους 
με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά σε ρόλους μαθητών, προσφύγων, ανθρώπων που θα 
μπορούσαν να είμαστε όλοι εμείς.
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3ο Δημοτικό 
Σχολείο Ναυπλίου
Συντελεστές: 
Χρύσα Σαββάκη, Βίκυ Ρόζη, Μαρία Κοντού, Αγγελική Τσάκωνα, Γεωργία Χαραλαμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Συλλογή αγαθών για ευπαθείς ομάδες
Οι μαθητές έγραψαν στον πίνακα λέξεις που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και την 
φιλανθρωπία. Έγινε συζήτηση για τους παραπάνω όρους και με οδηγό το εκπαιδευτικό υλικό 
του προγράμματος, αναλύσαμε και αποκωδικοποιήσαμε τους παραπάνω όρους. Συζητήσαμε 
για τους φορείς εθελοντισμού. Οι μαθητές οργάνωσαν συλλογή αγαθών για ευπαθείς ομάδες. 
Τα αγαθά που συλλέξαμε τα παραδώσαμε ή τα αποστείλαμε: στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου, 
στο ειδικό νηπιαγωγείο Ναυπλίου, στο ειδικό δημοτικό σχολείο Άργους, στην Παμπειραϊκή 
πρωτοβουλία για τους πρόσφυγες. Οι μαθητές οργάνωσαν εκστρατεία συλλογής πλαστικών 
καπακιών, με σκοπό την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. Συλλογή πλαστικών καπακιών για την 
αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.

•	 Πρόγραμμα καταγραφής και επίλυσης των προβλημάτων του σχολείου
Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν για 
τις αξίες του εθελοντισμού και αποφάσισαν να φτιάξουν εθελοντικές ομάδες καταγραφής 
και επίλυσης των προβλημάτων του σχολείου. Μετά την καταγραφή χωρίστηκαν στις εξής 
ομάδες: ομάδα για τον κήπο και τα παρτέρια του σχολείου, ομάδα για τις τουαλέτες και του 
κοινόχρηστους χώρους, ομάδα για το προαύλιο. Τα μέλη κάθε ομάδας ζωγράφισαν πινακίδες 
για την προστασία και τη φροντίδα των αντίστοιχων χώρων και ανέλαβαν την προστασία τους και 
τη βελτίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία των παιδιών,  έχει ήδη προκηρυχθεί 
σε όλες τις τάξεις, διαγωνισμός εικαστικών έργων για τη διακόσμηση του σχολείου. Επίσης, στο 
ίδιο πλαίσιο, επίλυσης των προβλημάτων του σχολείου, μέσω της αλληλοκατανόησης και της 
αλληλοβοήθειας οι μαθητές της Δ΄ Τάξης ανέλαβαν κατά ομάδες, αντίστοιχες ομάδες μαθητών 
της Α΄ δημοτικού, ώστε να νιώσουν οι δεύτεροι μεγαλύτερη ασφάλεια και να εγκλιματιστούν 
ευκολότερα στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, συμμετέχοντας στο συμπόσιο για τους συγγραφείς 
της Αργολίδας που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, οι μαθητές γράφουν ποιήματα σχετικά με 
την αλληλοβοήθεια για να γραφτούν στη συνέχεια στους τοίχους του σχολείου.

•	 «Ειρήνη». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες
Οι μαθητές των δύο τάξεων αφού ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και αποκωδικοποίησαν 
τους σχετικούς όρους, υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού 
πρόσφυγα» της Ύπατης Αρμοστείας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εικαστικές και θεατρικές 
δράσεις. 

•	 «Η Μαλάκ και η βάρκα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες
Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας έγιναν δημοσιογράφοι και έγραψαν άρθρο για την 
εφημερίδα της τάξης με θέμα: «Μικροί ήρωες στα νερά του Αιγαίου». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βασισμένο στην ταινία της «Η Μαλάκ και η βάρκα» της Unicef. Οι μαθητές παρακολούθησαν 
την ταινία. Έγινε συζήτηση στην τάξη για τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν και για 
τα συναισθήματα της Μαλάκ. Έγινε συζήτηση για το μεταναστευτικό και για τα προβλήματα των 
προσφύγων. Τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι τους έκανε περισσότερη εντύπωση από την ταινία.

•	 Μουσική, θεατρική και εικαστική προσέγγιση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού
Το θέμα «αλληλεγγύη» καλύφθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος της 
μουσικής, κυρίως μέσω τραγουδιών με θέματα σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα με την αλληλεγγύη 
και τον αλτρουισμό όπως: Ο κυρ Αντώνης, Ederlesi, Rom, Από ξένο χώρο κι απ’ αλαργινό κ.α.
Παράλληλα με τη μουσική διδασκαλία των τραγουδιών δόθηκε έμφαση και στο εννοιολογικό 
περιεχόμενο της μέσα από συζητήσεις και τοποθετήσεις των μαθητών σχετικά με τις κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές προεκτάσεις των στίχων τους.
Ακολουθώντας μια βιωματικότερη προσέγγιση στο θέμα, οι μαθητές επεξεργάστηκαν βιωματικά, 
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ψυχοκινητικά παιχνίδια, αλλά και παιχνιδο-τράγουδα της ελληνικής και ξένης παράδοσης με 
στόχο την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στις αξίες της 
ενεργητικότητας, της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης.
Εκπομπή στο σχολικό ραδιόφωνο (www.europeanschoolradio.eu):Μουσικά αντίδοτα.

Όφελος για τους μαθητές: 

Ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα αλληλεγγύης και προσφοράς 
στο συνάνθρωπο, βελτίωση των σχέσεων μέσα στην ομάδα. 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την αποδοχή και 
το σεβασμό της διαφορετικότητας.

http://www.europeanschoolradio.eu/
http://www.europeanschoolradio.eu/
http://www.europeanschoolradio.eu/
http://www.europeanschoolradio.eu/
http://www.europeanschoolradio.eu/
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2ο 
Γυμνάσιο Αιγίου
Συντελεστές: 
Δούκα Αγάθη, Αυγέρη Μαριάνθη, Παναγιωτοπούλου Ελένη, Τσακελίδης Γεώργιος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Γνωριμία, επικοινωνία και συγκρότηση ομάδας
Τα εργαστήριο αυτό που είχε διάρκεια 6 διδακτικές ώρες, είχε σα βασικό στόχο τη δημιουργία 
των απαραίτητων προϋποθέσεων συγκρότησης της ομάδας μέσω της αλληλεπίδρασης (γνώση 
του εαυτού και των άλλων) ώστε να αναπτυχθεί στη συνέχεια η ομαδικότητα και η δυναμική που 
θα αυξήσει την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και πρωτοβουλία των μελών της.
Έτσι περιλάμβανε χαλάρωση με σχετικό ακουστικό ερέθισμα, ποικιλία παιχνιδιών γνωριμίας, 
επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, επαφής, συνενοχής, συνεργασίας και αισθησιοκινητικής δράσης 
καθώς και τεχνικές που χρησιμοποιεί η μέθοδος του θεατρικού παιχνιδιού και του εκπαιδευτικού 
δράματος (δυναμικές εικόνες, σωματική έκφραση) για μια αρχική προσέγγιση των στόχων του 
προγράμματος για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα.
Ενδεικτικές ασκήσεις: Ρυθμικές με τα ονόματα, μετάδοση σήματος, κινητικές για αίσθηση του 
χώρου και των κατευθύνσεων, οδήγα τον τυφλό, όλοι μαζί περπατάμε και όλοι σταματάμε ή ένας 
μόνο περπατά και οι άλλοι κινούνται για μη λεκτική επικοινωνία, η διαφορετική οπτική γωνία 
που βλέπουμε ένα σχήμα για ανάδειξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του ατόμου (όλοι 
διαφορετικοί- όλοι ίσοι), βοήθα να περάσω, ας λύσουμε τον κόμπο.

•	 Βιωματική δράση με στόχο την προσέγγιση της έννοιας του εθελοντισμού
Πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα «Είναι δραστηριότητες εθελοντισμού;» από το βιβλίο μαθητή 
του προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω». Αξιοποιήθηκε μια ημέρα που οι μαθητές είχαν πάει 
εκδρομή και με ευχάριστη και χαλαρή διάθεση προσεγγίστηκε η έννοια του εθελοντισμού με 
τη μεθοδολογία εργασία σε ομάδες. Αφού η ομάδα χωρίστηκε με ένα παιχνίδι σε υποομάδες, 
καθεμιά από αυτές ανέλαβε ένα από τα κείμενα της συγκεκριμένης δραστηριότητας του βιβλίου, 
το επεξεργάστηκε και παρουσίασε στην ολομέλεια τη θέση της στο ερώτημα αν η περιγραφή 
του κειμένου είναι δραστηριότητα εθελοντισμού. Στη συνέχεια δόθηκε στους μαθητές μια κόλα 
χαρτί και με καταιγισμό ιδεών κατέγραψαν τα συναισθήματά τους και τις έννοιες που θεωρούν 
ότι ταιριάζουν με τον εθελοντισμό. Ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αναπτύχθηκε 
έντονος προβληματισμός. Τέλος συμβουλεύτηκαν το βιβλίο για τον ορισμό της έννοιας 
εθελοντισμός. 

•	 Αναγνώριση μορφών εθελοντισμού με οπτικά ερεθίσματα 
Σε αυτή τη δραστηριότητα τέσσερις  υποομάδες με ερέθισμα εικόνες από διάφορες μορφές 
εθελοντισμού του βιβλίου μαθητή, συζήτησαν, αναγνώρισαν τη μορφή εθελοντισμού (δράση για 
το περιβάλλον, αισθητική αναβάθμιση του αύλειου σχολικού χώρου, δασοπυρόσβεση, παιδικός 
εμβολιασμός) και έβαλαν ευρηματικές λεζάντες στις δοσμένες εικόνες που προβάλλουν την κάθε 
εθελοντική δράση.

•	 Καταγραφή των χαρακτηριστικών της αλληλεγγύης και σχέση αλληλεγγύης και εθελοντισμού
Έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών της αλληλεγγύης και συζήτηση για τη σχέση αλληλεγγύης 
και εθελοντισμού με την αξιοποίηση της ταινίας animation «Mια ανθρώπινη οικογένεια-τροφή για 
όλους», του πόστερ «τα χέρια» και του αποσπάσματος άρθρου εφημερίδας με τίτλο «η αλληλεγγύη 
που έσωσε ένα μικρό παιδί».
Βασισμένο σε μια αρχαία ιστορία σχετικά με την πείνα και την αξία του μοιράσματος, αυτό το 
σύντομο βίντεο είναι μέρος της καμπάνιας της Caritas, με τίτλο “Μια ανθρώπινη οικογένεια, Τροφή 
για όλους”. Η αλληγορία των κουταλιών μας διδάσκει, πως όταν προσπαθούμε να ταΐσουμε μόνο 
τον εαυτό μας, όλοι μας καταλήγουμε να πεινάμε. Όταν όμως επικεντρωθούμε στην πείνα του 
πλησίον μας, ανακαλύπτουμε πως πάντα υπάρχουν τρόποι για να τραφούμε όλοι!
Η δύναμη της κινούμενης εικόνας στο βίντεο, δίνει “ζωή” σε αυτή την αλληγορική ιστορία, βάζοντάς 
μας σε σκέψεις... Και η σκέψη είναι το πρώτο βήμα για πράξη αλληλεγγύης.
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•	 Εργαστήριο κατασκευών και Οργάνωση παζαριού ως  πράξη αλληλεγγύης
Λειτούργησε από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και λίγες ημέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων 
εργαστήριο κατασκευών και Οργάνωση παζαριού με στολίδια που κατασκεύασαν μαθητές του 
προγράμματος ως  πράξη αλληλεγγύης και στήριξης των ασθενέστερων οικονομικά μαθητών 
του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, τα χρήματα διατέθηκαν προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα 
μαθητών σε εκδρομές που διοργανώνει το σχολείο, αφού κάποιοι δεν συμμετείχαν λόγω 
οικονομικής δυσχέρειας. Οι μαθητές με φτηνά υλικά, εργάστηκαν ομαδικά και κατάφεραν να 
εντυπωσιάσουν με τις δημιουργίες τους. Τις παρουσίασαν και στους γονείς τους, αφού το Παζάρι 
λειτούργησε και την ημέρα που δόθηκαν οι βαθμοί Α’ τριμήνου, οπότε οι περισσότεροι γονείς 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και να στηρίξουν αυτή την πολύ όμορφη δραστηριότητα.

•	 «Όταν η... κυρά Παραμυθού συνάντησε…το Χαμόγελο του Παιδιού»
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο χαμόγελο του Παιδιού (Αίγιο) σε συνεργασία με τη λέσχη 
Ανάγνωσης του σχολείου.
Ήταν μια συνάντηση ξεχωριστή, με πολύ συγκίνηση, χαρά, αγωνία αλλά και μαγεία…όπως 
ακριβώς συμβαίνει στα παραμύθια! Η κυρά Παραμυθού ξεκίνησε από τη Λέσχη Ανάγνωσης του 
2ου Γυμνασίου Αιγίου, όταν η υπεύθυνη, φιλόλογος κ. Ελένη Παναγιωτοπούλου ζήτησε από τους 
μαθητές της να δημιουργήσουν ένα παραμύθι αφιερωμένο στα βιβλία. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν 
και το αποτέλεσμα ήταν πράγματι εντυπωσιακό! Τα τρία ωραιότερα παραμύθια, αποφάσισαν να τα 
διαβάσουν στα παιδιά του Χαμόγελου του Παιδιού. Η συνάντηση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 
12 Δεκεμβρίου 2015 και εκεί  η ανέμη του παραμυθιού άρχισε να «ξετυλίγεται».
Οι μαθητές του 2ου  Γυμνασίου διάβασαν τα παραμύθια τους, που τα άκουγαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, περιέργεια, αγωνία αλλά και έκπληξη οι μικροί οικοδεσπότες. Η μαγεία 
σκορπίστηκε λίγο αργότερα, όταν όλα μαζί τα παιδιά άρχισαν να ζωγραφίζουν, να δημιουργούν, 
να συνεργάζονται, να γελούν, να χαίρονται, να παίζουν και να επικοινωνούν! Λίγο αργότερα οι 
μαθητές της Λέσχης Ανάγνωσης άνοιξαν και το μαγικό κουτί που είχαν φέρει μαζί τους: Ήταν 
γεμάτο βιβλία που δώρισαν οι μαθητές στα παιδιά από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Το βιβλίο, το παραμύθι και η αγάπη που τόσο απλόχερα και αυθόρμητα μοιράζονται τα παιδιά, 
είχαν κάνει το θαύμα τους!   Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων «Η πράξη είναι που μετράει», «Crocus στον κήπο του σχολείου κατά του 
ρατσισμού και της  μισαλλοδοξίας» που είναι ενταγμένα στο Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και δρω» 
με θέμα τον εθελοντισμό.

•	 Συλλογή πλαστικών πωμάτων
Συμμετοχή στη δράση «Τα ευέλικτα καπάκια» με Συλλογή πλαστικών πωμάτων, προκειμένου 
μέσω της διάθεσής τους να αγοραστούν   αναπηρικά αμαξίδια για το σύλλογο παραπληγικών. 
Οι μαθητές σε καθημερινή βάση συλλέγουν καπάκια τα οποία συγκεντρώνουν μαθητές από το 
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω». Ήδη έχει παραδοθεί  μια μεγάλη ποσότητα στο Ειδικό Κέντρο 
Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αιγίου   για την αγορά ενός αναπηρικού 
αμαξιδίου.

•	 «Crocus στον κήπο του σχολείου κατά του ρατσισμού και της  μισαλλοδοξίας»
Συμμετοχή μαθητών της ομάδας στη δράση φυτέματος βολβών κρόκων στα πλαίσια του 
προγράμματος «Crocus στον κήπο του σχολείου κατά του ρατσισμού και της  μισαλλοδοξίας» που 
είναι ενταγμένο και στο Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και δρω».

•	 «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»
Συμμετοχή μαθητών της ομάδας σε ενημερωτική εκδήλωση- συζήτηση σχετικά με την «Ασφάλεια 
στο διαδίκτυο» (πρόληψη, δικαιώματα, υποχρεώσεις) με εισηγητή τον επικεφαλής της Ομάδας 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Μανώλη Σφακιανάκη. Οι μαθητές είχαν ετοιμάσει από πριν 
ερωτήσεις που θα υπέβαλαν στον κ. Σφακιανάκη. Ο ομιλητής με το γλαφυρό του ύφος κατάφερε 
να καθηλώσει το ακροατήριο και με πολλά παραδείγματα από την πολύχρονη εμπειρία του να 
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τους μιλήσει άμεσα και κατανοητά για τον ασφαλή τρόπο πλοήγησης στο διαδίκτυο με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους που θα οδηγήσει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με τη 
χρήση του διαδικτύου στο άμεσο μέλλον. 

•	 «Ζητήματα εφηβείας: οικογένεια και σχολείο»
Συμμετοχή μαθητών της ομάδας σε εκδήλωση-συζήτηση με στόχο για την ενδυνάμωση των 
σχέσεων γονέων-εκπαιδευτικών με θέμα “Ζητήματα εφηβείας: οικογένεια και σχολείο”. Την 
εκδήλωση διοργάνωσε στις 14/12/2015, το 2ο Γυμνάσιο Αιγίου και ο Συμβουλευτικός Σταθμός 
Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με ομιλητή τον υπεύθυνο του Συμβουλευτικού 
Σταθμού Νέων Αχαΐας κ. Νίκο Παπαχριστόπουλο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην νέα 
οικονομική πραγματικότητα, η οποία έχει επηρεάσει ριζικά την σχέση παιδιών και γονέων εντός 
της οικογένειας αλλά και την σχέση οικογένειας και σχολείου, και αναπτύχθηκαν διεξοδικά 
ζητήματα της εφηβείας όπως τα όρια, η αποδοχή και η επιβράβευση, το διάβασμα και η μελέτη, 
η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, η σχέση ανάμεσα στα 
αδέλφια, η χρήση του ιντερνέτ, η τηλεόραση, οι παρέες, ο εθισμός και οι καταχρήσεις, η επιλογή 
επαγγέλματος κ.λπ.

•	 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος»
Στόχοι της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν και να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο οι μαθητές/-
τριες, για το Εβραϊκό ολοκαύτωμα και τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να συνειδητοποιήσουν την αγριότητα και τη ματαιότητα του 
πολέμου, να εκτιμήσουν την αξία της ειρήνης  που αποτελεί βασικό παράγοντα για την προσωπική, 
κοινωνική, πολιτιστική εξέλιξη κάθε ανθρώπου αλλά και οργανωμένων κοινωνιών και κρατών 
ώστε να αναπτύξουν την συνείδηση του ενεργού πολίτη για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
Οι μαθητές, συμμετέχοντας σε συγκεκριμένες δράσεις του Μουσείου με θέμα «Βία και 
ανεκτικότητα» συνειδητοποίησαν τους κινδύνους και τα αποτελέσματα των προκαταλήψεων, των 
διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας.
Επιπλέον ενημερώθηκαν και συζήτησαν για το ρόλο των εθελοντών στη λειτουργία του Μουσείου 
καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του εθελοντισμού. 
Κατά την προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης χρησιμοποιήθηκαν οι διδακτικές 
τεχνικές της συζήτησης, των ερωταπαντήσεων και των ερωτηματολογίων με σύνταξη ανοικτού 
και κλειστού τύπου προετοιμασμένες ερωτήσεις και της συνέντευξης με εθελοντές του Μουσείου.

•	 Καθαρισμός ακτής στην Άκολη Αιγιαλείας
Μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», στο πλαίσιο ενός περιπάτου 
στην παραλία της Άκολης Αιγιαλείας και αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, 
συμμετείχαν σε περιβαλλοντική εθελοντική δράση καθαρίζοντας μέρος της ακτής από τα σκουπίδια 
που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, είτε από τους λουόμενους του καλοκαιριού είτε από τη μεταφορά 
τους μέσω του αέρα και των νερών. Έχοντας εφοδιαστεί με σακούλες και γάντια, οι μαθητές και 
μαθήτριες έκαναν μια αξιέπαινη προσπάθεια με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης των ακτών από στερεά απορρίμματα.

•	 Πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης από το επιστημονικό προσωπικό του Χαμόγελου του 
Παιδιού 
Ύστερα από αίτησή μας στο Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας , η 
ψυχολόγος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Τσονοπούλου, επισκέφτηκε το σχολείο μας και μίλησε 
με τους μαθητές της Α’ τάξης σχετικά με την κακοποίηση, τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Με 
βιωματικό τρόπο και αμεσότητα, επικοινώνησε με τους μαθητές/-τριές μας, συζήτησε μαζί τους 
για θέματα που τους αφορούν ενώ συνέδεσε τα παραπάνω θέματα με τη Διακήρυξη και την 
καταπάτηση των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την συζήτηση την 
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οποία παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον.

•	 Πρόγραμμα Ενημερωτικών Παρεμβάσεων Πρόληψης από το Όμιλο εθελοντών κατά του 
καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»
Ύστερα από αίτησή μας στο Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, 
εθελοντές του Ομίλου «ΑγκαλιάΖΩ» επισκέφτηκαν το σχολείο μας και μίλησαν στους μαθητές 
της Γ΄ Τάξης σχετικά με τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου και σχετικά 
με το κάπνισμα και την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα. Συγκεκριμένα τους μίλησε η 
πνευμονολόγος κ. Μαρία Τσουκαλά, η διατροφολόγος κ. Ράπτη και εκ μέρους των εθελοντών του 
ΑγκαλιάΖΩ η κ. Παπαχρυσανθάκη. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και πολλοί μαθητές 
μας κουβέντιασαν απορίες τους και πήραν  έγκυρες απαντήσεις.

Όφελος για τους μαθητές: 

Συνεργασία, ομαδικότητα, υπεράσπιση του δικαιώματος για  
μια αξιοπρεπή και πολιτισμένη ζωή, ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών/τριών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και 
Δρω» ήταν πολύ σημαντική ώστε οι μαθητές να αναλαμβάνουν 

δράσεις για θέματα που αφορούν στη ζωή της σχολικής κοινότητας 
και ιδιαίτερα  για το μέλλον τους.
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21ο Δημοτικό 
Σχολείο Πατρών
Συντελεστές: 
Καλλιόπη Βούλγαρη, Βασίλης Βραχόπουλος, Γιάννης Μπαρμπέρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Ενημερώσεις σε όλους του εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα
Τόσο η ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του Συλλόγου διδασκόντων όσο και η 
ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας και των γονέων των 
μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έγινε από τον συντονιστή του προγράμματος κ. 
Γιώργο Μπεκιάρη, και τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς τους Σχολείου.

•	 Δέσιμο ομάδας
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ομάδα ήταν τα παιχνίδια εμπιστοσύνης και 
αλληλοβοήθειας. Απλά παιχνίδια  όπως "Γκούφη - Γκούφη είσαι εδώ;", "καθρέφτες", "γλύπτες 
και γλυπτά", "να γίνω ο οδηγός σου κι εσύ ο δικός μου", "το σμήνος", "δυο - δυο", "ας λύσουμε 
τον κόμπο", "πέφτω!....σώστε με!", "Μετράμε χωρίς να σκουντάμε" είναι μερικά από αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η επιλογή των συγκεκριμένων παιχνιδιών έγινε με γνώμονα την καλλιέργεια 
τόσο της ομαδικότητας, όσο και της πιο οικείας διαπροσωπικής (δυαδικής) σχέσης. Η αναγνώριση 
της αξίας της παρουσίας του Άλλου, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, καθώς και η σιγουριά που 
εξασφαλίζει αλλά και η υπευθυνότητα που απαιτεί η συμμετοχή σε μία ομάδα τέθηκαν ως στόχοι 
των παιχνιδιών αυτών.

•	 Διερεύνηση στάσεων των μαθητών
Η Διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των μαθητών πάνω σε θέματα που αφορούν 
στον Εθελοντισμό και την Αλληλεγγύη έγινε με το παιχνίδι «Πάρε θέση».  Η κινητική - σωματική 
τοποθέτησή τους στον χώρο του «συμφωνώ» ή του «διαφωνώ» για απόψεις γενικά διατυπωμένες 
σχετικά με τον Εθελοντισμό και την Αλληλεγγύη δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη 
οπτική χαρτογράφηση των θέσεών τους. Η χρήση επιχειρημάτων σχετικά με την ερμηνεία της 
«θέσης που πήραν» δίνουν την δυνατότητα μιας έμμεσης συζήτησης, αφού ο καθένας έχει 
δικαίωμα να αλλάξει τη «θέση του» ακούγοντας τα επιχειρήματα των άλλων.

•	 Αποσαφήνιση των εννοιών (εθελοντισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης)
Ομαδική ή ατομική ενασχόληση με δραστηριότητες από το «βιβλίο για τον μαθητή» (3), προκειμένου 
να προσεγγίσουν οι μαθητές τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης και να τις 
διαχωρίσουν από άλλες παρεμφερείς έννοιες όπως η φιλανθρωπία. Παράλληλη παρουσίαση 
και συζήτηση προσωπικών εμπειριών των μαθητών που έχουν σχέση με τις παραπάνω έννοιες.  
Καταγραφή και παρουσίαση στην ομάδα ανάλογων εμπειριών από την ευρύτερη οικογένεια των 
μαθητών.

•	 Πρώτη γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις – «Ποδηλατική Απο - Δράση Πιερίας»
Πρώτη γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις. Η ενημέρωση για εθελοντική οργάνωση έγινε «εκ 
των έσω», αφού ο καθηγητής Αγγλικών του Σχολείου μας και πολύτιμος συνεργάτης, Γιάννης 
Μπαρμπέρης, παρουσίασε με τον πιο άμεσο και οικείο τρόπο στους μαθητές μας την ομάδα στην 
οποία ανήκει και ο ίδιος. Την «Ποδηλατική Απο - Δράση Πιερίας».

•	 Σύνδεση του θέματος του εθελοντισμού με τις δράσεις του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»
Σύνδεση του θέματος του εθελοντισμού με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές 
για τις ανάγκες του προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;" για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
πρόσφυγες της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση. Σε συνεργασία με θεατροπαιδαγωγό του προγράμματος εφαρμόστηκαν τεχνικές 
του εκπαιδευτικού δράματος - για 4 εβδομάδες - με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη 
εθελοντικής δράσης από τους μαθητές για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
πρόσφυγες.
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•	 «Σου μαθαίνω - Μου μαθαίνεις», Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη
Οι μαθητές οργάνωσαν τη δράση εθελοντισμού και αλληλεγγύης «Σου μαθαίνω - Μου μαθαίνεις»: 
Ο καθένας δεσμεύτηκε να διαθέσει κάποιο από τα διαλείμματά του προκειμένου να μάθει αυτό 
που ο ίδιος γνωρίζει καλά σε κάποιον άλλον συμμαθητή του που δεν το ξέρει και θέλει να το 
μάθει.  Επίσης, σε ξεχωριστές ομάδες οργάνωσαν εθελοντικά και στηρίζουν τη λειτουργία της 
δανειστικής βιβλιοθήκης του Σχολείου μας.

•	 Ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών, Κομποστοποίήση, «Τα ευέλικτα καπάκια»
Άλλες ομάδες μαθητών ασχολούνται με την Ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών, άλλες 
με τη συλλογή πλαστικών καπακιών προκειμένου να δοθούν αμαξίδια σε ανθρώπους με 
κινητικά προβλήματα συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Τα ευέλικτα καπάκια" και άλλες με την 
κομποστοποίηση, τη μετατροπή οργανικών υλικών σε κομπόστ, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου 
Πατρέων.

•	 Αιμοδοσία
Η καθιερωμένη Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σχολείο μας  σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου αυτή τη φορά βρήκε ένθερμους διοργανωτές - τους 
μαθητές του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Έγινε  ενημέρωση των εθελοντών - μαθητών 
από την αντίστοιχη υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια οι ίδιοι μαθητές ανέλαβαν να 
ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τις οικογένειές τους, τη σχολική κοινότητα αλλά και 
τους κατοίκους της γειτονιάς του Σχολείου.

•	 Γνωριμία με την Ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis
Γνωριμία με την Ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis. Στα πλαίσια της συνεργασίας 
με τη συγκεκριμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, όπως αναφέρθηκε στη δράση 6, η υπεύθυνη της 
Δομής επισκέφθηκε το Σχολείο μας προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές τόσο για τη δράση 
της «Praksis» όσο και για τις ιδιαιτερότητες των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στις 
εγκαταστάσεις της Στέγης Plus (+) στην Πάτρα.

•	 Τσικνοπέμπτη με την Praksis
Τσικνοπέμπτη με την Praksis. Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη συναντούν τον Άνθρωπο. Τα 
τοπικά έθιμα της Τσικνοπέμπτης θα τα μοιραστούμε φέτος με παιδιά που φιλοξενούνται στον 
χώρο της Στέγης Plus (+).  Προγραμματίζουμε να μοιραστούμε μαζί τους στιγμές χαράς και κεφιού 
μέσα από παραδοσιακά έθιμα της πόλης μας, όπως ο γάμος της Κουλουρούς και το γαϊτανάκι. 
Ελπίζουμε να μοιραστούν κι τα παιδιά αυτά μαζί μας κάποια δικά τους έθιμα, να μας μάθουν ένα 
χορό, μερικές δικές τους λέξεις.

•	 Συμμετοχή στην ακτιβιστική δράση ευαισθητοποίησης για την παγκόσμια καμπάνια  «Η ώρα 
της Γης»
Πρόκειται για ανοιχτή δράση που για την Πάτρα διοργανώνει όπως κάθε χρόνο η ομάδα 
Εθελοντισμού και Ενεργοποίησης Patrinistas. Φέτος έχει κεντρικό μήνυμα «Άναψε ένα φως στην 
κλιματική αλλαγή – Shine a Light on Climate Action». Η δράση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία 
Γεωργίου από τις 8:30 έως τις 9:30 το βράδυ.

•	 Συμμετοχή στο «Let's do it Greece»
Με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας μαθητών, το Σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στην 
πανελλαδική εθελοντική δράση «Let's do it Greece».  Προγραμματίσαμε επίσκεψη στο δάσος της 
Καλόγριας και συνάντηση εκεί με τους υπεύθυνους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου 
Στροφυλιάς, προκειμένου να ενημερωθούμε για την σπάνια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και 
να πραγματοποιήσουμε την από κοινού προγραμματισμένη εθελοντική δράση καθαρισμού στην 
περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς.
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•	 Γνωριμία με το σωματείο EEΑΣΚΠ και συμμετοχή σε δράση για την παγκόσμια ημέρα για την 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στην πλατεία Γεωργίου
Γνωριμία με το σωματείο: Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας 
Δυτικής Ελλάδας (EEΑΣΚΠ) και συμμετοχή σε δράση ευαισθητοποίησης του κόσμου για την 
παγκόσμια ημέρα για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, στην πλατεία Γεωργίου. Η κοινωνική 
λειτουργός του Σχολείου μας κ. Σοφία Αττάρτ, με το ρόλο του ενεργού εθελοντή παρουσίασε στους 
μαθητές την προσωπική της εμπειρία ως εθελοντής του παραπάνω Σωματείου. Η προσωπική 
μαρτυρία του ασθενή με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Γ. Γραμματέα του σωματείου κ. Δημήτρη 
Μπάλλα, με τη μορφή της ζωντανής βιβλιοθήκης και η ενημέρωση για την εθελοντική δράση του 
Σωματείου συμπλήρωσαν την προσπάθεια γνωριμίας με το Σωματείο ΕΕΑΣΚΠ.

•	 Ακτιβιστική παρέμβαση ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα
Διαδραστική παρουσίαση του δρώμενου "Νοιάζομαι κι Εγώ" στο προαύλιο του Σχολείου. Με 
απόφαση όλης της ομάδας επιχειρείται μια διαφορετική μορφή ευαισθητοποίησης των υπόλοιπων 
μαθητών του Σχολείου. Τόσο ο χαρακτήρας του ανασχεδιασμού όσο και εκείνος της ακτιβιστικής 
μορφής αξιοποιήθηκαν δημιουργικά από τους μαθητές-εθελοντές. Χωρίς περιττά λόγια, μόνο με 
δράσεις που μιλούν από μόνες τους επικοινώνησαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο όσα 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε.

•	 Ο "κρυμμένος θησαυρός" του εθελοντισμού
Το παιχνίδι δεν λείπει από τον εθελοντισμό. Ψάχνουμε τον «θησαυρό» του εθελοντισμού για 
να συναντηθούμε με τους ανθρώπους της γειτονιάς και να τους μιλήσουμε για την εθελοντική 
μας δράση. Στο παιχνίδι αυτό θα συναντηθούμε επίσης με τους μαθητές του 8ου Δ. Σ. Πατρών. 
Ψάχνουμε με οδηγούς τους γρίφους και μοιραζόμαστε την αγωνία αλλά και τη χαρά του παιχνιδιού.

Όφελος για τους μαθητές: 

Η συμμετοχή και ο σεβασμός, η εγρήγορση και η ανιδιοτελής 
προσφορά είναι θέματα που συζητούνται πλέον συνεχώς στο σχολείο 
μας. Καμία από τις δράσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Ωστόσο όλες μαζί 

συνθέτουν το προφίλ του ενεργού πολίτη. Εκείνου που ζει για να 
προσφέρει και να μοιράζεται.
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49ο Δημοτικό 
Σχολείο Πατρών
Συντελεστές: 
Λεωνίς Σαμαρτζή, Γεωργία Ρηγοπούλου, Φώτης Μπούρκουλας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Ενημερώσεις σε όλους του εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα
Ενημέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και του Συλλόγου 
γονέων σε συνεργασία με τον Συντονιστή του προγράμματος και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

•	 Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στην Ενεργό Πολιτειότητα
Οι μαθητές μας προσέγγισαν την έννοια της ενεργούς πολιτειότητας με τη μέθοδο του World Cafe. 
Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να συνεργαστούν σε μία διαφορετική συζήτηση για να κατανοήσουν 
με μία ιδιαίτερη τεχνική έννοιες όπως δημοκρατία, ισότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, 
εθελοντισμό.

•	 Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο σχολείο. Οι μαθητές με αφορμή μία ανακοίνωση στο 
διαδίκτυο για την ανάγκη για αίμα, πρότειναν να οργανώσουν μία εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο 
του σχολείου. Ήρθαν σε επαφή με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και με τη 
βοήθεια μιας μητέρας που εργάζεται στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝΠ, οργάνωσαν τη δράση 
αυτή.

•	 Δράσεις Εθελοντισμού στο Σχολικό περιβάλλον
Μαζεύουμε καπάκια, μοιράζουμε χαμόγελα”. Οι μαθητές ύστερα από δραστηριότητες που 
αντλήσαμε από το βιβλίο του μαθητή και βιωματικά παιχνίδια, πρότειναν να μαζεύουμε καπάκια, 
για να αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Η απόφαση αυτή των παιδιών δεν ήταν τυχαία, αλλά 
επηρεάστηκε από τη συναναστροφή των παιδιών με έναν δάσκαλο στο σχολείο ο οποίος κινείται 
με αμαξίδιο. Χωρίστηκαν σε ομάδες όπου η κάθε μία είχε συγκεκριμένη εργασία. Η πρώτη 
ομάδα, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο γονέων, ήρθε σε επαφή με 
κατάστημα το οποίο έκανε προσφορά κάδους ανακύκλωσης. Η δεύτερη ανέλαβε την “διαφήμιση” 
της εκστρατείας, ζωγραφίζοντας αφίσες και γράφοντας ανακοινώσεις, Η τρίτη ομάδα ανάλαβε 
την προώθηση των ενημερωτικών φυλλαδίων αλλά και την σωστή τήρηση των κανόνων για τα 
καπάκια κάνοντας εβδομαδιαίες υπενθυμίσεις στα παιδιά όλου του σχολείου.

•	 Δράση Εθελοντισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρών και το ΚΟΜΑΙΘΩ
Στη δράση αυτή οι μαθητές βγήκαν από τα στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας και ετοίμασαν 
μια δράση ενεργοποιώντας ολόκληρο το Δήμο Πατρών. Ένα θεατρικό κείμενο Ζακυνθινής 
Ομιλίας για έναν αναπάντεχο γάμο ήταν η αφορμή να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει πρωινό σε παιδιά που 
έχουν ανάγκη. Σε κεντρική πλατεία της πόλης μας (Πλατεία Γεωργίου Α΄) οι μικροί εθελοντές 
παρουσίασαν το δρώμενο σε άλλα σχολεία αλλά και σε όποιον βρέθηκε εκεί. Η δράση ήταν 
ανοιχτή δράση και όλα έπρεπε να οργανωθούν τέλεια με την πολύτιμη η βοήθεια όλων. Η ίδια 
δράση πραγματοποιήθηκε και  σε συνεργασία με το ΚΟΜΑΙΘΩ Πάτρας. 

•	 Δράση εθελοντισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας και τον Τομέα Πρασίνου του 
Δήμου Πατρών
Τα παιδιά ανέλαβαν να καθαρίσουν και να δενδροφυτέψουν το γειτονικό στο σχολείο μας πάρκο.

•	 Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τον Φ.Δ.Λ.Μ- Αιτ. και ενημερώθηκαν για τη δράση του ως προς την 
προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά γνώρισαν εθελοντές της Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι 
οποίοι τους μετέφεραν τις εμπειρίες του ως εθελοντές. Παρατήρησαν διάφορα αποδημητικά 
πουλιά, έμαθαν για τους κινδύνους που απειλούν κάποια είδη και ενθαρρύνθηκαν στην 
εθελοντική δράση.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Η αρχή έγινε. Οι μαθητές ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα της 
προσπάθειάς τους αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο 

στον εθελοντισμό, τόσο μέσα στη σχολική κοινότητα όσο και έξω από 
αυτή, σε επίπεδο γειτονιάς ή και ολόκληρης της πόλης.
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Γυμνάσιο 
Καστριτσίου
Συντελεστές: 
Παπαδέλη Μαρία, Τόκα Κωνσταντίνα, Σκαρπέλου Σταυρούλα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Γνωριμία, επικοινωνία και συγκρότηση ομάδας
Το εργαστήριο αυτό που είχε διάρκεια 6 διδακτικές ώρες, είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία 
των απαραίτητων προϋποθέσεων συγκρότησης της ομάδας μέσω της αλληλεπίδρασης (γνώση 
του εαυτού και των άλλων) ώστε να αναπτυχθεί στη συνέχεια η ομαδικότητα και η δυναμική που 
θα αυξήσει την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και πρωτοβουλία των μελών της.
Έτσι περιλάμβανε χαλάρωση με σχετικό ακουστικό ερέθισμα, ποικιλία παιχνιδιών γνωριμίας, 
επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, επαφής, συνενοχής, συνεργασίας και αισθησιοκινητικής δράσης 
καθώς και τεχνικές που χρησιμοποιεί η μέθοδος του θεατρικού παιχνιδιού και του εκπαιδευτικού 
δράματος (δυναμικές εικόνες, σωματική έκφραση) για μια αρχική προσέγγιση των στόχων του 
προγράμματος για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα.
Ενδεικτικές ασκήσεις: Ρυθμικές με τα ονόματα, μετάδοση σήματος, κινητικές για αίσθηση του 
χώρου και των κατευθύνσεων, οδήγα τον τυφλό, όλοι μαζί περπατάμε και όλοι σταματάμε ή ένας 
μόνο περπατά και οι άλλοι κινούνται για μη λεκτική επικοινωνία, η διαφορετική οπτική γωνία 
που βλέπουμε ένα σχήμα για ανάδειξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του ατόμου (όλοι 
διαφορετικοί- όλοι ίσοι), βοήθα να περάσω, ας λύσουμε τον κόμπο.

•	 Προβολή του βίντεο «Όμορφη ταυλανδέζικη διαφήμιση»  
Στη δραστηριότητα αυτή προβλήθηκε η ταινία «Όμορφη ταϋλανδέζικη διαφήμιση»  που στόχο 
είχε την ευαισθητοποίηση πάνω στην έννοια της αλληλεγγύης και πώς οι πράξεις  αλληλεγγύης 
επιστρέφουν σε μας. Προβλήθηκε η ταινία και στη συνέχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση. 
Οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και προσωπικές εμπειρίες και μέσα από την αλληλεπίδραση 
κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.   

•	 Προσέγγιση της έννοιας του εθελοντισμού
Πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα «Είναι δραστηριότητες εθελοντισμού;» από το βιβλίο 
μαθητή του προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω». Προσεγγίστηκε η έννοια του εθελοντισμού με 
τη μεθοδολογία εργασία σε ομάδες. Αφού η ομάδα χωρίστηκε με ένα παιχνίδι σε υποομάδες, 
καθεμιά από αυτές ανέλαβε ένα από τα κείμενα της συγκεκριμένης δραστηριότητας του βιβλίου 
μαθητή του «Νοιάζομαι και δρω», το επεξεργάστηκε και παρουσίασε στην ολομέλεια τη θέση 
της στο ερώτημα αν η περιγραφή του κειμένου είναι δραστηριότητα εθελοντισμού. Στη συνέχεια 
ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός. Τέλος 
συμβουλεύτηκαν το βιβλίο για τον ορισμό της έννοιας εθελοντισμός προς επιβεβαίωση των 
υποθέσεών και αποτελεσμάτων της συζήτησης.

•	 Αναγνώριση μορφών εθελοντισμού με οπτικά ερεθίσματα
Σε αυτή τη δραστηριότητα τέσσερις  υποομάδες με ερέθισμα εικόνες από διάφορες μορφές 
εθελοντισμού του βιβλίου μαθητή, συζήτησαν, αναγνώρισαν τη μορφή εθελοντισμού (δράση 
για το περιβάλλον, αισθητική αναβάθμιση του αύλειου σχολικού χώρου, δασοπυρόσβεση, 
παιδικός εμβολιασμός μειονότητας) και έβαλαν ευρηματικές λεζάντες στις δοσμένες εικόνες που 
προβάλλουν την κάθε εθελοντική δράση. 

•	 Εργαστήριο κατασκευής  χριστουγεννιάτικων στολιδιών και δώρων και Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι για την ενίσχυση εθελοντικού συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια
Μαθητές και καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» αλλά και άλλοι 
μαθητές της σχολικής κοινότητας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων 
ετοίμασαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, στολίδια και γλυκά τα οποία πούλησαν στο παζάρι που 
οργανώθηκε στο χώρο του σχολείου στις 22 Δεκεμβρίου 2015. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
προσφέρθηκαν για την ενίσχυση του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματική 
ασθένεια «Φλόγα». Το πιο σημαντικό είναι ότι ευαισθητοποιήθηκαν όλοι οι μαθητές της σχολικής 
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κοινότητας είτε συμμετέχοντας εθελοντικά, μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, στη 
διαδικασία κατασκευής των χριστουγεννιάτικων στολιδιών, είτε αγοράζοντας κάτι από το παζάρι.

•	 Συλλογή τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση του σωματείου αναπήρων παιδιών
Άλλη μια χριστουγεννιάτικη δράση εθελοντισμού του σχολείου μας, ήταν η συγκέντρωση 
τροφίμων από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες ειδών πρώτης 
ανάγκης όπως ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, αλεύρι, γάλα, λάδι,  μπισκότα, σοκολάτες, χυμοί, τσουρέκια, 
μελομακάρονα, κουραμπιέδες κλπ, τα οποία προσφέρθηκαν στο Σωματείο «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ-
Γαλήνη αναπήρων παιδιών» Πάτρας που αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα.

•	 Συλλογή ρούχων και παπουτσιών και συνεργασία με εθελοντική οργάνωση για τη στήριξη 
των προσφύγων Λέρου και Μυτιλήνης
Οργανώθηκε συλλογή ρούχων και παπουτσιών σε συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση 
«Άνοιξη» που εδρεύει στο Ρίο, για τη στήριξη των προσφύγων της Λέρου και της Μυτιλήνης. 
Προηγήθηκε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, τα προβλήματα 
και τις αιτίες της προσφυγικής κρίσης καθώς και επαφή με εθελοντές της οργάνωσης.

•	 Δραστηριότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με μαθητές σχολείου με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες
Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πάτρας, πραγματοποιήθηκαν 
αθλητικά παιχνίδια αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με μαθητές/-τριες του σχολείου με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, στο χώρο του Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συνεργασία 
αυτή των μαθητών ενεργοποίησε συναισθήματα και σκέψεις και επέδρασε θετικά στην υιοθέτηση 
μιας νέας στάσης ζωής που βασίζεται στον σεβασμό του διαφορετικού άλλου και την αλληλεγγύη.

•	 Εκδήλωση ενημέρωσης για την Εθελοντική αιμοδοσία
Ενημέρωση για την Εθελοντική αιμοδοσία από Επισκέπτρια Υγείας υπαγόμενη στο γενικότερο 
πλαίσιο της αγωγής και προαγωγής της υγείας. Η υπεύθυνη ενημέρωσε τους μαθητές για τη 
σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης, 
μέσα από μια προβολή παρουσίασης. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους 
μαθητές. 

•	 Καταγραφή των χαρακτηριστικών της αλληλεγγύης και σχέση αλληλεγγύης και εθελοντισμού 
Έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών της αλληλεγγύης και συζήτηση για τη σχέση αλληλεγγύης 
και εθελοντισμού με την αξιοποίηση της ταινίας animation «Mια ανθρώπινη οικογένεια-τροφή για 
όλους», του πόστερ «τα χέρια» και του αποσπάσματος άρθρου εφημερίδας με τίτλο «η αλληλεγγύη 
που έσωσε ένα μικρό παιδί».. 
Βασισμένο σε μια αρχαία ιστορία σχετικά με την πείνα και την αξία του μοιράσματος, αυτό το 
σύντομο βίντεο είναι μέρος της καμπάνιας της Caritas, με τίτλο “Μια ανθρώπινη οικογένεια, Τροφή 
για όλους”. Η αλληγορία των κουταλιών μας διδάσκει, πως όταν προσπαθούμε να ταΐσουμε μόνο 
τον εαυτό μας, όλοι μας καταλήγουμε να πεινάμε. Όταν όμως επικεντρωθούμε στην πείνα του 
πλησίον μας, ανακαλύπτουμε πως πάντα υπάρχουν τρόποι για να τραφούμε όλοι!
Η δύναμη της κινούμενης εικόνας στο βίντεο, δίνει “ζωή” σε αυτή την αλληγορική ιστορία, βάζοντάς 
μας σε σκέψεις... Και η σκέψη είναι το πρώτο βήμα για πράξη αλληλεγγύης.

•	 Φιλανθρωπία και εθελοντισμός
Επιλέχθηκαν ασκήσεις και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές 
για να κατανοήσουν την έννοια της Φιλανθρωπίας. Ακολούθησε μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα 
συζήτηση που περισσότερο προβλημάτισε παρά αποσαφήνισε την έννοια της Φιλανθρωπίας

. 
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•	 Συλλογή τροφίμων, ειδών υγιεινής, ρούχων σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων για τους 
πρόσφυγες
Οι μαθητές συγκινημένοι από την επικαιρότητα και το κύμα προσφύγων στη χώρα μας,  πρότειναν 
να οργανώσουν μια καμπάνια για τη συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και ειδών υγιεινής. 
Αρχικά, ενημέρωσαν την υπόλοιπη σχολική μονάδα και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με το Δήμο 
Πατρών για τη μεταφορά και αποκομιδή του υλικού που συγκεντρώθηκε.

•	 Συμμετοχή στην εθελοντική δενδροφύτευση που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών
Η Εθελοντική Ομάδα του «Νοιάζομαι και δρω» του Γυμνασίου Καστριτσίου σε συνεργασία με 
την περιβαλλοντική ομάδα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να καλέσει όλους τους μαθητές/-τριες του 
σχολείου, ώστε να συμμετέχουν στη δενδροφύτευση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 11.00 π.μ.. με αφετηρία το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. 
Στόχος της δράσης ήταν το πρασίνισμα του χώρου γύρω και κοντά από το σχολικό μας συγκρότημα 
και να αποδείξουμε ότι: Νοιαζόμαστε και Δρούμε εθελοντικά για το Περιβάλλον, το δικό μας και 
των άλλων και  γινόμαστε ενεργοί πολίτες.

•	 Εκδήλωση ενημέρωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ενδοσχολική 
βία, ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε αρχικά τους μαθητές για το έργο 
του Συλλόγου και τη δυνατότητα στήριξης που παρέχει στα παιδιά και τους εφήβους. Έπειτα 
προβλήθηκε βίντεο με θέμα την ενδοσχολική βία και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές 
και την ψυχολόγο.  Τέλος, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης και με διάδραση επιχειρήθηκε η 
προσέγγιση και αποσαφήνιση της έννοιας  των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της καταπάτησης 
αυτών και ειδικότερα η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας.

•	 Συμμετοχή στη Δράση «Τα ευέλικτα καπάκια»
Συμμετοχή στη δράση «Τα ευέλικτα καπάκια» με συλλογή πλαστικών πωμάτων από εμφιαλωμένα 
νερά, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, γάλατα, χυμούς, μαρκαδόρους κ.ά, προκειμένου μέσω της 
διάθεσής τους να προσφέρουν ένα δώρο ζωής και να αγοραστούν   αναπηρικά αμαξίδια για 
ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Οι μαθητές σε καθημερινή βάση συλλέγουν καπάκια τα 
οποία συγκεντρώνουν μαθητές από το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» αλλά και οι υπόλοιποι 
μαθητές του σχολείου τους οποίους κινητοποίησαν με στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων και ειδικότερα των πλαστικών και τα θετικά 
αποτελέσματα της δράσης αυτής για την προστασία του περιβάλλοντος όλων μας (συλλογικό 
αγαθό) και αφετέρου να εκφράσουν την ευαισθησία και την προθυμία να βοηθήσουν ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη αλλά και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με ενεργό τρόπο. Τη δράση για 
τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντόνισε η Γέφυρα ΑΕ Ρίου- 
Αντιρρίου.

•	 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Πήλιο
Στην 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του  ΚΠΕ 
Μακρινίτσας για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
κατανόησαν πώς ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρει στην  προστασία του περιβάλλοντος 
με απλές καθημερινές δράσεις. Επίσης ξεναγήθηκαν σε πολιτιστικούς χώρους, (Λαογραφικό 
Μουσείο,  Μουσείο Πλινθοκεραμοποίας) και ταξίδεψαν στο παρελθόν και στη διαφορετικά 
δομημένη  κοινωνία που στηριζόταν στην αλληλεγγύη  και την ανθρωπιά. Τέλος, ενημερώθηκαν 
από υπεύθυνη του Συνεταιρισμού  «Ζαγορίν» για την παραγωγή μήλων και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πως πρέπει να προτιμάμε τα τοπικά προϊόντα για να βοηθάμε στην τοπική οικονομία 
και το περιβάλλον, αφού μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα και τα τροφό-χιλιόμετρα.

•	 Ακτιβισμός: αν πιστεύεις ότι μπορείς να δράσεις μαζί με άλλους για να κάνεις τον κόσμο 
καλύτερο... τότε η δράση σου ονομάζεται ακτιβισμός
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Μέσα από το διαδίκτυο, ύστερα από έρευνα, πληροφορηθήκαμε για τη δράση των Patrinistas. 
Με τη βοήθεια του εγχειριδίου Νοιάζομαι και δρω: Εθελοντισμός- Αλληλεγγύη- Ενεργός Πολίτης, 
βιβλίο για το μαθητή προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο του όρου Ακτιβισμός και 
την σχέση του με τον Εθελοντισμό.

•	 Πρασινίζουμε τον προαύλιο χώρο του σχολείου μας
Ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο Πατρών να μας προσφέρει δενδρύλλια για να πρασινίσουμε 
τον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Στη δράση «Πρασινίζω το σχολείο μου», οι μαθητές 
εθελοντικά συμμετείχαν περνώντας έτσι για άλλη μια φορά από τη θεωρία στην πράξη, δρώντας 
έτσι εθελοντικά για το περιβάλλον.

•	 Μονοήμερη επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο 
προγράμματος για τα Ανθρώπινα δικαιώματα
Ημερήσια επίσκεψη των μαθητών στα Καλάβρυτα, στο Μουσείο Ολοκαυτώματος και στον Τόπο 
Θυσίας. Μέσα από την επίσκεψη στο χώρο, παρακολούθηση σύντομης ομιλίας, βίντεο και φύλλα 
εργασίας προσεγγίστηκε η έννοια και η αξία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

•	 Δώσε αγάπη ... είναι στο αίμα σου
Οι μαθητές από τα 3 σχολεία πραγματοποίησαν δράσεις για την προώθηση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας στο κέντρο της Πάτρας. Συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, φορώντας 
μπλουζάκια σχεδιασμένα ειδικά με το θέμα της αιμοδοσίας και κρατώντας μπαλόνια και κάρτες 
σε σχήμα καρδιάς, επικοινώνησαν με τον κόσμο και ενημέρωσαν τους περαστικούς για την 
κινητή μονάδα αιμοληψίας που βρισκόταν στην πλατεία Γεωργίου μεταδίδοντας το μήνυμα: 
«Δώσε αγάπη... είναι στο αίμα σου!»

•	 Προετοιμασία για την ημερίδα του «Νοιάζομαι και Δρω» στην Πάτρα...
Προετοιμασία για την παρουσίαση στην ημερίδα Συνάντηση Ενημέρωσης σχολείων για τον 
Εθελοντισμό. Συγγραφή μικρών θεατρικών δρώμενων, συγγραφή ποιήματος και μελοποίησή 
του, σχεδιασμός και κατασκευή πανό με συνθήματα για τον Εθελοντισμό. 

•	 Συμμετοχή στην ημερίδα ενημέρωσης του Νοιάζομαι και Δρω με δρώμενα 
Οι μαθητές συμμετείχαν στην Εκδήλωση Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για το 
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» που έγινε στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα. Με θεατρικά 
δρώμενα, τραγούδι και μουσική και άλλες εκπλήξεις οι μαθητές  μίλησαν με τον τρόπο τους για 
τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την Ανθρωπιά, την Ενεργό Πολιτειότητα.

•	 Οι ΤΠΕ στην  «υπηρεσία» του Εθελοντισμού
Οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο βίντεο που σχετίζονται με τον  Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, 
την Ανθρωπιά, την Ενεργό Πολιτειότητα. Τα ανέβασαν στο συνεργατικό padlet που δημιούργησα 
στην προσωπική μου ιστοσελίδα και την ιστοσελίδα του σχολείου. Φτιάξαμε σύννεφο-λεξα με τις 
λέξεις που προέκυψαν ύστερα από καταιγισμό ιδεών για τον  Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την 
Ανθρωπιά, την Ενεργό Πολιτειότητα.

Όφελος για τους μαθητές: 

Όλες οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθησαν στην 
ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση των μαθητών για την αξία και 
τη σημασία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού 

πολιτειότητας, ανατροφοδοτώντας όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με 
βιωματικές δράσεις.
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1ο Δημοτικό 
Σχολείο Λιβαδιάς
Συντελεστές: 
Πετούση Γεωργία, Χαρά Χαρχαρίδου,  Στέλιος Κουτσούρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Εκλογές στην τάξη
Η πρώτη συνάντηση είχε στόχο να καταστήσεις τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίσουν τη 
σημασία του ρόλου των πολιτών μέσα στην κοινωνία του δήμου και της κοινότητας, να έρθουν 
σε επαφή με τη διαδικασία των εκλογών και να αντιληφθούν τις αξίες της ελευθερίας, ισότητας, 
δημοκρατίας, να διευρύνουν διαθεματικές έννοιες, όπως άτομο-σύνολο, αλληλεπίδραση. Μετά 
από συζήτηση τα παιδιά βρήκαν λέξεις που αρχίζουν από πολιτ- και τις έγραψαν σε χαρτί του 
μέτρου. Τέλος έστησαν κάλπη στην τάξη, έβαλαν όσοι ήθελαν υποψηφιότητα και έγιναν εκλογές 
του συμβουλίου της τάξης. Μέσα από τον διάλογο και το παιχνίδι ρόλων οι μαθητές κατανόησαν 
τις έννοιες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του πολίτη κ.ά. 

•	 Ο φεγγαροσκεπαστής
Κατά τη δεύτερη συνάντηση έγινε ανάγνωση του παραμυθιού «Ο φεγγαροσκεπαστής» . Στόχος 
ήταν αφενός η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, 
καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, αφετέρου η καλλιέργεια 
στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής 
ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά «να νοιάζονται και να 
δρουν». Τα παιδιά μετά την ανάγνωση έφτιαξαν με χαρτόνι το φεγγάρι και τον φεγγαροσκεπαστή 
στη σκάλα αλληλεγγύης, έγραψαν ποιήματα σε μικρά χαρτάκια και τα κόλλησαν γύρω-γύρω. 
Επίσης εικονογράφησαν τον δικό τους “φεγγαροσκεπαστή”. 

•	 Ομαδικότητα - συνεργασία 
Στη συνάντηση αυτήν έγιναν ασκήσεις και παιχνίδια συνεργασίας και εμπιστοσύνης για 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση του ομαδικού πνεύματος, που είναι απαραίτητο σε δράσεις 
συνεργατικού εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Τα παιδιά με ενθουσιασμό έπαιξαν με λωρίδες 
υφάσματος και μουσικά όργανα τα παιχνίδια <<με τα μάτια του άλλου>>, <<άκουσε τον ήχο 
μου>>, <<δυο δυο>>, <<ας λύσουμε τον κόμπο>> και <<βοήθα να περάσω>>. Ακολούθησε 
συζήτηση και ερωτήσεις για το πώς αισθάνθηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, 
αν υπήρξαν προβλήματα συνεργασίας, τι θα ήθελαν να κάνουν οι άλλοι γι αυτούς, πόσες φορές 
χρειάστηκαν τη βοήθεια κάποιου άλλου, κ.ά.

•	 Αξίες και δικαιώματα
Η συνάντηση αυτή στόχο είχε να προσεγγίσει την έννοια του εθελοντισμού και να ανακαλύψουν 
οι μαθητές τη σχέση της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων με πράξεις εθελοντισμού 
και αλληλεγγύης. Ο εκπαιδευτικός διάβασε τα κείμενα στη σελίδα 23 του Νοιάζομαι και δρω 
τεύχος 2 και ζήτησε οι μαθητές να τα σχολιάσουν, να βρουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, να 
σκεφτούν τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία των πράξεων που περιγράφονται, καθώς και τα πιθανά 
αποτελέσματά τους. Κατόπιν οι μαθητές σχεδίασαν και έκοψαν σε χαρτόνι τα χέρια τους και 
έγραψαν τι μπορούν να κάνουν μ΄ αυτά για άλλους ανθρώπους. Επίσης χωρίστηκαν σε ομάδες, 
πήραν μπαλόνια κι έγραψαν με μαρκαδόρους σε αυτά, αξίες-έννοιες που θεωρούν σημαντικές 
όπως αγάπη, φιλία, δικαιοσύνη, ελευθερία ισότητα κ.ά. Τέλος σε χαρτί του μέτρου οι μαθητές 
κατέγραψαν δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης, στις οποίες έχουν πάρει μέρος, κόλλησαν 
εικόνες κ.ά.

•	 Ποιος είμαι, γιατί νοιάζομαι και τι ελπίζω
Στη συνάντηση αυτή διερευνήθηκε και συζητήθηκε το για ποιους νοιάζονται οι νέοι και σε 
τι ελπίζουν. Στόχο είχε να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού και 
αποδοχής των άλλων και να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντά τους για να στηρίξουν την κοινότητα, να δράσουν σ ένα πλαίσιο αλληλεγγύης. 
Έτσι ακολούθησε η δραστηριότητα «Όσα κουβαλώ ... όσα μπορούν να με φέρουν κοντά στους 
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άλλους». Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και σε χαρτί του μέτρου ένας μαθητής από κάθε 
ομάδα ξάπλωσε και οι υπόλοιποι σχεδίασαν το περίγραμμά του. Οι μαθητές κατέγραψαν στην 
ανθρώπινη φιγούρα τις σωματικές και πνευματικές τους δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 
Κόλλησαν τα χαρτιά στον τοίχο και ακολούθησε συζήτηση. Τέλος αποφάσισαν για τις επόμενες 
δράσεις τους. 
 

•	 Μαζεύουμε πλαστικά καπάκια
Οι μαθητές ενημέρωσαν τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου για τη συλλογή πλαστικών καπακιών 
από διάφορα μπουκάλια που χρησιμοποιούν. Κατόπιν και με τη βοήθεια του συλλόγου Γονέων 
και κηδεμόνων δόθηκαν σε εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Ζαππείου Λιβαδιάς για την 
απόκτηση αναπηρικού αμαξιδίου. 
 

•	 Τα χαρακτηριστικά του εθελοντή
Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο με συνεντεύξεις των εθελοντών στον 
τόπο www.noiazomaikaidrw.gr . Ο εκπαιδευτικός μοίρασε σε φωτοτυπία τη σελίδα 39 του 
βιβλίου Νοιάζομαι και δρω τεύχος 2. Τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο και συμπλήρωσαν με τη σειρά 
το έντυπο. Στο τέλος το διάβασαν και συζήτησαν για την επόμενη δράση. 

•	 Το δέντρο της τάξης μας
Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές σε χαρτί του μέτρου σχεδίασαν ένα δέντρο με ρίζες και κλαδιά. 
Σε χαρτάκια έγραψαν τι όφελος έχουν από τη συμμετοχή τους σε κάποια εθελοντική δράση και τι 
προσφέρουν στους άλλους με αυτή την συμμετοχή τους και τα κόλλησαν στις ρίζες και τα κλαδιά 
αντίστοιχα. Στο τέλος προέκυψε το δέντρο του εθελοντή της τάξης. 
 

•	 Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς και συνάντησαν μια συνταξιούχο 
δασκάλα που εθελοντικά παρουσίαζε σε μαθητές πρόγραμμα για τα έθιμα των Χριστουγέννων. 
Τα παιδιά συζήτησαν μαζί της για τον εθελοντισμό.
 

•	 Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
Οι μαθητές κατά τον μήνα Δεκέμβριο αφού ενημέρωσαν όλες τις τάξεις του σχολείου 
συγκέντρωσαν τρόφιμα, ρούχα και είδη προσωπικής υγιεινής και τα έδωσαν στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου, στην Εκκλησία και στον Ερυθρό Σταυρό για τους πρόσφυγες. 
Επίσκεψη στο γηροκομείο Λιβαδιάς
Πριν κλείσει το σχολείο για τις διακοπές των Χριστουγέννων οι μαθητές επισκέφτηκαν το 
γηροκομείο Λιβαδιάς «Εστία μητέρας». Με τα τριγωνάκια τους τραγούδησαν τα κάλαντα, μοίρασαν 
στις ηλικιωμένες χειροποίητες κάρτες και δωράκια και συζήτησαν μαζί τους. 
 

•	 Levadistas
Στη συνάντηση αυτή καλέσαμε στο σχολείο τους Levadistas, μια ομάδα εθελοντών που δρουν 
στην πόλη μας εθελοντικά και παρουσίασαν στους μαθητές τη δράση τους. Απάντησαν σε 
ερωτήσεις των μαθητών για την εμπειρία τους και αποφασίσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα 
στο σχολείο μας και να το ομορφύνουμε. 
 

•	 Δημιουργία αφίσας
Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές σε χαρτόνια δημιούργησαν αφίσες για την καθαριότητα του 
σχολείου με στόχο να ενημερώσουν όλους τους μαθητές για την ημέρα καθαρισμού του σχολείου. 

•	 Καθαρίζουμε το σχολείο
Στη συνάντηση αυτή οργανώθηκε η καθαριότητα του σχολείου. Στη δράση αυτή βοήθησαν μέλη 
των Levadistas και του συμβουλίου του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι μαθητές με γάντια 
και σακούλες και με τη βοήθεια των μεγάλων καθάρισαν το προαύλιο και τους γύρω χώρους του 
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σχολείου. Το σχολείο «έλαμψε» από την καθαριότητα και τα παιδιά ήταν απόλυτα ικανοποιημένα 
από την προσπάθειά τους και το αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια των Levadistas θα κατασκευαστούν 
ξύλινοι κάδοι από παλέτες για τα σκουπίδια και θα τοποθετηθούν στην αυλή.  

•	 Όλοι μαζί μπορούμε! 
Την Κυριακή, 20 Μαρτίου, εθελοντές, παιδιά, δάσκαλοι, γονείς, μέλη του Συλλόγου Γονέων και 
των Levadistas, ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσπάθησαν να ομορφύνουν το σχολείο μας 
με ζωγραφιές στους τοίχους και άλλες παρεμβάσεις στο προαύλιο. Βάφτηκαν τα κάγκελα, οι 
μπασκέτες, τα παγκάκια, οι τοίχοι, οι κάδοι απορριμμάτων. Τη Δευτέρα το σχολείο μας ήταν πιο 
όμορφο και λαμπερό!

•	 Let’ s do it Greece
Την Κυριακή, 17 Απριλίου, το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση του Let’ s do it Greece στο 
Ζάππειο της Λιβαδιάς, μαζί με άλλα σχολεία, γονείς και μέλη των Levadistas. Αφού έγινε 
καθαριότητα, βάφτηκαν κάγκελα, τοίχοι, παγκάκια και τα παιδιά ζωγράφισαν πασχαλινά αβγά που 
κρεμάστηκαν στα δέντρα. Έτσι η πόλη μας προετοιμάστηκε για τη γιορτή του Πάσχα.

•	 Εθελοντισμός και δάσος
Στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή μας στην Πάρνηθα, στο καταφύγιο 
Φλαμπούρι, του ορειβατικού συλλόγου Αχαρνών. Μαζί με τον συνοδό μας περπατήσαμε στο 
βουνό και φτάσαμε στο παρατηρητήριο, όπου συναντήσαμε έναν εθελοντή από τον σύλλογο 
ΕΔΗΣΑ. Ακολούθησε συζήτηση και ενημέρωση για τις δράσεις τους στο όμορφο περιβάλλον της 
Πάρνηθας.

•	 Παίζουμε και προσφέρουμε!
Την Κυριακή 15 Μαΐου διοργανώθηκε αθλητική συνάντηση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε 
αθλητικό κέντρο της πόλης μας. Έγιναν δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες: ανάμεσα στους μαθητές και 
ανάμεσα στους μπαμπάδες των παιδιών. Έτσι συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια, 
παιχνίδια και βιβλία, τα οποία παραδόθηκαν στο δίκτυο αλληλεγγύης Λιβαδιάς. Ήταν μια ημέρα 
προσφοράς και παιχνιδιού που γέμισε χαρά μικρούς και μεγάλους. 

•	 Επίσκεψη πυροσβεστικής στο σχολείο μας
Στις 25 Μαΐου, ύστερα από πρόσκλησή μας, επισκέφτηκαν το σχολείο μας άντρες της πυροσβεστικής 
και ενημέρωσαν τα παιδιά για την προστασία των δασών και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Επίσης έγινε λόγος για τους εθελοντές που βοηθούν στο έργο 
των πυροσβεστών τόσο εσωτερικά στα γραφεία της υπηρεσίας τους όσο και εξωτερικά στην 
ύπαιθρο ως παρατηρητές. 

•	 Ένα δασάκι δίπλα στο σχολείο μας
Ο μεγαλύτερος στόχος του προγράμματός μας ήταν η διαμόρφωση του χώρου στο μικρό δασάκι 
που υπάρχει δίπλα στο σχολείο μας. Επισκεφτήκαμε τη δήμαρχο της πόλης μας και με την άδειά 
της υιοθετήσαμε το δασάκι και μας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να 
διαμορφώσουμε το αλσύλλιο αυτό σε χώρο ηρεμίας αναψυχής και παιχνιδιού. Όμως μέχρι 
τώρα δεν είχαμε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε και είχαμε ονειρευτεί λόγω κωλυσιεργίας των 
υπηρεσιών του δήμου. Ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι μέσα από δράσεις εθελοντισμού θα νιώσουν 
χρήσιμοι, αλλά και θα αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που συνήθως δεν 

αποκτώνται μέσα από τη συνήθη εκπαιδευτική διαδικασία.
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2ο Δημοτικό 
Σχολείο Αλιάρτου
Συντελεστές: 
Παγώνη Σταυρούλα, Κίτσου Κωνσταντίνα, Ηλία Αλεξάνδρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Παράγωγα της λέξης «πόλις»
Τι είναι πολίτης; Τι σημαίνει  πολιτική; Πώς θα φτιάξουμε τον ενεργό πολίτη; Παράγωγα της 
λέξης πόλις. Ενδεικτικά, τα παιδιά έδωσαν τις εξής απαντήσεις: Τι είναι πολίτης;  Πολίτης είναι 
ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτός που ζει σε μια πολιτεία μαζί με 
άλλους ανθρώπους, που πληρώνει τις εισφορές του κράτους, που τηρεί τους νόμους μιας πόλης, 
που ψηφίζει και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Πώς θα φτιάξουμε τον ενεργό πολίτη;  Ενεργός 
πολίτης είναι αυτός που βοηθάει στην κοινωνία, που φτιάχνει δημιουργήματα στην πόλη του, 
που συμμετέχει στα κοινά, που δίνει μέρος από την περιουσία του, που προστατεύει την πόλη 
από κινδύνους και πληρώνει τους φόρους του. Παράγωγα της λέξης πόλις: πολιτικός, πολιτεία, 
πολίτης, πολιτισμικός, πολίτευμα, πολιτισμός, πολιτική, πολιτισμένος, διαπολιτισμικός, πολιτιστικό. 
Στη συνέχεια παρουσίασαν όσα έγραψαν στην τάξη.

•	 Εθελοντισμός, Φιλανθρωπία, Ακτιβισμός, Αλληλεγγύη
Εθελοντισμός είναι η προσφορά ανθρώπων χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή,  η αλληλοβοήθεια, 
η αιμοδοσία, η προσφορά στα παιδιά της Αφρικής , η παροχή στέγης και τροφής.
Φιλανθρωπία είναι η βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας, η προσφορά υλικών αγαθών- 
χρημάτων, η πρόσφορά φαρμάκων, ρούχων, φαγητού και η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις Ακτιβισμός είναι οι διαδηλώσεις για συγκεκριμένους σκοπούς (προστασία δασών, 
προστασία περιβάλλοντος), οι δράσεις που ωφελούν την κοινωνία, τον πλανήτη και τους 
συνανθρώπους μας.
Αλληλεγγύη είναι η συμπαράσταση προς τον πλησίον, η προσφορά στο συνάνθρωπο,  η 
αλληλοβοήθεια, η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός,  όταν μοιράζεσαι, αγαπάς, 
συμπαραστέκεσαι, γελάς, πονάς, εμψυχώνεις το συνάνθρωπο, όταν νοιάζεσαι. Στη συνέχεια 
έκαναν παρουσίαση στην τάξη.

•	 Αποσαφήνιση των εννοιών
Αποσαφήνιση των εννοιών πολίτης – πολιτική - ενεργός πολίτης – εθελοντισμός – φιλανθρωπία 
- ακτιβισμός – αλληλεγγύη. Παρουσίαση Power Point σχετικό με τις παραπάνω έννοιες. Για την 
αποσαφήνιση των εννοιών ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες του βιβλίου από τα αντίστοιχα 
κεφάλαια.

•	 20 Νοεμβρίου 2015 Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, με τη μαιευτική μέθοδο τα παιδιά 
ανακάλυψαν τα δικαιώματα τους. Στη συνέχεια διαβάσαμε τη χάρτα των δικαιωμάτων και 
ετοιμάσαμε project τα οποία οι εμπλεκόμενοι μαθητές τα παρουσίασαν  σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου (διάχυση). 
Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν video σχετικά με την ημέρα των δικαιωμάτων του 
παιδιού και συζήτησαν, γέλασαν, προβληματίστηκαν, έμαθαν. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Την έχουν επικυρώσει 
όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας (η χώρα μας την επικύρωσε στις  
2 Δεκεμβρίου 1992 με τον νόμο 2101), και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των 
παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και 
Δικαιώματα Συμμετοχής.  Οι Βασικές Αρχές της Σύμβασης.

•	 10 Δεκεμβρίου 2015 Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Παρουσίαση, συζήτηση, και τέλος συσχετισμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των ζώων. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
οι μαθητές παρακολούθησαν την παρουσίαση και συζήτησαν για την Ιστορία των ανθρώπινων 
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δικαιωμάτων και για τα Ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη, μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ζώων, 
γιατί τα δικαιώματα δεν είναι προνόμιο μόνο των ανθρώπων.

•	 Εθελοντική δράση: Καθαρίζουμε το σχολείο μας
Τα παιδιά αισθάνονται ότι προσφέρουν καθαρίζοντας το σχολείο. 

•	 Σώσαμε το σύμβολο της σοφίας!!!
Το πρωί της Παρασκευής  13-11-2015 στην Αλίαρτο  μέλος της φιλοζωικής ( ο κ. Κώστας Τσώνης 
εκπαιδευτικός του Σχολείου μας),  δέχτηκε τηλεφώνημα για μία κουκουβάγια που βρισκόταν στην 
περιοχή Καραχάλιου και ήταν σε κακή κατάσταση. Οι διαδικασίες ήταν άμεσες. Επικοινωνήσαμε 
με το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ), οι οποίοι μας παρέπεμψαν στη 
θηροφυλακή για τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά της κουκουβάγιας από αυτούς, στο σύλλογο. 
Έτσι και έγινε. Να ευχαριστήσουμε το Δημήτρη και τη Γεωργία που ήρθαν σε επαφή με εμάς, 
αλλά και για το γεγονός πως κινητοποιήθηκαν για να σώσουν την κουκουβάγια!

•	 Οικολογική εταιρεία ανακύκλωση
Τη Δευτέρα 30/11/2015 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας, από την «οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης», 
η οποία είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 
μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο: «Αλλάζοντας συμπεριφορές. Σχολεία για ανακύκλωση».

•	 «ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩ»
Στις 7/12/2015 οι μαθητές της Στ΄ Τάξης είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα “ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩ”. Το πρόγραμμα που διαθέτει την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιείται πάντα με 
τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων Α’/θμιας Εκπαίδευσης και με διαδραστικό τρόπο 
ενημερώνει τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου. 
Ειδικότερα, οι μαθητές αποκτούν πλήρη γνώση των θεμάτων γύρω από το ποδήλατο και τον 
ποδηλάτη, συμμετέχοντας σε ειδικά εργαστήρια και μαζί με τον εκπαιδευτή του Ι.Ο.ΑΣ. καταλήγουν 
σε συμπεράσματα για τα βασικότερα θέματα ασφάλειας του ποδηλάτη. Το πρόγραμμα διενεργείται 
σε ομάδες, έχοντας ως στόχο την εμπέδωση της γνώσης και των σωστών πληροφοριών με 
ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά.

•	 Η Πυροσβεστική στο Σχολείο μας
Το σχολείο μας επισκέφτηκε την Παρασκευή 18/12, η Πυροσβεστική Λιβαδιάς, μετά από 
πρόσκληση μας. Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ ΄ ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν τις 
πυρκαγιές και τους σεισμούς. Τα παιδιά για μια ακόμη φορά συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε 
και έλυσαν τις απορίες τους.

•	 Έγινε... και γλυκό – παζάρι
Με την ουσιαστική  υποστήριξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων το σχολειό μας στολίστηκε 
χριστουγεννιάτικα και στις 21/12/2015 έγινε... και γλυκό - παζάρι. Τα παιδιά έζησαν τη μαγεία.

•	 Ψηφίσαμε για την απονομή Νόμπελ στους ήρωες του Αιγαίου
Ψηφίσαμε για την απονομή Νόμπελ στους ήρωες του Αιγαίου. Γονείς και παιδιά συμμετείχαν στο 
ψήφισμα.

•	 Ελεφαντόδοντο
Ψηφίσαμε και εκφράσαμε τον αποτροπιασμό μας που ακόμη επιτρέπεται η πώληση 
ελεφαντόδοντου μέσω της ιστοσελίδας www.yahoo.gr. 

•	 Καθαρίζουμε τα θρανία μας
Καθαρίζουμε τα θρανία μας. Τα θρανία λίγο ακόμη και θα γίνονταν...αόρατα. Κάθε Πέμπτη 

http://www.yahoo.gr
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υιοθετήσαμε αυτή τη δράση.

•	 Σχολικός εκφοβισμός
Η μη κερδοσκοπική εθελοντική  οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφθηκε το σχολείο 
μας, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι τάξεις  Ε΄ και Στ΄ με τη βοήθεια της ψυχολόγου, 
εμψυχώτριας  κ. Στάμου Έλλης,  συζητήσαν για τη «Σχολική Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό». Οι 
τάξεις Ε΄ και  Στ΄ συμμετείχαν σε μια όμορφη συζήτηση με την ψυχολόγο - εμψυχώτρια κ. Έλλη 
Στάμου με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Στη συνέχεια, η κ. Έλλη μας περιέγραψε ένα περιστατικό 
από προσωπική της εμπειρία, όπου ένα παιδί είχε καλέσει στο SOS 1056, επειδή δεχόταν σχολικό 
εκφοβισμό. Συζητήσαμε για το πώς νιώθει το παιδί, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει, σε ποιον 
να απευθυνθεί και τι να κάνουμε και εμείς που είμαστε θεατές-παρατηρητές. Έτσι κι εμείς 
αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τρόφιμα (γάλα, μακαρόνια, όσπρια κ.α. και να τα προσφέρουμε 
στα παιδιά των σπιτιών του «Χαμόγελου του Παιδιού».

•	 Η βαλίτσα του 2Π από την action aid στο σχολείο μας
Ο κ. 2Π  Έφτασε στο σχολείο μας στις 8 Φεβρουαρίου 2015 με τη βαλίτσα του. Το σίγουρο είναι πως 
θα μείνει κοντά μας για 15 ημέρες. Μας ήρθε από την action aid  και είναι ... πολυταξιδεμένος!!! Οι 
μαθητές μέσα από δράσεις μαθαίνουν την αξία του να είσαι Παγκόσμιος Πολίτης.

•	 Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού
Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του δικτύου, εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων:  “το παιδί 
πολίτης”. Συγκεκριμένα συζήτησαν:  Τι σημαίνει πολίτης στη σύγχρονη δημοκρατία; Από πόσο 
νωρίς, με ποιους τρόπους και με ποια υλικά τα παιδιά οικοδομούν τη δημοκρατική τους ταυτότητα; 
Ποια τα περιεχόμενα αυτής της ταυτότητας; Ποιο το νόημα της συμμετοχής και της υπεύθυνης 
στάσης μέσα στην κοινωνία; Πώς ένα παιδί μπορεί να κατανοήσει τις έννοιες της ελευθερίας, 
της ισότητας, των διακρίσεων, των θεσμών, της διαφορετικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης;  
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ότι στις σύγχρονες κοινωνίες ο πολίτης πρέπει να 
ενημερώνεται και να διαμορφώνει άποψη για πολλά και διαφορετικά ζητήματα, που αφορούν την 
τοπική κοινωνία όπου ζει, τη χώρα του, καθώς και την παγκόσμια κοινότητα. Επίσης, αντιλήφθηκαν  
σταδιακά ότι κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν είναι ξένο προς τη ζωή των ίδιων και της 
οικογένειές τους κι ότι αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία τους για την καλύτερη 
αντιμετώπιση και τη λύση τους. Στη διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκαν δράσεις ώστε 
να αντιληφθούν, τα παιδιά μέσα από γεγονότα και παραδείγματα της καθημερινής ζωής, πως 
κάθε δραστηριότητα των ατόμων και των ομάδων που αφορά τη συλλογική ζωή συνδέεται με 
μια πολιτική απόφαση, με την ευρεία έννοια, καθώς και με τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές 
που επικρατούν στην κοινωνία. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν ακόμη να προχωρήσουν σε ανάλυση, 
προβληματισμό, διαχείριση και αποφάσεις επιλεγμένων παραδειγματικών περιπτώσεων.

•	 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής. Επίσκεψη της κ. Λιάνας Δενεζάκη (συγγραφέα- 
εικονογράφου)
Η κυρία Λιάνα Δενεζάκη επισκέφτηκε το Σχολείο μας και με την καθοδήγησή της οι μικροί 
μαθητές δημιούργησαν. Έφτιαξαν τις δικές τους ιστορίες και τις εικονογράφησαν. Ένα Σχολείο 
που γέμισε  συγγραφείς και εικονογράφους!!!   1ο εργαστήριο τάξεις Ε΄ και Στ΄. Το θέμα της 
παραμυθο-ϊστορίας είναι ο εθελοντισμός.

•	 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), επισκέφθηκε  το Σχολείο μας. Πρόκειται για 
μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Χάρη Μπρισίμη και άλλους 
20 συμπολίτες της, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ελλάδα. 
Το 2005 το ΕΣΠ βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ως 
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«Νησίδα Ποιότητας Συλλογικής Δράσης», για την προσφορά του στην παραγωγή εθελοντικού και 
πρωτοποριακού κοινωνικού έργου ποιότητας στη χώρα μας. Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται 
και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε 
ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας, 
ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι 
μαθητές για πρώτη φορά άκουσαν  και για τον κλιματικό πρόσφυγα . Στη συνέχεια έγινε συζήτηση 
για τους πρόσφυγες της Συρίας, τα παιδιά είδαν διάφορα video και διαβάστηκε απόσπασμα από 
το βιβλίο «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές».

•	 «Σκληρό Καρύδι – εργαστήριο για μαθητές» με την συγγραφέα - εμψυχώτρια  κ. Σβορώνου 
Ελένη
Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ είχαν τη ευκαιρία να πάρουν μέρος στο εργαστήριο:  «Κι αν 
ήσουν εσύ; Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος «Σκληρό 
Καρύδι – εργαστήριο για μαθητές» με την συγγραφέα - εμψυχώτρια κ. Σβορώνου Ελένη. 
Στόχοι:Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το προσφυγικό, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και 
ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου, καλλιέργεια αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας 
στην τάξη, πρόληψη καταστάσεων απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν. Για 
τους μεγαλύτερους μαθητές επίσης: καλλιέργεια στάσης ενεργού πολίτη, καλλιέργεια ικανότητας 
κριτικής σκέψης και ένταξης των προβλημάτων όπως το προσφυγικό στην παγκόσμια και 
συστημική τους διάσταση. Περιγραφή: Εισαγωγικά παιχνίδια συγκέντρωσης και δημιουργίας 
πνεύματος συνεργασίας (δημιουργία ομάδων, σωματικών εικόνων κ.ά.). Εισαγωγή στην ιστορία 
που πραγματεύεται το «σκληρό καρύδι». Διάβασμα αποσπάσματος και συνέχισης της ιστορίας 
από τους μαθητές (γραφή). Επεξεργασία των διαφορετικών εκδοχών συνέχισης της ιστορίας και 
δραματοποίησή τους με δυναμικές εικόνες. Συζήτηση για την έννοια του «ξένου».

•	 Let’ s do it Greece 2016
Μεταφύτευση γλαστρών. Καθαρισμός αυλής του σχολείου και  του εξωτερικού χώρου. 
Δημιουργία παρτεριού. Παιχνίδια στην αυλή (φιδάκι, κουτσό). Διακόσμηση εξωτερικού χώρου 
(τοίχος, βρύσες).

•	 Τριήμερη Έκθεση Βιβλίου- Επίσκεψη συγγραφέα
Το σχολείο μας οργάνωσε έκθεση βιβλίου με τις εκδόσεις «Κέδρος». Η κ. Χριστίνα Φραγκεσκάκη, 
επισκέφθηκε το Σχολείο μας και είχε μια όμορφη συζήτηση με τους μαθητές των τάξεων Ε΄ και 
Στ΄. Με αφορμή τα δύο βιβλία της, «Να το πάρει το ποτάμι», «Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά» οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, να μάθουν, να αφουγκραστούν, να ευαισθητοποιηθούν 
και να ανακαλύψουν ότι η καρδιά τού κάθε σχολείου χτυπά στη βιβλιοθήκη του.

•	 Τα παιδιά δημιούργησαν τη δική τους γωνιά βιβλιοθήκης
Τα παιδιά διαμόρφωσαν μία δανειστική βιβλιοθήκη για όλους τους μαθητές του σχολείου.

•	 Εκπαιδευτική Εκδρομή
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Αθηνών όπου τα παιδιά ξεφύλλισαν βιβλία, είδαν παλιές εφημερίδες και περιηγήθηκαν 
στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Όφελος για τους μαθητές: 
Οι μαθητές του σχολείου ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από πολλά ζητήματα που 
αφορούν τόσο την κοινωνία των μαθητών όσο και την εξωσχολική κοινωνική 
ζωή. Κατάλαβαν ότι οφείλουν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι για τα ζητήματα 

που τους αφορούν και να μην αναθέτουν τις ευθύνες τους σε άλλους.
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7ο Δημοτικό 
Σχολείο Κω
Συντελεστές: 
Χαραλαμπίδου Ελπίδα, Σταματελοπούλου Μαρία, Κουτσούτη Ειρήνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Σειρά Δράσεων Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης
Ύστερα από τη δημιουργία των προφίλ των μαθητών μας και την αναζήτηση των ενδιαφερόντων 
τους και των ιδιαιτεροτήτων τους προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας χώρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης στο σχολικό χώρο υπολογίζοντας ότι ούτε σε επίπεδο δήμου ούτε σε επίπεδο 
άλλων φορέων υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα έκφρασης που να λειτουργούν εθελοντικά. Τα 
παιδιά οραματίστηκαν έναν χώρο στο σχολείο τους. Άρχισαν να προτείνουν τη διαμόρφωση 
του. Μέσα στον χώρο αυτό ενέταξαν:

• Το μουσείο Υφαντικής του σχολείου (το συγκεκριμένο μουσείο δημιουργήθηκε από 
εργασίες προηγούμενων τάξεων).
•  Το κομμάτι της βιβλιοθήκης του σχολείου μας, όπου θα υπάρχει και χώρος ανάγνωσης. 
Μάλιστα πρότειναν να συνδέσουν τον χώρο αυτό με ένα κομμάτι της αυλής όπου θα 
μπορούν να διαβάζουν στα διαλείμματα.
• Τα εργαστήρια κατασκευών (ζωγραφική, ξυλοκοπτική, πηλού). Επίσης άρχισαν να 
αναζητούν άτομα που θα μπορούσαν να έρθουν στο σχολείο και να μας βοηθήσουν στις 
δημιουργίες μας.
•  Τη φιλοξενία καλλιτεχνών (συγγραφείς, εικονογράφοι, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, 
μουσικοί).

Ορμώμενοι από αυτή την ιδέα «βγήκαν» έξω από το συγκεκριμένο χώρο και θέλησαν να 
επέμβουν και να διαμορφώσουν τους διαδρόμους, τις σκάλες, την είσοδο, την πίσω αυλή 
και τα υπόγεια του νέου σχολείου στο οποίο πρόκειται να στεγαστούμε. Έτσι, άρχισαν να 
δημιουργούν έργα για το καινούριο σχολείο, χωρίστηκαν σε ομάδες όπου η κάθε ομάδα 
ασχολείται με ένα από τα παραπάνω θέματα.

Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά κατάφεραν να ξεπεράσουν τα  συναισθήματα ατομικισμού 
και να προβάλλουν το ομαδικό πνεύμα. Εργάσθηκαν για να φτιάξουν 

ένα σχολείο στο οποίο δεν θα το χαιρόντουσαν αυτά αλλά τα άλλα 
παιδιά του σχολείου. Καλλιεργήθηκαν συναισθήματα αλληλεγγύης και 
τα βίωσαν με τη δενδροφύτευση, με το τάισμα των αδέσποτων, με το 

προγραμματισμένο πότισμα των δέντρων και με άλλες 
παρόμοιες δράσεις
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Δημοτικό Σχολείο 
Αστυπάλαιας
Συντελεστές: 
Ευφημία Σταυλά, Αλέξανδρος Χρούτας, Σοφία Θεοδωρίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Αποσαφήνιση των εννοιών – δημιουργία ομάδας - συζητήσεις με εθελοντές

Στην πρώτη δράση του προγράμματος, αποσκοπούσαμε στο να μπορέσουν οι μαθητές να 
διακρίνουν τις εννοιολογικές διαφορές του εθελοντισμού σε σχέση με παρεμφερείς όρους. 
Ξεκινήσαμε με δραστηριότητες για την αποσαφήνιση των εννοιών (εθελοντισμός, αλληλεγγύη 
κτλ.) κάνοντας καταιγισμό ιδεών. Έχοντας ως πρότερο ερέθισμα την οικουμενική διακήρυξη για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (δραστηριότητες για τον εκπαιδευτικό), συναποφασίστηκε από τους 
μαθητές η διενέργεια εκλογών με σκοπό την ανάδειξη του αντιπροσωπευτικού σώματος των 
τάξεων.

Αξιοποιώντας το βιβλίο του προγράμματος κάναμε τη δραστηριότητα «τι μου αρέσει να κάνω- 
τι με δυσκολεύει» ,τη δραστηριότητα «το αστέρι της ζωής μου», «το Ποτάμι της ζωής» και 
«περιγράφω το αγαπημένο μου αντικείμενο». Έπειτα διερευνήσαμε την έννοια του εθελοντισμού 
με την ευκαιρία της εκπαιδευτικής επίσκεψης του σχολείου μας στο Λιβάδι. Ως συνέχεια της 
προηγούμενης, δραστηριότητας, οι μαθητές έπρεπε να ανακαλύψουν, πλέον, τη στενή σχέση 
αλληλεγγύης και εθελοντισμού καθώς επίσης και να αντιληφθούν τη δύναμη της οργανωμένης 
δράσης των πολιτών. Προχωρήσαμε σε αναδίφηση όσων έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα. 
Αντιπαραβολή αυτών με το βίντεο του οργανισμού Life Vest Inside «Kindness Boomerang – One 
Day», στο Youtube.

Υλοποιήσαμε παιχνίδια που αναδεικνύουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στις 
τάξεις (Ποδόσφαιρο με κλειστά μάτια, σχηματισμός λέξεων με τα σώματα τους) και κάναμε 
δραστηριότητες με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες για τα δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων 
με αναπηρία.

Παράλληλα συναντηθήκαμε  με την Πρόεδρο του   Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και το 
πρόεδρο της εθελοντικής ομάδας ΣΕΠΠΑ και συζητήσαμε για την εθελοντική δουλειά που γίνεται 
από τους ίδιους, τους λόγους για τους οποίους γίνεται κάποιος εθελοντής, τα οφέλη κτλ.

•	 Πάρκο αναψυχής – χάρτης νησιού – δενδροφύτευση

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος οι μαθητές μας ανέλαβαν δράση με στόχο τη δημιουργία 
ενός μικρού πάρκου αναψυχής κοντά στο σχολείο. Προβληματίστηκαν για τις ανάγκες της τοπικής 
μας κοινωνίας και έψαξαν να βρουν σε ποιον τομέα μπορούν να προσφέρουν. Αποφάσισαν ν΄ 
αξιοποιήσουν τα προσόντα, τις γνώσεις και τα ταλέντα τους  για να βελτιώσουν την κατάσταση.

Δημιουργήσαμε χάρτη του νησιού μας και καταγράψαμε τα  προβλήματα που υπάρχουν. Στη 
συνέχεια προχωρήσαμε σε παραγωγή γραπτού λόγου με θέμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για 
να καλυτερέψει ο τόπος μας, όπου αποτυπώθηκε η  ανάγκη για περισσότερο πράσινο και χώρους 
αναψυχής. Προχωρήσαμε σε μελέτη πεδίου σε κοντινό αλσύλλιο όπου συμπληρώθηκαν φύλλα 
εργασίας και στην συνέχεια έγιναν προτάσεις για παρέμβαση. Έπειτα επισκεφθήκαμε το Δήμαρχο 
του νησιού, του ζητήσαμε άδεια για την παρέμβαση καθώς και τη βοήθεια του.

Σε συνεργασία με το Δήμο προχωρήσαμε σε κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, φέραμε 
χώμα, κοπριά και τοποθετήσαμε παροχή νερού για πότισμα. Στη συνέχεια αφού οι μαθητές 
συγκέντρωσαν γεωργικά εργαλεία, δέντρα, λουλούδια και κουβάδες για πότισμα ξεκινήσαμε τη 
δενδροφύτευση.

Το πότισμα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα και ευελπιστούμε να 
συνεχιστεί και μέσα στο καλοκαίρι. Φυσικά το Πάρκο δεν τελειώνει στη δενδροφύτευση, έχουμε 
ζητήσει μια δωρεά για να τοποθετήσουμε παγκάκια και τραπεζό-πάγκους ώστε να μπορούμε 
αργότερα να κάνουμε και κάποια μαθήματα εκεί με δεδομένο ότι το αλσύλλιο είναι πολύ κοντά 
στο σχολείο μας.



Νοιάζομαι και Δρω

128

Και τέλος επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και έχουμε προγραμματίσει 
επίσκεψη στο Πάρκο Τρίτση στο οποίο οι μαθητές μας θα συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες.

Όφελος για τους μαθητές: 

Αποσαφήνισαν με παιγνιώδη τρόπο τις έννοιες (εθελοντισμός, 
αλληλεγγύη, φιλανθρωπία κτλ.), συνειδητοποίησαν ότι έχουν αρκετά 
κοινά αν και διαφορετικοί, αναγνώρισαν τα οφέλη που έχει κάποιος 

από τη συμμετοχή του σε μια εθελοντική οργάνωση και τι προσφέρει 
στους άλλους (άτομα, περιβάλλον), μπήκαν στη θέση του συμμαθητή 
τους, εξέφρασαν τα συναισθήματα τους ακούγοντας την αφήγηση της 
ζωής τους, αυτοσχεδίασαν και ήρθαν πιο κοντά. Οι δράσεις μας δεν 
σταματούν εδώ διότι οι μαθητές μας πραγματοποιούν σχέδια για το 

μέλλον, πεισμένοι πλέον για τη δύναμη του ενεργού πολίτη.
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Γυμνάσιο Λειψών
Συντελεστές: 
Σοφία Χάϊτα, Σωτηρία Δρομάκα, Σοφία Καραλαζάρου



Νοιάζομαι και Δρω

130

Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Εγώ και Εσύ, Εμείς και ο Δήμος μας δενδροφυτεύουμε
Οι μαθητές του σχολείου συνεργάστηκαν με το Δήμο μας στη διοργάνωση και υλοποίηση 
δενδροφύτευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2015 στις 10 το πρωί 
σε διάσπαρτα σημεία του νησιού μας. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρωθήκαμε έξω από το χώρο 
του Ταπητουργείου προκειμένου να οργανωθούμε σε ομάδες και να φυτέψουμε τα δέντρα που 
μας διέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί φυτέψαμε κατά 
προσέγγιση 60 δέντρα τα οποία στη συνέχεια οι μαθητές υιοθέτησαν για πότισμα και φροντίδα.

•	 Βιολογικός λαχανόκηπος στην αυλή του σχολείου μας και κομποστοποίηση
Εθελοντικά οι μαθητές καλλιέργησαν βιολογικά λαχανικά με συναισθήματα αλληλεγγύης προς 
τις οικογένειες του νησιού που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, με σκοπό να τους 
διαθέσουν στη συνέχεια τα προϊόντα του σχολικού τους κήπου. Ευαισθητοποιήθηκαν γύρω 
από την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία. Έμαθαν να συνεργάζονται για την επίτευξη 
κοινού στόχου μέσα από τον εθελοντισμό. Ανέπτυξαν υπευθυνότητα στην αποφυγή της χρήσης 
χημικών λιπασμάτων και δημιούργησαν οδηγό κομποστοποίησης με σκοπό τη διανομή του 
στους εκπαιδευτικούς και μαθητές για την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος κομποστοποιητή 
του σχολείου μας. Οι μαθητές εθελοντές έλεγξαν την ποιότητα εδάφους (εμπειρικά), την οξύτητα 
εδάφους (εμπειρικά και με ph-μέτρο) και προετοίμασαν το έδαφος (σκάψιμο-απομάκρυνση 
ζιζανίων με το χέρι-βελτίωση με οργανικό τρόπο), έκαναν σπορά χειμερινών λαχανικών (σε 
σπορείο και απευθείας στον κήπο), σκάλισαν και απομάκρυναν ζιζάνια. Ερεύνησαν ωφέλιμα και 
βλαβερά έντομα στο βιολογικό λαχανόκηπο.

•	 Ανακυκλώνουμε – και μπορούμε και καλύτερα!
Οι μαθητές μετά από βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη για την ομαδικότητα, τη σχέση τους με 
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, συζήτησαν για τις δράσεις που ήδη αναπτύσσει ο Δήμος 
και των οποίων μετέχουν και για τα ιδιαίτερα προβλήματα που οι ίδιοι εντοπίζουν σήμερα στον 
τόπο τους. Επικεντρώθηκαν στο πρόγραμμα της Ανακύκλωσης όπως εφαρμόζεται στο Δήμο 
Λειψών και  προχώρησαν σε:

■ χαρτογράφηση των διάσπαρτων κάδων ανακύκλωσης ανά υλικό στον οικισμό των Λειψών, 
■ εντοπισμό προβλημάτων ως προς τη διάσπαρτη κατανομή των κάδων, τη συμφωνία 
υλικού και απορριμμάτων σε αυτούς και τη χρήση που γίνεται από μόνιμους κατοίκους 
και επισκέπτες της θερινής περιόδου, την ενημέρωση που παρέχει ο Δήμος σχετικά με το 
πρόγραμμα Ανακύκλωσης,
■ σύνταξη εναλλακτικής πρότασης προς το Δήμο για την επανατοποθέτησή τους σε σταθμούς 
και 
■ σχεδιασμό και δημιουργία ενημερωτικού πολύγλωσσου φυλλαδίου για την Ανακύκλωση 
για διανομή από μαθητές – εθελοντές στο νησί των Λειψών προς τους τουρίστες-επισκέπτες 
του νησιού τους θερινούς μήνες.

•	 Η Δική μας Guernica
Δημιουργία Έργου Τέχνης με έμπνευση από την επικαιρότητα (μεταναστευτικό/προσφυγικό 
ζήτημα), την παραδοσιακή τεχνική του βοτσαλωτού και πρώτες ύλες τα “άχρηστα – χρήσιμα” 
πλαστικά καπάκια από τη δημοτική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και δική μας συγκομιδή 
από τις παραλίες του νησιού. 
Γενικός στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση, η συμμετοχή και η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης για την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, ως κοινωνικές αξίες, αναδεικνύοντας την 
καθοριστική σημασία των αξιών αυτών σε όλα τα επίπεδα κοινωνικού βίου. Εντοπίσαμε τομείς 
για τους οποίους «νοιάζονται» οι μαθητές μας σήμερα και αποτελούν θέματα που επηρεάζουν 
άμεσα το μέλλον του νησιού τους: η μετανάστευση, και η σύνδεση του νησιού με  περιβαλλοντικά 
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ζητήματα.
Δύο θεωρητικές προσεγγίσεις: η κριτική παιδαγωγική του τόπου (Grunewald, 2003) και η πολιτιστική 
οικολογία (Dillon, 2008) πλαισιώνουν τη δράση μας για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό μέσα από το ενδιαφέρον για το δικό τους τόπο. 
Οι μαθητές διερεύνησαν τη συσχέτιση του πολιτισμού στο περιβάλλον τους με ζητήματα όπως το 
μεταναστευτικό σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια προχώρησαν σε καλλιτεχνική 
δημιουργία ακτιβιστικού τύπου προκειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό 
και την αλληλεγγύη στην τοπική κοινότητα. Η δράση υλοποιήθηκε διαθεματικά. Έμφαση δόθηκε 
σε τρία διαφορετικά θέματα σε τρία μαθήματα: «Η παραδοσιακή τέχνη του βοτσαλωτού » και « 
Η Γκουέρνικα σήμερα» στο μάθημα των εικαστικών και «Κλιματική αλλαγή και ο πόλεμος στη 
Συρία – κόμικ” στη βιωματική δράση και στα αγγλικά.

•	 Γίνε κι εσύ μαζί μας εθελοντής
Ημερίδα δράσεων διάχυσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας με παραστατική/
δημιουργική παρουσίαση των σχολικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι 
και Δρω».

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενημερωτικής 
δράσης – καμπάνιας ευαισθητοποίησης στα θέματα α. της δημοτικής 

Ανακύκλωσης στο δημόσιο χώρο, β. της προστασίας του θαλάσσιου και 
ηπειρωτικού περιβάλλοντος του νησιού, γ. της προσφυγικής κρίσης. 

Προσφέρουν το χρόνο τους εθελοντικά μετά το πέρας των μαθημάτων 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση της δράσης ανήμερα της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ημέρα Κυριακή. Λαμβάνουν 
θέση στα πράγματα και στέκονται αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες, 

μεταφέρουν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης μέσα από τις δημιουργίες 
τους. Γενικότερα το πρόγραμμα προώθησε την ενσυναίσθηση και την 

καλλιέργεια της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στους μαθητές – έννοιες 
άγνωστες για την ελληνική κοινωνία.
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Γυμνάσιο 
Αστυπάλαιας
Συντελεστές: 
Αυγερινός Αντώνιος, Γρηγόρη Λαμπρινή, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σεγίσογλου Ευφροσύνη, 
Τριανταφυλλούδη Ειρήνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Καταγραφή εθελοντών-εθελοντικών ομάδων του νησιού
Οι μαθητές προχώρησαν στην αναζήτηση και καταγραφή όλων των εθελοντικών ομάδων του 
νησιού.

•	 Συνεντεύξεις με εθελοντές
Διενέργεια συνέντευξης από μαθητές/-τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου στον κ. Γιαννούλη 
Γεώργιο, ενός εκ των εμπνευστών και δημιουργών του ΣΕΠΠΑ (Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Αστυπάλαιας). Ήταν πολύ εποικοδομητική αυτή η κουβέντα με τα παιδιά να 
αποκομίζουν  πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τον κ. Γιαννούλη για την προθυμία 
και τη διάθεση του να μιλήσει στα παιδιά, να απαντήσει στα ερωτήματα τους και να λύσει τυχόν 
απορίες τους.

•	 Ενημέρωση μαθητών/τριών για τη δράση της Φιλοζωικής
Η Πρόεδρος τoυ Φιλοζωικού Σωματείου Αστυπάλαιας κ. Κολυδάκη Καλλιόπη ενημέρωσε τους 
μαθητές για τη δράση της Φιλοζωικής.  Διενέργεια συνέντευξης.

•	 Εθελοντική ενισχυτική
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας προσφέρθηκαν να προσφέρουν αφιλοκερδώς μαθήματα 
ενισχυτικής σε μαθητές/-τριες που είχαν ανάγκη.

•	 Διανομή ερωτηματολογίων σχετικά με τον εθελοντισμό
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μοίρασαν ερωτηματολόγια στους κατοίκους του νησιού με στόχο 
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις γνώσεις και τις στάσεις των ανθρώπων απέναντι στον 
εθελοντισμό. Παιδιά και εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν και οι ίδιοι τα εν λόγω ερωτηματολόγια. 
Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση και η καταγραφή συμπερασμάτων. Απώτερος στόχος μια 
συγκριτική μελέτη στο μέλλον για να διαπιστωθεί αν άλλαξαν στάσεις και εξελίχθηκαν οι γνώσεις 
των κατοίκων του νησιού οι σχετικές με τον εθελοντισμό.

•	 Διαθεματική εβδομάδα αφιερωμένη στον εθελοντισμό
Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων και μέσα από διαφορετικά πρίσματα μίλησαν στους 
μαθητές/-τριες για τον εθελοντισμό. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
εμπεριέχουν πτυχές και κομμάτια που αφορούν τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό 
πολιτειότητα.

•	 Αγορά ειδών από Unicef και Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Οι μαθητές/ -τριες του σχολείου μας αγόρασαν σχολικά είδη στην αρχή της χρονιάς από τη Unicef 
και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών καθώς και χριστουγεννιάτικα είδη. Στόχος μας η στήριξη 
των παιδιών που έχουν ανάγκη την αγάπη μας και την προσφορά μας. Το Γυμνάσιο Αστυπάλαιας 
είναι εδώ και χρόνια «Σχολείο Υπερασπιστής των Παιδιών». Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την 
αξιέπαινη πράξη των μαθητών/ τριών της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας. Τα παιδιά αποφάσισαν 
να μην πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη πολυήμερη εκδρομή στο τέλος του χρόνου και τα 
χρήματα που είχαν συγκεντρώσει να τα αποστείλουν στον οργανισμό « Χαμόγελο του Παιδιού».
Συγκέντρωση ρουχισμού για τους άπορους και παράδοση τους στο Δήμο Αστυπάλαιας
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Δήμου 
Αστυπάλαιας με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για ιδρύματα που 
έχουν ανάγκη. Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε και συγκεντρώσαμε αρκετά είδη.
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•	 Αποστολή σακιδίων ρουχισμού και τροφίμων στη Β/θμια Εκπ/ση Δωδ/σου για τους 
πρόσφυγες
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Β’/θμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
τους πρόσφυγες. Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε και συγκεντρώσαμε αρκετά είδη.

•	 Οικονομική υιοθεσία παιδιών από Αφρική και Συρία
Υιοθέτηση δυο παιδιών (ενός κοριτσιού από Ζιμπάμπουε και ενός αγοριού από Παλαιστίνη) μέσω 
της Αction Aid. Η όμορφη αυτή διαδρομή ξεκίνησε από το 2011 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 
οικονομική στήριξη αυτών των παιδιών πραγματοποιείται από μαθητές/ τριες του σχολείου μας 
και από εκπαιδευτικούς. Η Β΄ Γυμνασίου αποφάσισε για φέτος να στηρίξει οικονομικά το αγόρι 
από την Παλαιστίνη και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποίησε μια λαχειοφόρο αγορά.

•	 Αποστολή χρημάτων στους πρόσφυγες της Λέρου
Οι μαθητές συγκέντρωσαν χρήματα για την οικονομική στήριξη των προσφύγων που κατέφθασαν 
στη Λέρο και τα απέστειλαν στους τοπικούς φορείς. 

•	 Καταγραφή βιβλίων της σχολικής βιβλιοθήκης από τους μαθητές
Μια ομάδα παιδιών, βοήθησε υπό την καθοδήγηση της κ. Παπαδοπούλου, στην καταγραφή των 
βιβλίων  της σχολικής βιβλιοθήκης με μεγάλη χαρά και διάθεση προσφοράς.

•	 Δημιουργία ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στο χώρο του σχολείου
Τα παιδιά, με τη βοήθεια της κ. Παπαδοπούλου Στέλλας (καθηγήτριας Αγγλικών) δημιούργησαν 
την ανταλλακτική βιβλιοθήκη στο χώρο του σχολείου μας. Ο καθένας μπορεί να αφήσει το βιβλίο 
του και να πάρει ένα άλλο. Τα βιβλία έτσι ταξιδεύουν από χέρι σε χέρι και ζουν μια καινούρια ζωή, 
αντί να παραμένουν στο ράφι.  

•	 Δημιουργία προγράμματος με τίτλο «Νοιάζομαι και Μοιράζομαι» από τους μαθητές/-τριες  
της Β’ Γυμνασίου με στόχο την ενίσχυση των προσφύγων
Τα παιδιά της Β’ Γυμνασίου δημιούργησαν ένα πρόγραμμα με τίτλο «Νοιάζομαι & Μοιράζομαι» 
με στόχο τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Οι μαθητές/-τριες 
παρουσίασαν το πρόγραμμά τους στους μαθητές/-τριες όλου του σχολείου & στους εκπαιδευτικούς 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Επίσης μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια στο Δήμο 
Αστυπάλαιας, στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας, στο Νηπιαγωγείο και σε σημεία κομβικά όπου 
διέρχεται κόσμος πολύς με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον έφτιαξαν μια 
αφίσα την οποία αναπαρήγαγαν και κόλλησαν σε εμφανή σημεία του νησιού.  Τα παιδιά έχουν 
συγκεντρώσει πολλά πράγματα τα οποία θα πακετάρουν και θα αποστείλουν σε αυτούς που τα 
έχουν ανάγκη.

•	 Δημιουργία λαχανόκηπου στο χώρο του σχολείου
Οι μαθητές/-τριες της Β΄ Γυμνασίου με τη συνδρομή του καθηγητή των Καλλιτεχνικών κ. 
Αυγερινού Αντώνη δημιούργησαν ένα μικρό λαχανόκηπο σε χώρο εντός του σχολείου μας ο 
οποίος στην οροφή έχει γυαλί και ο λαχανόκηπος μας μεταμορφώθηκε σε θερμοκήπιο. Τα παιδιά 
ποτίζουν τον κήπο του σχολείου μας 2 φορές την εβδομάδα με συνέπεια και αγάπη.

•	 Δημιουργία ομάδας Ε.Ο.Π.Α. (Εθελοντική Ομάδα Παιδιών Αστυπάλαιας) από μαθητές/-τριες  
της Α΄ Γυμνασίου. Δημιουργία ομάδα Ε.Ο.Π.Α. (Εθελοντική Ομάδα Παιδιών Αστυπάλαιας) 
από τους μαθητές-/τριες της Α΄ Γυμνασίου
Δημιουργήθηκε ομάδα με στόχο το καθάρισμα των παραλιών, τη δενδροφύτευση και τη φροντίδα 
των αδέσποτων ζώων. Στο πλαίσιο του μηνιαίου περιπάτου μας το Φεβρουάριο στο Λιβάδι (ένα 
από τα βασικά χωριά του νησιού)  η ομάδα Ε.Ο.Π.Α. χωρίστηκε σε δυο υποομάδες. Η πρώτη 
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καθάρισε την παραλία του Λιβαδιού και η άλλη τάισε τις πάπιες στο Φράγμα (περιοχή στο Λιβάδι) 
και επισκέφτηκε τα αδέσποτα ζώα της Φιλοζωικής.

•	 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κάλυμνο και συνάντηση των μαθητών με τα μέλη της Ομάδας 
Στήριξης Μεταναστών & Προσφύγων Καλύμνου & της Ομάδας Διάσωσης Αναρριχητών
Τα παιδιά των τριών τάξεων του Γυμνασίου επισκέφτηκαν, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης στην όμορφη Κάλυμνο, δομές εθελοντισμού στο νησί. Επισκέφτηκαν την Ομάδα 
Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων προσφέροντας  είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης γνώρισαν 
από κοντά την Ομάδα Διάσωσης Αναρριχητών και πραγματοποίησαν αναρριχήσεις με τη 
βοήθεια των εθελοντών. Και οι δυο ομάδες βοήθησαν τα παιδιά να εμβαθύνουν στην έννοια του 
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας προσφέροντας τους εμπειρίες και μαθήματα ζωής 
που θα  «κουβαλούν» μια ζωή.
  

•	 Συμμετοχή στην Εθελοντική Εβδομάδα «Let’s Do It Greece»
Τα παιδιά, στο πλαίσιο της εθελοντικής εβδομάδας «Let’s do it Greece», έφτιαξαν ένα πολύ όμορφο 
μποστάνι με ντοματιές το οποίο ευελπιστούμε να αποφέρει καρπούς. Το φροντίζουν με αγάπη και 
συνέπεια ακόμη και κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών. Επίσης τα παιδιά του σχολείου 
πήραν βιβλία από την ανταλλακτική μας βιβλιοθήκη και έφεραν είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα 
συσκευαστούν και θα σταλούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Τέλος ζωγράφισαν σε τοίχο 
του σχολείου το έργο του διάσημου Έλληνα ζωγράφου Μόραλη «Πανσέληνος».

•	 Εκπαιδευτική επίσκεψη στη φρεγάτα «Έλλη»
Τα παιδιά επισκέφτηκαν την πολεμική φρεγάτα ΄΄Έλλη΄΄ ανοιχτά της Αστυπάλαιας όπου 
πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα βασικά μέρη του πλοίου. Επιπροσθέτως παρακολούθησαν 
παρουσίαση στο πλαίσιο της οποίας έμαθαν για τη συνδρομή του πολεμικού μας ναυτικού 
σε εθελοντικές δράσεις όπως διακομιδή αρρώστων με ελικόπτερο, βοήθεια σε πρόσφυγες, 
μεταφορά τροφίμων, επισκέψεις του στρατιωτικού γιατρού σε κατοίκους νησιών, όπως το 
δικό μας, που έχουν αποκλειστεί λόγω  κακών καιρικών συνθηκών. Ευχαριστούμε πολύ τον 
κυβερνήτη και το πλήρωμα για τη διάθεσή τους και τη φιλοξενία τους. Μια συνάντηση που δε θα 
ξεχάσουμε (παιδιά και καθηγητές).

•	 Δημιουργία θεατρικής και σκακιστικής ομάδας
Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν αποτελούνται από παιδιά του σχολείου μας. Υπεύθυνοι είναι ο 
κ. Μάντακας Δημήτριος (μέλος του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αστυπάλαιας) και ο κ. 
Πετρόπουλος Πέτρος ( Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων).

•	 Συμμετοχή των παιδιών της Α΄ Γυμνασίου σε πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «Planet 
Diversity»
Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κ. Αυγερινός Αντώνης, καθηγητής Καλλιτεχνικών του Γυμνασίου-
Λ.Τ. Αστυπάλαιας. Βασικός ήρωας σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι άλλος από το Μικρό Πρίγκιπα. 
Τα παιδιά μελετούν τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υπεράσπιση αυτών 
και μιλούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούν έναν ιδανικό πλανήτη όπου η αρμονία, η 
αλληλεγγύη και η ενεργός πολιτειότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία.

•	 Ενημέρωση των μαθητών/ τριών όλου του Γυμνασίου-Λ.Τ. Αστυπάλαιας  για το πρόγραμμα 
ζω.Ε.Σ    
Μια αντιπροσωπεία από 4 κορίτσια της τοπικής μας κοινωνίας, επιμορφωμένα στο πλαίσιο του 
προγράμματος ζω.Ε.Σ., ενημέρωσε, μέσω οπτικοακουστικού υλικού & συζήτησης, όλους τους 
μαθητές/- τριες του σχολείου μας για θέματα που άπτονται της ζωοφιλίας ευαισθητοποιώντας 
τους. Λίγα λόγια για το εν λόγω πρόγραμμα. Η κυρία Κατερίνα Παπαποστόλου, εκπ/κός, & 
εκπαιδεύτρια σκύλων είναι δημιουργός της ομάδας «ζω.Ε.Σ.» Η ομάδα «ζω.Ε.Σ.» διαθέτει ένα 
άρτια παιδαγωγικό με εκπαιδευτικούς στόχους πρόγραμμα, ανάλογο για κάθε σχολική βαθμίδα 
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από τα Προνήπια μέχρι και το Λύκειο, ενώ δραστηριοποιείται τόσο σε ιδρύματα, οργανισμούς 
αλλά και συλλόγους, προσπαθώντας μέσα από τον εθελοντισμό, χωρίς τη στήριξη κανενός 
κρατικού η δημοτικού θεσμού, να γίνει αρωγός σε ένα ζωοφιλικό πανελλήνιο κίνημα όπου 
όλα ξεκινούν από την παιδεία.

Όφελος για τους μαθητές: 

Ευελπιστούμε το πρόγραμμα αυτό να εξελιχθεί, να ανδρωθεί και 
να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία γιατί αξίζει τον κόπο. Σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας να πετύχουμε τους στόχους μας και να θέτουμε 
όλο και πιο υψηλούς. Να αφουγκραζόμαστε τα παιδιά και να τα 

βοηθάμε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και πολίτες. Επιθυμούμε τη 
συνέχιση των δράσεων μας σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τοπικής 
κοινωνίας. Έχουμε υψηλούς στόχους και οράματα που ευελπιστούμε 
να πραγματοποιήσουμε. Γιατί σκουριάζουν τα βέλη όποιου ξεμένει 

από στόχους. Ελπίζουμε τα βέλη όλων μας να μη σκουριάσουν ποτέ. 
Θα ήθελα, σε αυτό το σημείο, να μοιραστώ μαζί σας ένα όραμα που 
δημιουργήθηκε στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπ/κούς, μέσα 
από την ενασχόληση μας με το πρόγραμμα «Νοιάζομαι & Δρω». Το 
όραμα αυτό είναι η δημιουργία ενός Μουσείου Συλλογικής Μνήμης 

στο νησί μας. Είναι κάτι που λείπει και πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσει 
τον τόπο μας και θα διασώσει ήθη, έθιμα και παραδόσεις κάνοντας 
τα γνωστά στο ευρύ κοινό. Τα παιδιά, στο πλαίσιο των βιωματικών 
δράσεων και ερευνητικών εργασιών που γίνονται στο σχολείο, θα 
ασχοληθούν με την καταγραφή υλικού που αφορά στην τοπική μας 
ιστορία κάνοντας έρευνα και αναζητώντας βιβλιογραφικές πηγές. 
Θα γίνουν μικροί ερευνητές προωθώντας το όραμα στην τοπική 

μας κοινωνία. Ελπίζουμε να έχουμε πράγματα να συζητάμε και στο 
μέλλον… Εις το επανιδείν.
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Δημοτικό 
Σχολείο Γαυρίου
Συντελεστές: 
Μπραζουκάκη Σοφία, Σαμουρκασίδου Μαρία
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών «εθελοντισμός», «αλληλεγγύη», «φιλανθρωπία», 
«ακτιβισμός», «ενεργός πολίτης», «ανθρώπινα δικαιώματα»
Η θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της τάξης μέσω συζήτησης, διερευνητικών και βιωματικών δραστηριοτήτων.  
Ειδικότερα, για κάθε έννοια αρχικά έγινε η περιγραφή του περιεχομένου της από τους μαθητές, 
ο σχολιασμός των εικόνων του βιβλίου ενώ ακολούθησε η αποσαφήνισή τους.  Στη συνέχεια 
οι μαθητές εκτέλεσαν επιλεκτικά τις σχετικές διερευνητικές δραστηριότητες από το βιβλίο 
«Νοιάζομαι και δρω» (Βιβλίο Μαθητή).  Η αρχική αντίληψη των μαθητών για τις έννοιες που 
μελετήθηκαν ήταν ικανοποιητική για όλες τις έννοιες, εκτός από την έννοια του ακτιβισμού.  
Ειδικότερα για τον εθελοντισμό οι μαθητές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της 
προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα.  Για την καλύτερη εμπέδωση των εννοιών, καθώς και για 
την πρώτη γνωριμία με φορείς εθελοντισμού παρακολουθήσαμε τα video με τίτλο «Ιστορίες 
εθελοντισμού» από την ιστοσελίδα του «Νοιάζομαι και δρω (http://noiazomaikaidrw.gr/
eksoseis-noiazomai-kai-drw/), ενώ ακολούθησε σχετική συζήτηση για τη σημασία της 
ανιδιοτελούς προσφοράς τόσο για το δέκτη όσο και για το υποκείμενο που ασκεί εθελοντική 
δράση.  Αντίστοιχα, οι μαθητές παρακολούθησαν την ταινία μικρού μήκους «Η ζωή μας μια 
ρόδα» (Νοιάζομαι και δρω, Τεύχος 2, σ. 59).  οι μαθητές της Στ΄ τάξης έπαιξαν το παιχνίδι 
«Ας λύσουμε τον κόμπο» (Νοιάζομαι και δρω, Τεύχος 2, σ. 18), ενώ οι μαθητές της Ε΄ Τάξης 
δημιούργησαν το «Δέντρο του εθελοντή».

•	 Δημιουργία κόμικ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αρχικά μελετήσαμε την Οικουμενική Διακήρυξη 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπως αυτή παρουσιάζεται στη σελίδα 77 του 3ου τεύχους 
του «Νοιάζομαι και δρω».  Στη συνέχεια οι μαθητές επέλεξαν ένα άρθρο και ανέφεραν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν εφαρμόζεται ή έχει καταπατηθεί.  Έπειτα χωρίστηκαν 
σε δύο ομάδες, η καθεμία από τις οποίες ανέλαβε ένα κομμάτι των διαλόγων του κόμικ το 
οποίο σχεδίασαν.  Ειδικότερα, η μία ομάδα ασχολήθηκε με τον προβληματισμό πάνω στο 
θέμα, ενώ η άλλη με τη ενεργό δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου 
και γενικότερα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Στη συνέχεια οι μαθητές 
συνέθεσαν τους διαλόγους, τελειοποίησαν το σενάριο, σχεδίασαν τα σκίτσα σε χαρτί του 
μέτρου και τα χρωμάτισαν.  Οι ήρωες του κόμικς  προβληματίζονται σχετικά με την καταπάτηση 
του Δικαιώματος 2, που αφορά την μη αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ αναλαμβάνουν 
ενεργό δράση φτιάχνοντας μία αφίσα με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την 
υπεράσπιση του παραπάνω δικαιώματος των ανθρώπων.  Στο σενάριο που δημιούργησαν 
οι μαθητές διαφαίνονται οι έννοιες του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη.  

•	 Δημιουργία αφίσας με σκοπό τη συλλογή βιβλίων για το «Χαμόγελο του παιδιού»
Η δημιουργία αφίσας συνδέεται με την επίσκεψή μας στην εθελοντική οργάνωση «Το 
χαμόγελο του παιδιού». Αρχικά γνωστοποιήσαμε στους μαθητές την πρόταση μας να 
επισκεφτούμε τον παραπάνω φορέα προκειμένου να αντιληφθούν την αξία και την ανάγκη 
ύπαρξης μιας εθελοντικής οργάνωσης, αλλά και να δουν από κοντά τις ανάγκες των παιδιών 
να καλύπτονται.  Η κάθε τάξη (Ε΄ και Στ΄) δημιούργησε μία αφίσα, μέσω της οποίας ζητούσε 
από όλους τους μαθητές του σχολείου να προσφέρουν βιβλία στο «Χαμόγελο του παιδιού».  
Οι μαθητές σχεδίασαν τις αφίσες σε χαρτί του μέτρου, ενώ οι σκέψεις των παιδιών για την 
σημασία της προσφοράς αυτής αποτυπώθηκαν με λέξεις και ζωγραφιές.  Στη συνέχεια οι 
αφίσες τυπώθηκαν και τοποθετήθηκαν στο χώρο του σχολείου.  Οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές των υπόλοιπων τάξεων με χαρά ενεργοποιήθηκαν, προώθησαν τη δράση και 
προσέφεραν βιβλία, με αποτέλεσμα να συλλεχθούν αρκετά παιδικά βιβλία.

http://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
http://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
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•	 Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω βιβλίων σε Κέντρο Στήριξης του «Χαμόγελου 
του Παιδιού»
Έπειτα από τη δημιουργία αφισών από τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Τάξης για την προώθηση της 
συλλογής βιβλίων για το χαμόγελο του παιδιού οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των υπόλοιπων 
τάξεων του σχολείου συγκέντρωσαν βιβλία, τα οποία στη συνέχεια απεστάλησαν σε Κέντρο 
Στήριξης του «Χαμόγελου του παιδιού».

•	 Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
για το «Χαμόγελο του παιδιού»
Αρχικά γνωστοποιήσαμε στους μαθητές μας ότι παράλληλα με τη συλλογή και αποστολή βιβλίων  
στο «Χαμόγελο του παιδιού»  θα ήταν καλό να προχωρούσαμε ένα βήμα πιο πέρα, προσφέροντας 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στον οργανισμό. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά και με 
χαρά στη σκέψη μας αυτή και πρότειναν να επεκταθεί η δράση και στις υπόλοιπες τάξεις του 
σχολείου.  Ήρθαμε σε συνεργασία με το Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και 
ειδικότερα με την Πρόεδρο του Συλλόγου και την ενημερώσαμε για τη συγκεκριμένη πρόταση 
και αυτή με τη σειρά της κοινοποίησε την επιθυμία μας στα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.  Οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές οι γονείς των μαθητών, όταν ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία αυτή 
ενεργοποιήθηκαν με χαρά, προώθησαν τη δράση και προσέφεραν διάφορα είδη με αποτέλεσμα 
να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα των ειδών.  Η συγκέντρωση τους πραγματοποιήθηκε λίγο 
πριν το κλείσιμο του σχολείου για τις διακοπές του Πάσχα.

•	 Οργάνωση της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου
Η οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης αποτέλεσε την κύρια δράση μας κατά το πρόγραμμα 
εθελοντισμού στο οποίο συμμετείχαμε.  Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα καινούριο κτίριο, που 
φέτος διανύει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.  Ο χώρος της βιβλιοθήκης, λόγω της πρόσφατης 
μετακόμισης και επίπλωσης της στην αρχή της σχολικής χρονιάς ήταν ανεκμετάλλευτος και 
χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει την επιθυμητή όψη.  Μετά από συζήτηση με 
τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης αρχικά  αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την οργάνωση του χώρου.  
Για να μπορέσουμε να λύσουμε όμως με μεγαλύτερη ευκολία τα πρακτικά προβλήματα που 
θα προέκυπταν, ενημερώσαμε το Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς αυτό θα ευνοούσε ένα κλίμα 
συνεργασίας και δημιουργίας ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους όλου του σχολείου.  Η 
σχολική βιβλιοθήκη οφείλει να προσφέρει στους μαθητές έναν χώρο μάθησης, πληροφόρησης, 
γνωριμίας και εξοικείωσες με το βιβλίο και αυτό προσπαθήσαμε σε πρώτο επίπεδο να 
επιτύχουμε .  Χωριστήκαμε σε ομάδες από τις δύο τάξεις Ε’ και Στ΄ αρχικά, αδειάσαμε τα ράφια 
της βιβλιοθήκης που ήταν γεμάτα με τα βιβλία αταξινόμητα και ξεκινήσαμε το διαχωρισμό σε 
κατηγορίες.  Ο διαχωρισμός έγινε με βάση το «Βιβλίο των βιβλίων» (Ντελόπουλος, 2000), στο οποίο 
περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος οργάνωσης μιας βιβλιοθήκης.  Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τα 
βιβλία στα ράφια ανά κατηγορία. Στο σημείο αυτό ζητήσαμε και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
και μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξης.

•	 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο σπίτι του «Χαμόγελου του παιδιού» στον Καρέα Αττικής
Κατά την άφιξη μιας στο σπίτι του «Χαμόγελου του παιδιού» στον Καρέα οι μαθητές συγκεντρώθηκαν 
στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου ενημερώθηκαν για την ιδέα από την οποία ξεκίνησε η λειτουργία 
του «Χαμόγελου του παιδιού» για τον τρόπο απασχόλησης εθελοντών και εργαζομένων για το 
πνεύμα φιλοξενίας των παιδιών, το οποίο επισφραγίζεται μέσα από νομικές διαδικασίες.  Οι 
μαθητές, από την πλευρά τους, διατύπωσαν τις δικές τους ερωτήσεις.  Αυτές κινούνταν κυρίως 
γύρω από τους λόγους φιλοξενίας των παιδιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο στο οποίο ζουν. 
Παράλληλα, οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν να μάθουν το πώς ένας εθελοντής μπορεί να συμμετέχει 
σε κάποιον από τους τομείς απασχόλησης  στον οργανισμό (συνοδεία παιδιών στις εξωσχολικές 
δραστηριότητες, κατασκευή μπομπονιέρων).  Μάλιστα, το άτομο που ενημέρωσε τους μαθητές 
αρχικά είχε με γνωρίσει το «Χαμόγελο του παιδιού» ως εθελόντρια, οπότε μας περιέγραψε την 
εμπειρία της, η οποία προέκυψε από την επιθυμία της να φροντίσει και να δώσει χαρά στα παιδιά.  
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Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και με ευχαρίστηση, καθώς 
αντιλαμβάνονταν ότι οι δράσεις τους θα διευκολύνουν μελλοντικά 

όλους τους μαθητές του σχολείου. Μέσα από την παραπάνω 
διαδικασία  διαφαίνεται αφενός η σημασία της ατομικής και συλλογικής 
προσπάθειας για την επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού και αφετέρου 

ο θετικός αντίκτυπος στα συναισθήματα του από τη συμμετοχή σε 
μια εθελοντική δράση για τον  ίδιο τον εθελοντή. Με αυτόν τον τρόπο 

τονίζεται και η αξία της αλληλεγγύης, καθώς οι μαθητές αναγνωρίζουν 
ότι όλα τα παιδιά είναι σημαντικό να ενεργήσουν συλλογικά για την 

αλλαγή και καλυτέρευση του κόσμου.

Μας τόνισε ότι η προσωπική ικανοποίηση από την άσκηση της εθελοντικής δράσης για την ίδια  
ήταν τεράστια.
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Δημοτικό Σχολείο 
Αδάμαντα Μήλου
Συντελεστές: 
Παναγιώτου Ιωάννης, Σούλη Αθήνα, Τσάμη Αναστασία, Αρμένη Ειρήνη, Εικοσιπεντάκη Ανδριάνα, 
Αραμπατζής Σωτήρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Προκαταρκτικές Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της ομαδικότητας των παιδιών
Πριν την υλοποίηση του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», χωρίσαμε τα παιδιά σε μεικτές 
ομάδες. Αυτό το κάναμε επειδή στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από τις δύο μεγαλύτερες και 
τις δύο μικρότερες τάξεις του Σχολείου και θεωρούμε ότι η συμμετοχή παιδιών από διαφορετικές 
ηλικίες μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα αλληλοβοήθειας, να ενδυναμώσει τις μεταξύ τους σχέσεις 
και να μειώσει φαινόμενα σχολικής βίας. Ο χωρισμός των ομάδων έγινε με παιγνιώδη τρόπο: 
Κάθε δάσκαλος-συντονιστής της ομάδας φόρεσε ένα καπέλο διαφορετικού χρώματος. Τα παιδιά 
επέλεξαν τυχαία πολύχρωμα χαρτάκια, τα οποία είχαμε κατανείμει έτσι ώστε να σχηματιστούν 
πέντε (5) ομάδες από ισάριθμους μαθητές και των (4) τάξεων. 
Ένας δάσκαλος εμψύχωνε τους μαθητές με συνοδεία κιθάρας και όλοι φωνάζαμε υπέρ της 
ομάδας μας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα (η μπλε, η κόκκινη κ.λπ.) αποχωρούσε σε μια γωνιά και 
έφτιαχνε μια μικρή αφίσα ή ένα σύνθημα που την εξέφραζε. 
Για την ανάπτυξη της ομαδικότητας πραγματοποιήσαμε επίσης τις παρακάτω δραστηριότητες:

• Φτιάξαμε το αστέρι της ταυτότητάς μου, όπου προσπαθήσαμε να γνωριστούμε και να 
ανακαλύψουμε κοινά στοιχεία του χαρακτήρα μας. Σχεδιάσαμε σε χαρτί του μέτρου το σώμα 
μας και γράψαμε πράγματα που μας χαροποιούν και άλλα που μας πονάνε. Κάθε ομάδα 
αποτύπωσε με ένα δικό της τρόπο (αφίσα, κολλάζ, δέντρο, τραγούδι) τι της αρέσει και τι όχι.

•	 Προσεγγίζοντας την έννοια του εθελοντισμού – αποσαφηνίζοντας παρεμφερείς έννοιες
Στα αρχικά βήματα του προγράμματος με τους μαθητές μας, τους κατευθύναμε πρώτα: 

• να συνειδητοποιήσουν στοιχεία της ταυτότητάς τους 
• να εντοπίσουν κοινά στοιχεία στις προσωπικές τους διαδρομές  
• να ανακαλύψουν κοινά ενδιαφέροντα

και, στη συνέχεια    
• να σκεφτούν πώς αυτά μπορούν να τα αξιοποιήσουν   
• τι θα μπορούσαν με τα δικά τους εφόδια να φροντίσουν, για τι να νοιαστούν.    

Αυτό πραγματοποιήθηκε με παρουσίαση μικρών video, συζήτηση και εικαστική αποτύπωση των 
σκέψεών τους στο χαρτί.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα αφηγήθηκε μια έντονη στιγμή της ζωής των μελών της και ένα γεγονός 
κατά το οποίο ένιωσε αδικία ή αδυναμία. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών οδήγησε τα παιδιά 
αβίαστα από το «εγώ και η ζωή μου» στο «μαζί θα νοιαστούμε ο ένας για τον άλλο».
Σε επόμενη συνεδρία, κάθε ομάδα σχεδίασε «το ποτάμι της ζωής της», στις όχθες του οποίου 
έγραψε 4 βασικούς σταθμούς της ζωής της. Οι ομάδες επέλεξαν ένα γεγονός και το παρουσίασαν 
στην ολομέλεια.
Εντελώς αβίαστα,  κάποιοι μαθητές διατύπωσαν σκέψεις όπως: «Μου αρέσει πολύ να παίζω 
ποδόσφαιρο, μπορώ να μάθω όποιον θέλει» ή «Ήμουν ξένος και μόνος όταν ήρθα εδώ ,τώρα 
όλοι εσείς είστε φίλοι μου», σκέψεις που αποτέλεσαν την αφόρμηση για το πέρασμα στην επόμενη 
δράση.

•	 Γνωριμία με δομές αλληλεγγύης
Προβολή εικόνων από το διαδίκτυο και την τοπική κοινωνία με στόχο τη γνωριμία με τις δομές 
αλληλεγγύης.
Πρόσκληση  στο Σχολείο ατόμων, φορέων και εκπροσώπων συλλογικών δομών που 
δραστηριοποιούνται εθελοντικά, ώστε οι μαθητές μας να τους δουν από κοντά, να διατυπώσουν 
απορίες, αλλά και να εντοπίσουν το εύρος και την ποικιλία των τομέων στους οποίους μπορεί 
κάποιος να προσφέρει ανθρωπιστικό έργο. 
Συγκεκριμένα, ήρθαμε σε επαφή με:

• Πολυμελή εθελοντική ομάδα, που δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος.
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• Εθελοντική Ομάδα «Οι Διασώστες».
• Γυναίκες Εθελόντριες του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου.
• Εθελοντή Συντηρητή Τοπικών Μνημείων.
• Γνωριμία μέσω skype με Α.Μ.Ε.Α που βοηθούνται αλλά και προσφέρουν.
• Γνωριμία μέσω internet με γνωστές εθελοντικές δομές (Μαζί για το Παιδί, Πελίτι
• Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γραμμή Ζωής, Δεσμός ).
• Συνάντηση με τοπικό γιατρό που ανήκει στους Γιατρούς του Κόσμου.

•	 Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών
Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών σχετικά με τον εθελοντισμό και η στάση τους απέναντι 
στη διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων ήταν βασικός άξονας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του προγράμματός μας. Οι δραστηριότητες που κάναμε με αυτό το στόχο ήταν:

• Προβολή εικόνων διαφόρων προβληματικών καταστάσεων-συζήτηση σχετικά με πιθανούς 
τρόπους επίλυσής τους.
• Παρακολούθηση της ταινίας μικρού μήκους του Ο.Η.Ε  «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού 
πρόσφυγα»- ανάλυση της ταινίας-απόψεις.
• Προβολή δικής μας παρουσίασης με υλικό από το noiazomai kai drw και εικόνες από τη 
διάσωση και την υποδοχή των Συρίων- ακούσματα από αλλοδαπούς συμμαθητές που είχαν 
παρόμοιες εμπειρίες.
• Δημιουργία συγκρουσιακής κατάστασης ανάμεσα στους μαθητές, με στόχο ξανά τη 
διερεύνηση των στάσεών τους- καταγραφή μεταβολών από την αρχική τους στάση.
• Σχολιασμός του έργου του M. Hirshon (σελ.48 βιβλίου μαθητή) ,ως έναυσμα για διάλογο: 
«Γιατί να γίνω εθελοντής;»
• Σύνταξη ερωτηματολογίου.
• Σχεδιασμός ενός μεγάλου επιδαπέδιου παιχνιδιού: Τα παιδιά παίζουν με τα σώματά τους 
και ένα ζάρι. Στα τετράγωνα υπάρχουν ερωτήσεις και εικόνες σχετικές με τον εθελοντισμό. Ο 
παίκτης που απαντά με συνείδηση αλληλέγγυου και ενεργού πολίτη κερδίζει. Η ομάδα που 
φτάνει πρώτη στο τέρμα, αναλαμβάνει να σχεδιάσει μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για ένα 
θέμα που θα αφορά στην τοπική κοινωνία.

Στο τελικό στάδιο του προγράμματος, επανήλθαμε στις δυο τελευταίες  δραστηριότητες, 
διαπιστώνοντας ότι το σύνολο των μαθητών μας ήταν πολύ θετικό απέναντι στον εθελοντισμό και 
κάποιοι που αρχικά ήταν αρνητικοί ή επιφυλακτικοί, είχαν αλλάξει στάση.

•	 Μικρό-δράσεις εθελοντισμού
Τα παιδιά:

• έφτιαξαν και κόλλησαν δικές τους καρτέλες, προτρέποντας τους κατοίκους να μην πετούν 
σκουπίδια έξω από τους κάδους.
• αφισοκόλλησαν έξυπνα συνθήματα, συστήνοντας στους έχοντες κατοικίδια να μαζεύουν τις 
ακαθαρσίες τους.
• έγραψαν επιστολή στο Δήμαρχο, ζητώντας να επισκευαστεί συγκεκριμένο τμήμα του 
κεντρικού δρόμου, που οδηγεί στο Σχολείο. Ο δρόμος επισκευάστηκε!
• έστειλαν επιστολή στο Αστυνομικό Τμήμα, ζητώντας την απομάκρυνση των σταθμευμένων 
οχημάτων από περιοχές που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση των πεζών. Η Τροχαία τοποθέτησε 
σε καίρια σημεία απαγορευτικές πινακίδες!
• καθάρισαν την κοντινότερη στο Σχολείο παιδική χαρά και ζήτησαν από το Τοπικό Συμβούλιο 
βοήθεια να την επισκευάσουν μαζί.
• συγκέντρωσαν ρούχα, τρόφιμα και παιχνίδια, τα συσκεύασαν και τα έστειλαν στους 
πρόσφυγες με τη βοήθεια δασκάλων και γονέων.
• επισκέφτηκαν το Κ.ΑΠ.Η , έκαναν συντροφιά στους παππούδες και τους διασκέδασαν με 
χριστουγεννιάτικα σκετσάκια και τραγούδια.
• στόλισαν με κορδέλες και δικά τους στολίδια τα δέντρα στους δρόμους.
• με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων, έφτιαξαν μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη κατασκευή για 
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Όφελος για τους μαθητές: 
Με τα παιδιά «νοιαστήκαμε» και «δράσαμε» σε διάφορα πεδία, επιλέγοντας ό,τι 

είχε ανάγκη ο τόπος μας και οι άνθρωποί του. Πιστεύουμε ότι οι εθελοντικές 
παρεμβάσεις έχουν αξία, όταν γίνονται με συνέπεια και έχουν ορατά 

αποτελέσματα για το άτομο, την ομάδα ή την κοινωνία. Έτσι, σχεδιάσαμε τη δική 
μας ανάλογα με  το πολιτιστικό υπόβαθρο, την κατάσταση και τις συνθήκες της 

κοινωνίας στις οποίες ως ενεργοί πολίτες δρούμε.

την αυλή του Σχολείου.
• άσπρισαν μέσα και έξω από το Σχολείο, επενέβησαν αισθητικά.
• έκαναν καμπάνια υπέρ της ανακύκλωσης, έφτιαξαν κομποστοποιητή, τοποθέτησαν νέους 
κάδους, έβαψαν τους παλιούς.
• έφτιαξαν σχολικό κήπο.
• συνεργάστηκαν με το κοινωνικό ανταλλακτήριο του Δήμου.
• συνεργάστηκαν με  εθελοντική τοπική ομάδα για να διασώσουν  παραδοσιακά παιχνίδια 
του τόπου.
• παρακολούθησαν ομιλία από την Ομάδα Διασωστών.
• ενημερώθηκαν για τις Πρώτες Βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
• καθάρισαν παραλίες.
• δεντροφύτευσαν.
• συνέλεξαν καπάκια για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.
• ηχογράφησαν ένα παραδοσιακό παραμύθι για την ακουστική βιβλιοθήκη.
• συμμετείχαν στη γιορτή αδελφοποίησης με ιαπωνικό σχολείο, παρουσιάζοντας ένα 
παραδοσιακό χορό και χαϊκού.

•	 Σχεδιασμός μίας μεγαλύτερης δράσης – προετοιμασία, ευαισθητοποίηση
Σχεδιάζοντας με τους μαθητές μας να υλοποιήσουμε μια μεγαλύτερη δράση κοινωνικής 
παρέμβασης με μακροπρόθεσμο όφελος για αυτούς και τον τόπο τους, προβήκαμε στα ακόλουθα 
βήματα:

• Καταγράψαμε σε ένα μεγάλο χαρτί τα χαρακτηριστικά του εθελοντή.
• Φτιάξαμε την ταυτότητα του εθελοντή: Κάθε παιδί έχει πια τη δική του καρτέλα, στην οποία 
αναγράφεται το όνομά του και το όνομα της ομάδας του.
• Γράψαμε συνθήματα και στίχους για το εθελοντικό μας πρόγραμμα.
• Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του Δήμου και των κατοίκων 
για τις Αλυκές του νησιού, ένα χώρο αξιόλογο αλλά εντελώς εγκαταλελειμμένο. 
• Μετά τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, παράξαμε με τα παιδιά υλικό που θα προβληθεί 
και θα αξιοποιηθεί ως προσφορά στην τοπική κοινωνία, αλλά και ως «θεμέλιος λίθος» για τη 
δημιουργία ενός μουσείου στο χώρο. 
• Διασώσαμε παλιές φωτογραφίες και δημιουργήσαμε αρχείο.
Συγκεντρώσαμε ό,τι υλικό υπάρχει για το χώρο (έντυπα, μαρτυρίες, ηχογραφήσεις, βίντεο).
• Πήραμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που δούλευαν εκεί και τους ηχογραφήσαμε.
• Φτιάξαμε μακέτες- πιστά αντίγραφα και τις παραχωρήσαμε στο Δήμο.
• Φτιάξαμε μια ταινία μικρού μήκους που προβάλλει τις Αλυκές και δηλώνει την αναγκαιότητα 
διάσωσης και αξιοποίησής τους.
• Η ταινία παραχωρείται στο Δήμο και θα διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες του νησιού από 
τα Μουσεία και το Τουριστικό Γραφείο.
• Ανεβάσαμε θεατρική παράσταση με θέμα το αλάτι και τη σημασία του. Τα έσοδα της 
παράστασης θα διατεθούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Γυμνάσιο ΤΛ 
Κορθίου Άνδρου
Συντελεστές: 
Μαρίνου Σταυρούλα, Κοντού Μαριώγκα, Τάνταλος Μάριος, Καραγιάννης Παναγιώτης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Βάψιμο της τάξης
Βάψιμο της Γ Γυμνασίου από τους μαθητές της τάξης. Η ιδέα προέκυψε μετά από συζήτηση στην 
τάξη σχετικά με τον εθελοντισμό. Αφού διερευνήσαμε τι είναι και δεν είναι εθελοντισμός και οι 
μαθητές κατάλαβαν την ιδέα του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη, ζήτησαν να βάψουν την 
τάξη τους χωρίς κάποια παρότρυνση. Έτσι, ο σύλλογος  γονέων  αγόρασε χρώματα και οι μαθητές 
έβαψαν την τάξη τους. 

•	 Ανακύκλωση
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για το περιβάλλον, κάναμε δράσεις 
ανακύκλωσης στο σχολείο με συλλογή καπακιών, ανακύκλωση μπαταριών κ.α. Στο πλαίσιο 
αυτής της δράσης οι μαθητές ενημερώθηκαν από την ομάδα εθελοντών του προγράμματος 
Life Άνδρος, επίσης πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις στο ΚΠΕ Κορθίου και Κορδελιού όπου 
και παρακολούθησαν αντίστοιχα προγράμματα με θέμα την ανακύκλωση αλλά και την μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Επιπλέον ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση σε εκδήλωση που έγινε στο 
σχολείο από τον Δήμο Άνδρου και την εταιρεία ανακύκλωσης που υπάρχει στην Άνδρο.

•	 Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων στους πρόσφυγες της Συρίας και συγκέντρωση 
χρημάτων για τα παιδικά χωριά SOS
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης  πραγματοποιήθηκε προβολή ταινίας σε όλους τους μαθητές του 
Γυμνασίου με στόχο την ευαισθητοποίηση τους στο θέμα των προσφύγων αλλά και τη κατανόηση 
των γεγονότων για τον πόλεμο στη Συρία. Το θέμα τη ταινίας ήταν το ταξίδι ενός εφήβου από τη 
Συρία και μετακίνηση του με την μητέρα του και τον μικρό του αδερφό στη Γερμανία. Η ταινία 
που προβλήθηκε ήταν της Ολλανδικής τηλεόρασης. Επίσης προβλήθηκε ένα μικρού μήκους 
ντοκιμαντέρ με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή  Το παραπάνω  συνδέθηκαν  μεταξύ τους.
Στη συνέχεια  συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και ρούχα που στάλθηκαν μέσω μεταφορικής στη 
Χίο  στην οργάνωση Α23 για να τα προωθήσει σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, η 
ανταπόκριση των μαθητών ήταν εντυπωσιακή, συγκεντρώθηκαν έντεκα κουτές με τρόφιμα και 
ρούχα.
Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης οι μαθητές έκαναν μπαζάρ παραμονές Χριστουγέννων, όπου 
συνδύασαν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους με  συγκέντρωση χρημάτων για  τα παιδικά χωριά 
SOS. Με τον τρόπο αυτό οργάνωσαν μια όμορφη γιορτή παραμονές Χριστουγέννων και γνώρισαν 
τη σημασία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.

Όφελος για τους μαθητές: 

Η πρωτοφανής ενεργοποίηση των μαθητών για θέματα που αφορούν 
το κοινωνικό σύνολο δημιουργεί τεράστια ελπίδα και χαρά και 

συμπαρασύρει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να εμπλακούν 
όλοι σε εθελοντικές και συλλογικές δράσεις προκειμένου να βάλουν 
ένα λιθαράκι στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του 

έργου κοινωνικής ευθύνης που είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.
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Γυμνάσιο 
Μεσαριάς Σαντορίνης
Συντελεστές: 
Καμαρούδη Θεοδώρα, Κολοβού Μαρία, Μάντου Κατερίνα, Μήτσου Βάϊα, Μήτσου Γεώργιος, Μικέλη 
Μαρία, Σπαθή Μαριάνθη, Τσαπκίνη Ειρήνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Βιωματικές δράσεις Α’ και Β’ Γυμνασίου
Στα πλαίσια του μαθήματος «βιωματικές δράσεις», το πρώτο διάστημα δώσαμε έμφαση στο δέσιμο 
των τμημάτων (ειδικά της α’ γυμνασίου) και στη συνέχεια δημιουργήσαμε σχέδια μαθήματος με 
τις εξής θεματικές ενότητες: α. το σπίτι (το σπιτικό μου, η ασφάλεια που νιώθω στο σπίτι μου, 
έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαίωμα στο να έχουν σπίτι, μετανάστευση, προσφυγικό, εθελοντικές 
οργανώσεις που βοηθάνε άστεγους και υποδέχονται μετανάστες) β. ανθρώπινα δικαιώματα (ποια 
είναι, ποια είναι η ιστορία τους, πώς αυτά παραβιάζονται, ποια παραβιάζονται, ποιοι θα πρέπει να 
λειτουργούν ως «ασπίδες» για τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις, προβληματισμός στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας).

•	 Θεατρική ομάδα
Κατά τη δράση «θεατρικό εργαστήρι», πραγματοποιούμε κάποιους αυτοσχεδιασμούς και θεατρικά 
παιχνίδια, που έχουν ως στόχο την αφύπνιση της έννοιας του ενεργού πολίτη στους μαθητές που 
συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής στην Αθήνα οι μαθητές πρόκειται να δράσουν 
με διάφορους τρόπους που οι ίδιοι προτείνουν και σχεδιάζουν. Βασικός προσανατολισμός της 
δράσης είναι η αλλαγή στη διάθεση των γύρω μας που μπορεί να προκαλέσει η δική μας καλή 
διάθεση και η χρήση τεχνικών του Community Theatre για αφύπνιση του ενεργού πολίτη.

•	 Πρόγραμμα «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα»
Με τη δράση αυτή επιθυμούμε  οι μαθητές,-τριες:

• Να γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη 
παρέμβαση και τις συνέπειες αυτών με σκοπό την  καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης 
και τη διαμόρφωση αξιών και θετικής στάσης στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, να 
συνειδητοποιήσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος και το βαθμό ευθύνης που φέρει ο 
καθένας μας.
• Να μελετήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έννοια της ισότητας και παράλληλα να 
αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας. Να συνειδητοποιήσουν ότι διαφορετικότητα 
σημαίνει μοναδικότητα και να καλλιεργήσουν τις αξίες του σεβασμού και της ισότητας. 
Ακόμη να  διαμορφώσουν  την αντίληψη ότι η πρόοδος του συνόλου είναι ευθύνη όλων και 
να εξοικειωθούν με μορφές μη αμειβόμενης δράσης (εθελοντισμός).   
• Να προβληματιστούν για μορφές κακοποίησης ζώων και να καλλιεργήσουν στάσεις 
σεβασμού και προστασίας απέναντί τους.
• Τέλος, οι ψυχοκινητικοί στόχοι είναι να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά για ένα 
κοινό στόχο και να σέβονται ο ένας τον άλλον. Να συμμετέχουν στην έρευνα, συλλογή 
πληροφοριών, αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων. Να αναλάβουν ενεργό 
δράση και να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την τοπική και την 
ευρύτερη κοινωνία.

•	 Ηλεκτρονική εφημερίδα «Παράθυρα στον κόσμο»
Στόχος μας είναι μια ολιστική θεώρηση της έννοιας του εθελοντισμού. Μικρές δράσεις σε όλα τα 
μαθήματα, ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ενσυναίσθησης, καθαρισμός σχολείου, δημιουργία 
λαχανόκηπου, φροντίδα ζώων, αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών, διαφημιστικά σποτάκια 
απ’ τους μαθητές, εκθέσεις, σκέψεις, κολάζ, ζωγραφιές, είναι μερικά απ’ τα αποτελέσματα των 
δράσεων αυτών. Κατά τη διάρκεια της δράσης προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής 
εφημερίδας για καταγραφή του δημιουργούμενου υλικού, έτσι ώστε τα θέματα που προσεγγίζουμε 
να «ανοίξουν» και προς την κοινότητα του νησιού.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» συνέβαλε τα μέγιστα στην αλλαγή 
κουλτούρας στο σχολείο μας. Ενισχύθηκαν οι σχέσεις συνεργασία 
μεταξύ καθηγητών, καθηγητών και μαθητών, όπως και σχολείου 

γονέων. Γενικά ήταν μια πολύ χρήσιμη κι εποικοδομητική εμπειρία.
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3ο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλιατρών
Συντελεστές: 
Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης, Μιχαλακόπουλος Παναγιώτης, Αναστασία Χαϊδεμένου, 
Εμμανουήλ Καρολίδης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Συγκέντρωση πραγμάτων για τους πρόσφυγες
Προσπαθώντας να βιώσουμε την έννοια της αλληλεγγύης, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε 
πράγματα για τους πρόσφυγες ανταποκρινόμενοι στο «κάλεσμα ανθρωπιάς» του Συλλόγου 
εκπαιδευτικών Μεσσηνίας. Βγάλαμε αφίσα την οποία οι μαθητές της Στ’ κόλλησαν στην πόλη, 
μοιράσαμε φυλλάδια σε όλους τους μαθητές. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη Συγκεντρώθηκαν 
πολλά πράγματα και στάλθηκαν σε πρόσφυγες που τα έχουν ανάγκη.

•	 Αίτηση στο τοπικό συμβούλιο για κατασκευή σκακιού στο σχολείο
Παρατηρώντας ότι τα παιδιά των μεγάλων τάξεων προτιμούν στο διάλειμμα να παίζουν σκάκι, 
αποφασίσαμε στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, να στείλουμε μια επιστολή 
στον Δήμο, ζητώντας να μας φέρουν κάποια πιόνια, ξεχασμένα σε μια αποθήκη και να μας 
κατασκευάσουν στο σχολείο επιδαπέδια σκακιέρα. Παρευρεθήκαμε στη συνεδρίαση του τοπικού 
Συμβουλίου, είδαμε όλη τη διαδικασία συζήτησης του θέματός μας και χειροκροτήσαμε την 
ομόφωνη απόφαση. Σήμερα με τη βοήθεια και του Συλλόγου Γονέων τα παιδιά στήνουν αγώνες 
σκακιού στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
  

•	 Συγκέντρωση φαρμάκων
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης ξεκίνησαν να καθαρίσουν το ντουλαπάκι του φαρμακείου της τάξης τους. 
Ρώτησαν τι να κάνουν τα ληγμένα. Έγινε μια ολόκληρη κουβέντα για ανακύκλωση φαρμάκων και 
διάθεση μη ληγμένων από το Κέντρο Υγείας σε άπορους ασθενείς. Αποφασίστηκε έτσι μια δράση 
συλλογής φαρμάκων Κολλήθηκαν αφίσες στη γειτονιά του σχολείου, ανακοινώθηκαν σχετικά 
μηνύματα στα τοπικά Blogs. Συγκεντρώθηκαν πολλά φάρμακα απ’ όλους τους μαθητές του 
σχολείου. Άλλα πήγαν στο Κέντρο Υγείας και άλλα σε ειδικό κάδο σε φαρμακείο για ανακύκλωση.

•	 Συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή αγάλματος
Τα παιδιά της Στ’ Τάξης, μαθαίνοντας την πρωτοβουλία κατασκευής ενός αγάλματος στην πόλη, 
συμμετείχαν συγκεντρώνοντας από το χαρτζιλίκι τους λίγα χρήματα και προσφέροντάς τα για 
το σκοπό αυτό. Πρόκειται για την κατασκευή μιας προτομής ενός ευπατρίδη φιλιατρινού του 
Παναγιώτη Παπαχριστόπουλου. Οι ίδιοι μαθητές συμμετείχαν και στην πώληση εισιτηρίων για 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που οργανώθηκε στην πόλη για τον ίδιο σκοπό.

•	 Συμμετοχή σε φιλανθρωπικό έρανο
Ο πολιτιστικός σύλλογος της πόλης Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού διοργάνωσε έναν έρανο για 
τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να αγοραστεί ένα αμαξίδιο αναπηρικό. Στην προσπάθεια 
αυτή συμμετείχαν οι μαθητές της Δ΄ Τάξης. Τύπωσαν ανακοίνωση την οποία μοίρασαν σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου και συγκέντρωσαν ένα σεβαστό ποσό.

•	 Συγκέντρωση χρημάτων για την οικογένεια της Χριστίνας, πουλώντας λαμπάδες που 
έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
Προσπαθώντας να βιώσουμε την έννοια της αλληλεγγύης αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε 
πασχαλινές λαμπάδες. Τις πουλήσαμε για να συγκεντρώσουμε χρήματα για την οικογένεια της 
Χριστίνας, της μικρής μαθήτριας του σχολείου, η οποία νοσηλεύεται στο ΕΛΠΙΔΑ.
Συμμετοχή στο μοίρασμα τροφίμων βοηθώντας την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας
Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων συμμετείχαν στο μοίρασμα τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες 
των Φιλιατρών. Επισκεφτήκαμε τον ειδικό χώρο, βοηθήσαμε στο μοίρασμα, βοηθήσαμε στη 
συμπλήρωση κάποιας ειδικής φόρμας, ρωτήσαμε εθελοντές γιατί συμμετέχουν και τι κερδίζουν, 
μάθαμε για τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας.
Επίσκεψη στο περίπτερο –δανειστική Βιβλιοθήκη
Οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων επισκέφτηκαν το περίπτερο – Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού 



Νοιάζομαι και Δρω

152

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές μας ένιωσαν ενεργοί πολίτες μαθαίνοντας για την 
ανακύκλωση φαρμάκων αλλά και ένιωσαν χρήσιμοι και κοντά στους 
ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθηθούν από τα φάρμακα που οι μαθητές 

πήγαν στο Κέντρο Υγείας. Βιώσαμε την έννοια του εθελοντισμού. 
Τα παιδιά χάρηκαν για τη συμμετοχή τους. Βιώσαμε την έννοια 

της Αλληλεγγύης, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές του σχολείου 
κάνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά και να συνειδητοποιούν μια 

πραγματικότητα.

Συλλόγου «Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού». Μίλησαν με τον Γραμματέα του συλλόγου, έμαθαν 
για τις πολλές και ποικίλες εθελοντικές  δράσεις τους.

•	 Συμμετοχή στο μοίρασμα τροφίμων βοηθώντας την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Τριφυλίας
Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων συμμετείχαν στο μοίρασμα τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες 
των Φιλιατρών. Επισκεφτήκαμε τον ειδικό χώρο, βοηθήσαμε στο μοίρασμα, βοηθήσαμε στη 
συμπλήρωση κάποιας ειδικής φόρμας, ρωτήσαμε εθελοντές γιατί συμμετέχουν και τι κερδίζουν, 
μάθαμε για τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας.

•	 Επίσκεψη στο περίπτερο –δανειστική Βιβλιοθήκη
Οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων επισκέφτηκαν το περίπτερο – Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού». Μίλησαν με τον Γραμματέα του συλλόγου, έμαθαν 
για τις πολλές και ποικίλες εθελοντικές  δράσεις τους.
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Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Καλαμάτας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Κατασκευή κοσμημάτων, ημερολογίων, γουριών για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του 
σχολείου
Προσπαθώντας να βιώσουμε τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης δημιουργήσαμε 
εργαστήρια στις ώρες των ωρομίσθιων καθηγητών που δεν είχαν προσληφθεί ακόμη στο 
σχολείο. Εκπαιδευόμενη που ήξερε να κάνει κατασκευές εθελοντικά έφερε τον εξοπλισμό της 
και δίδαξε σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους τεχνικές κατασκευής κοσμημάτων με κλωστές, 
λουράκια, χάντρες, κουμπώματα και στολίδια, καθώς και Χριστουγεννιάτικων κατασκευών, 
όπως ημερολόγια, γούρια, διακοσμητικά και εποχιακά στολίδια. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάστηκε 
να εργαστούν ατομικά ο καθένας δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους για να μάθουν τις τεχνικές στη 
συνέχεια να κάνουν ομάδες για να αλληλοβοηθηθούν ώστε να ολοκληρώσουν τις κατασκευές 
τους. Αυτό βοήθησε πολύ να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να διδαχθούν ο ένας από τον 
άλλο. Επίσης ενίσχυσε την ανακαλυπτική μέθοδο καθώς ανακάλυπταν ικανότητες και δεξιότητες 
για τους εαυτούς τους και για τους άλλους. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα κλίμα 
θετικό, να εμψυχωθούν και να νιώσουν ομάδα. Τους εντυπωσίασε το γεγονός ότι συμμετείχαν 
η διευθύντρια, η υποδιευθύντρια και η εκπαιδεύτρια του κοινωνικού γραμματισμού, δέχθηκαν 
οδηγίες και διορθώσεις  με μεγάλη προσοχή και έμαθαν και αυτές από την εθελόντρια 
εκπαιδευόμενη αλλά και από τις  ομάδες εργασίας που είχαν τη διάθεση να βοηθήσουν.

•	 Κατασκευή αγαλματίδιων σε μινιατούρες για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου
Φτάνοντας σε ένα καλό επίπεδο η δράση 1, εμφανίστηκε ένας εθελοντής ο οποίος εξήγησε πως 
είχε δραστηριοποιηθεί στην κατασκευή μικρών αγαλματιδίων για εμπορικούς σκοπούς και είχε 
τη διάθεση να φέρει τα καλούπια και να δείξει σε  όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε ένα 
εργαστήριο. Πράγματι έφερε τα καλούπια και όλοι μαζί φτιάξαμε διάφορα αγαλματίδια με τη 
χρήση καλλιτεχνικού γύψου και  καλλιτεχνικού πηλού και παράλληλα μας εξηγούσε τα “μυστικά” 
για την σωστή πρόσμιξη των υλικών, τον τρόπο δεσίματος του καλουπιού, τη δοκιμή για το αν 
είναι έτοιμο το άγαλμα, πως αφαιρούμε το καλούπι χωρίς να τραυματίσουμε την κατασκευή, 
πως το λειαίνουμε και στη συνέχεια πως το καλλιτεχνούμε με πινέλα ή σπρέι και τέλος τεχνικές 
για παραλλαγές στις κατασκευές. Καθοδηγούσε και βοηθούσε τον κάθε εκπαιδευόμενο με 
υπομονή σε κάθε φάση της παραγωγής. Όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή ήταν πράγματι πολύ 
εντυπωσιακή. Η συνεργασία ήταν άψογη, το κλίμα ήταν φιλικό και εποικοδομητικό. Οι εντυπώσεις 
όλων άριστες.

•	 Συμμετοχή στις εθελοντικές ομάδες εργασίας του «Καλαμάτα 21»
Αφού είχαμε κάνει δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης ενδοσχολικά απολαμβάνοντας τη 
διαδικασία και καθαρίζοντας το τοπίο από τις όποιες αμφιβολίες για αυτές τις έννοιες προχωρήσαμε 
στην έννοια της δημοκρατίας, των δημοκρατικών διαδικασιών, της ενεργού πολιτειότητας, η 
οποία μας δυσκόλεψε αρκετά με βασικά εμπόδια:

■ την άγνοια, 
■  την παραπληροφόρηση 
■  τη λάθος ερμηνεία κινήσεων και γεγονότων
■  τα  στερεότυπα και 
■  τις προκαταλήψεις.  

Η συμμετοχή στις εργασίες των εθελοντικών δράσεων του «Καλαμάτα 21» Η Καλαμάτα υποψήφια  
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολλοί απ’ τους εκπαιδευόμενους ήταν η πρώτη φορά  
που παρακολουθούσαν ένα σύνολο από εθελοντικές ομάδες στο Πνευματικό  κέντρο της πόλης 
μας με συμπολίτες μας στο ρόλο του συντονιστή. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που 
διεξάγονταν οι συναντήσεις, από  την ποικιλία  των απόψεων και από την προσπάθεια όλων 
να  γίνει κάτι τόσο μεγάλο και καλό για  την Καλαμάτα.  Βέβαια εμφανίστηκαν και κρούσματα 
ματαιοδοξίας και μισαλλοδοξίας τα οποία όμως λειτούργησαν εποικοδομητικά  συζητώντας για  
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τις πιθανότητες επιτυχίας μιας προσπάθειας καθώς και τα οφέλη της  σε σχέση με αυτά  μιας 
μηδενικής προσπάθειας. Δράση η οποία άφησε ανοιχτά  ζητήματα.

•	 Σύσταση 4μελούς επιτροπής εκπροσώπησης των εκπαιδευομένων
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας λειτουργεί 11 χρόνια και μέχρι στιγμής δεν έχει ποτέ 
συσταθεί μια επιτροπή εκπαιδευομένων αντίστοιχη του 5μελούς ή 15μελούς των σχολείων της Β’ 
Βάθμιας. Στην προσπάθεια μας να βιώσουν οι μαθητές:

■ τα δημοκρατικά δικαιώματα,
■ το δικαίωμα του  εκλέγειν  και του εκλέγεσθαι,
■ την ενεργό πολιτειότητα, 
■ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, 
■ τι είναι συνεργασία, 
■ ενεργή συμμετοχή, 
■ δημοκρατικές διαδικασίες, 
■ ελευθερία  του λόγου, 
■ αποδοχή της πλειοψηφίας, 
■ εθελοντική εργασία, 
■ διαφάνεια διαδικασιών, 
■ δέσμευση και συνέπεια, 
■ δύναμη της ψήφου,
■ τι είναι η επιτροπή των παιδιών, 
■ πως λειτουργεί και 
■ ποια είναι τα οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Έγιναν εκλογές και εκλέχθηκαν 4 εκπαιδευόμενοι να εκπροσωπήσουν και τους 2 κύκλους. Μια 
δράση που στην πλειοψηφία της είχε επιτυχία.

•	 Επίσκεψη του κ. Ζόμπολα από το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας
Ο συντονιστής μας ο κ. Τάσος Ζόμπολας είναι αποσπασμένος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Κρίναμε σκόπιμο να γνωριστεί με τους εκπαιδευόμενους 
ενημερώνοντας τους για το πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω” για το τι είναι τα “Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”,  καθώς και για τις δράσεις του “ΚΠΕ Καλαμάτας”. Προς έκπληξή 
τους διαπίστωσαν ότι:

■ ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής πρακτικής. 
■ οργανώνει και πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
ομάδες ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου εκπαίδευσης Ενηλίκων.
■υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για βιωματική επιμόρφωση 
ενηλίκων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
■ συντονίζει θεματικά εθνικά και τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
■ στηρίζει προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων.
■ παράγει πρωτογενές εκπαιδευτικό και ενημερωτικό  υλικό. 
■ συνεργάζεται με φορείς και επιστημονικά ιδρύματα. 
■ προωθεί  την έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ζήτησαν να παρακολουθήσουμε και αυτοί ορισμένες δράσεις και απέσπασαν από τον κύριο 
Ζόμπολα τη διαβεβαίωση ότι θα μας εντάξει άμεσα σε μια δράση. Γι’ αυτό το σκοπό συντάχθηκε 
επιστολή -αίτηση από το σχολείο μας προς τον υπεύθυνο του ΚΠΕ Καλαμάτας και περιμένουμε 
να οριστεί ημερομηνία.

•	 Συνεισφορά στο φιλοζωικό όμιλο Καλαμάτας
Οργανώσαμε μια επίσκεψη στο αγρόκτημα βορειοδυτικά της Μεσσήνης όπου με ιδιωτική 
πρωτοβουλία αγοράστηκε από μία κυρία μια έκταση και με χρηματοδότηση από το εξωτερικό 
κατάφερε να περιφράξει μια έκταση και να στεγάσει αδέσποτα σκυλάκια. Μας ενημέρωσε ότι 
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η όλη δράση στηρίζεται σε ελάχιστους Έλληνες εθελοντές και ορισμένους εθελοντές από την 
Ευρώπη που μένουν για μικρά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα βοηθώντας και στηρίζοντας το 
έργο αυτό. Μας εξήγησε πως η πολιτεία συμβάλει ελάχιστα σε αυτή τη δράση. Μας ευχαρίστησε 
για τα πράγματα που προσφέραμε και μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις για το πως θα 
μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα έντυπο ευαισθητοποίησης το 
οποίο να περιλαμβάνει:

■ πληροφορίες για το φιλοζωικό όμιλο. 
■ οδηγίες για το τι πρέπει να προσέξουμε πριν υιοθετήσουμε ένα ζωάκι.
■ τι είναι η εικονική υιοθεσία.
■ καθώς και τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε ένα πληγωμένο ή ανήμπορο ζώο.

Το έντυπο θα το παρουσιάσουμε στην:
■ ημερίδα ευαισθητοποίησης του Σχολείου μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
■ ημερίδα του Νοιάζομαι και Δρω.
■ οπουδήποτε παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω».

•	 Συνεισφορά στον τοίχο της καλοσύνης Καλαμάτας
Έγινε πρόταση από τους εκπαιδευόμενους να προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο σε έναν από 
τους τοίχους καλοσύνης της πόλης μας. Αποφασίστηκε να γίνει στον τοίχο της καλοσύνης στο 
ανατολικό τοίχος του σταδίου ποδοσφαίρου του Μεσσηνιακού. Η δράση υλοποιήθηκε ως εξής :

■ συζήτηση για το τι είναι ο τοίχος της καλοσύνης,
■ οργάνωση επίσκεψης του σχολείου,
■ συγκέντρωση πραγμάτων,
■ υλοποίηση επίσκεψης,
■ συζήτηση για το όφελος της επίσκεψης ως εθελοντική δράση και δράση αλληλεγγύης.

•	 Επίσκεψη ανοιχτού πανεπιστημιακού σεμιναρίου στο Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου
Η επίσκεψη στο πανεπιστήμιο είχε ως βασικό στόχο να παρακολουθήσουμε μια ομιλία από έναν 
πολύ γνωστό καθηγητή Πανεπιστημίου με ειδικό σε θέματα πολιτικής και πολιτειότητας.
Ως δευτερεύων στόχο είχε να δούμε από κοντά έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του πνεύματος 
που ετοίμασε μια ομιλία και ταξίδεψε στην Καλαμάτα ώστε να μας παρουσιάσει μια τεκμηριωμένη 
άποψη για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα εθελοντικά και στο πνεύμα της αλληλεγγύης προς 
του ομοεθνείς του. 
Τέλος έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να επισκεφθούν το πανεπιστήμιο Καλαμάτας 
και να γνωρίσουν τους χώρους του και ορισμένους ανθρώπους από το προσωπικό που εργάζεται 
εκεί.

•	 Παρακολούθηση του συνεδρίου «Η ενεργός συμμετοχή ως μέσο ανάπτυξης μιας κοινωνίας»
Ένα συνέδριο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συμμετείχαν διάφοροι οργανισμοί με ποικίλες 
δράσεις από την Καλαμάτα αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το συνέδριο είχε ως βάση τον 
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, σε σχέση με τις κοινωνικές δράσεις καθώς οργανώθηκε από 
εθελοντές με στόχο να γίνουν γνωστά τα δίκτυα των εθελοντικών οργανισμών και να ανοιχτούν 
νέοι δρόμοι συνεργασίας, και  ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δικτύων. Μερικοί από τους 
τοπικούς οργανισμούς ήταν οι εξής: 

■ το κοινωνικό ιατρείο
■ το κέντρο νέων
■ το δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης-σποροφυλάκων
■ η εθελοντική δράση των Θεσσαλονικιών για να γίνει η πόλη τους πολιτιστική πρωτεύουσα 
■ το αλληλέγγυο σχολείο Καλαμάτας

•	 Επίσκεψη στο σύλλογο ατόμων με εμπειρία καρκίνου «Ξαναρχίζω»
Πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη στο σύλλογο «Ξαναρχίζω» ένα σύλλογο που εθελοντικά 
δρα στην περιοχή της Μεσσηνίας στηρίζοντας τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειες τους 
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με πολλαπλούς τρόπους. Πρόκειται για ένα συντονισμένο δίκτυο ανθρώπων διαφόρων 
επαγγελμάτων οι οποίοι εθελοντικά συντονίζουν τις δράσεις του συλλόγου, διοργανώνοντας 
επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια και διαλέξεις με θέματα την: 

■ πρόληψη 
■ έγκαιρη διάγνωση της νόσου του καρκίνου
■ αντιμετώπιση 
■ υποστήριξη 
■  ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών

•	 Ενημέρωση από εθελόντρια για το ‘κέντρο ημέρας Καλαμάτας’ και τα ‘παιδικά χωριά 
«SOS»
Μας δόθηκε η δυνατότητα να μάθουμε για το κέντρο ημέρας Καλαμάτας από την κα 
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου καθώς και για τα παιδικά χωριά SOS. Ενημερωθήκαμε ότι το 
κέντρο ημέρας στην Καλαμάτα δέχεται εθελοντές που μπορούν να συμμετέχουν με το δικό 
τους τρόπο και στο δικό τους χρόνο σε όποιες δράσεις μπορούν να προσφέρουν, όπως την 
κατασκευή αντικειμένων και ετοιμασία φαγητών, τα εποχιακά παζάρια και τις υπηρεσίες 
κοινωνικού περιεχομένου, καθαριότητας μεταφοράς μαθητών, διδασκαλίας, φύλαξης 
παιδιών, οικονομικής ενίσχυσης. Συζητήθηκαν θέματα όπως πού στεγάζεται το κέντρο 
ημέρας, ποιοι μπορούν να βοηθηθούν από αυτό και πού μπορούν να απευθυνθούν, ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εθελοντής.

•	 Ενημέρωση από εθελοντές του παραρτήματος του Πύργου για το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Σε συνέχεια της προηγούμενης δράσης δεχτήκαμε ενημέρωση από ‘το χαμόγελο του παιδιού’ 
με ανέλπιστη συμμετοχή από τους εκπαιδευόμενους. Μιλήσαμε για την Εθνική τηλεφωνική 
γραμμή για τα παιδιά «1056» όπου μπορεί κάποιος να καλέσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες το 
χρόνο, είναι δωρεάν και δε χρειάζεται να πει το όνομά του. Απαντούν κοινωνικοί λειτουργοί ή 
ψυχολόγοι που ακούν τις ανησυχίες και τα προβλήματα όσων καλούν και βοηθούν να βρεθούν 
λύσεις και επιλογές για την επίλυση των προβλημάτων. Αν κινδυνεύουν ή καταπατούνται 
δικαιώματα είναι σε θέση να δώσουν κατάλληλη βοήθεια. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
είναι η αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sos1056@hamogelo.gr.

•	 Παρακολούθηση προγράμματος στο ΚΠΕ Ζακύνθου
Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ζακύνθου μας δέχτηκε Κυριακή στο κτίριο του 
όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα ‘Θαλάσσιο περιβάλλον- απειλούμενα είδη’, από 
τους Δρ. Εμμανουηλίδου Σοφία και κ. Βισβάρδη Αναστάσιο. Στο πρόγραμμα «Θαλάσσιο 
Περιβάλλον - Απειλούμενα Είδη» οι περιβαλλοντικές ομάδες των μαθητών παίρνουν 
γενικές πληροφορίες γύρω από το Θαλάσσιο Οικοσύστημα, τα Απειλούμενα Είδη χελώνα 
«Καρέτα-Καρέτα» & φώκια «Μονάχους-Μονάχους», ενημερώνονται  για το πώς οι ίδιοι 
μπορούν να βοηθήσουν στη προστασία του περιβάλλοντος γενικά και των απειλούμενων 
ειδών ειδικότερα, γνωρίζουν την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες σε αυτή και εκφράζουν τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους μέσα από διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική – θέατρο - μουσική). 
Μεταξύ άλλων μας ενημέρωσαν για τον σημαντικό ρόλο των εθελοντών καθώς είναι πολύ 
δύσκολο να καλυφθούν οι εποχιακές ανάγκες  του ΚΠΕ σε προσωπικό.

•	 Επίσκεψη στο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου και ξενάγηση από εθελοντές
Η επίσκεψη στο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου έγινε σε συνέχεια του προγράμματος 
που παρακολουθήσαμε στο ΚΠΕ Ζακύνθου. Μας δέχθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας τους, 
μας ξενάγησαν στα εκθέματα του μουσείου, έκαναν προβολή βίντεο για να μας δώσουν 
περισσότερες πληροφορίες και τέλος μας έδωσαν ημερολόγια και διαφημιστικά του πάρκου.  
Μας εξήγησαν ότι υπολειτουργούν καθώς δεν έχουν προσωπικό για να στηρίξουν τις δράσεις 
τους κυρίως την εποχή που η χελώνα Καρέτα - Καρέτα βγαίνει στις ακτές της Ζακύνθου 
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για να γεννήσει τα αυγά της και στηρίζονται στους εθελοντές για να κάνουν 24ωρη φύλαξη στις 
φωλιές με τα αυγά.

•	 Βιωματική διεξαγωγή περιβαλλοντικού προγράμματος από το ΚΠΕ Καλαμάτας
Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος έγινε θεωρητική παρουσίαση με 
παράλληλη προβολή διαφανειών των οικισμών της συνοικίας των προσφυγικών όπως επίσης 
και των υπόλοιπων στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της πόλης της 
Καλαμάτας που σχετίζονται με αυτή τη συνοικία. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης συνοικίας 
εστίασε σε ιστορικά γεγονότα που είχαν σχέση και με όλη την ιστορία της πόλης της Καλαμάτας. 
Η χρονική διάρκεια του πρώτου μέρους ήταν περίπου 1 ώρα. Στη συνέχεια και για περίπου 2 
ώρες ακολούθησε η βιωματική επίσκεψη και η δια ζώσης γνωριμία με τα προσφυγικά. Δόθηκε 
η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους αυτής της συνοικίας που 
είναι απόγονοι των προσφύγων των αρχών του 20 ου αιώνα και να μάθουν από την πηγή την 
ιστορία των κτιρίων και των ανθρώπων που πρώτο-κατοίκησαν σε αυτά. Κατά τη διάρκεια της 
βιωματικής επίσκεψης έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ιστορική αξία της περιοχής και τον
τρόπο ανάδειξής της με στόχο να γίνει γνωστή στις παρούσες και στις μελλοντικές γενιές.

•	 Παρακολούθηση του «4ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας»
Το σχολείο μας συμμετείχε στο 4ο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο τουρισμού & εστίασης καθώς 
το πρόγραμμα ‘Νοιάζομαι και δρω’ προσεγγίζεται και ως πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας. 
Είδαμε πως μπορεί μια δύσκολη και απαιτητική εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με επιτυχία χάρη 
στην ενεργοποίηση και τον συντονισμό των εθελοντών.
Οι ομιλητές ήταν κυρίως στελέχη από τον χώρο του τουρισμού των ξενοδοχειακών μονάδων 
“Elite city resort” και «Kosta Navarino». Υπήρξαν και ομιλητές από πανεπιστήμιο της Κύπρου σε 
θέματα ανώτερων και ανώτατων σπουδών στον τουρισμό καθώς και από το εξωτερικό κυρίως 
σε θέματα όπως τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι κινούνται σε χώρους που φιλοξενούν  ανθρώπους 
από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης αναφέρθηκαν βασικοί κανόνες 
του τουριστικού μάρκετινγκ και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
  

•	 Λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε εθελοντική βάση
Στην ώρα της αισθητικής αγωγής οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν συναισθήματα από τις δράσεις του 
προγράμματος οδηγώντας σε καταιγισμό ιδεών. Γράψαμε τις λέξεις στον πίνακα και στη συνέχεια 
άρχισαν να δημιουργούνται στιχάκια που συσχέτιζαν τη φιλοσοφία του σχολείου, τις δράσεις του 
προγράμματος και ένα μήνυμα που θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι να περάσουν μέσα από αυτό. 
Δουλεύτηκαν σε ομάδες οι λέξεις-φράσεις και προθυμοποιήθηκαν ορισμένοι εκπαιδευόμενοι να 
το πουν. Στη συνέχεια επιλέχθηκε ένας μουσικός ρυθμός και έγινε η ηχογράφηση του σλόγκαν.

•	 Επίσκεψη στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Το σχολείο μας διαθέτει μια δανειστική βιβλιοθήκη με ποικίλη θεματολογία προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στα πλαίσια των γραμματισμών. Τη λειτουργούμε 
εθελοντικά με χρήση ενός βιβλίου όπου είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι τίτλοι και ενός 2ου 
βιβλίου το οποίο αφορά την καταγραφή των βιβλίων που δανείζονται. Ο φιλόλογος κατά κύριο 
λόγο χρησιμοποιεί αρκετά βιβλία εντός του σχολείου αλλά και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
δανείζονται βιβλία για τις εργασίες τους ή και στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας. Αναζητήσαμε βιβλία 
που να αφορούν τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Με χαρά μας εντοπίσαμε μια 
πολυτελή κασετίνα με τίτλο «Μάθε, Δες, Δράσε, Γίνε ενεργός πολίτης. Γιατί . . . .  προσφέροντας 
κερδίζεις» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με περιεχόμενο ένα dvd και ένα εγχειρίδιο για 
τον εθελοντισμό.

•	 Επίσκεψη στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Επίσκεψη στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας και παρακολούθηση της εισήγησης του επίκουρου καθηγητή του 
τμήματος τεχνολόγων γεωπόνων Δρ. Επαμεινώνδα Κάρτσωνα με πρώτο θέμα «Τη βιοποικιλότητα 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Όλες οι δράσεις του προγράμματος λειτούργησαν προωθητικά για 
την ενεργοποίηση των μαθητών του σχολείου. Ο εθελοντής κερδίζει 

το σεβασμό, τη συνεργασία και το θαυμασμό όλων. Βιώσαμε την  
αλληλεγγύη ως την συνθήκη εκείνη όπου οι εκπαιδευτές διδάσκουν 
το αντικείμενο τους έξω από τις ώρες διδασκαλίας του ωρολόγιου 

προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους διδάσκουν την 
τέχνη τους σε όλους δίνοντας έτσι ένα πλήρες παράδειγμα 

της Δια Βίου Μάθησης.

των φυτών του Ταϋγετου» και δεύτερο θέμα την «Καλλιέργεια φυτών της περιοχή μας» περισσότερο 
προσανατολισμένο στην επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το εργαστήριο της 
ομάδας γευσιγνωσίας ελαιολάδου Καλαμάτας. Μας υποδέχθηκε η κ. Ιωάννη Μηλιώση όπου μας 
μίλησε για το εργαστήριο γευσιγνωσίας. Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας 
διαθέτει υποδομές και εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιόλαδου. Στο Εργαστήριο λειτουργεί η Ομάδα Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας, η οποία 
απαρτίζεται από 14 γευσιγνώστες εκπαιδευμένους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέλη της 
Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και όλοι είναι 
άνθρωποι που αγαπούν το ελαιόλαδο, αναγνωρίζουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
σημασία του για τον τόπο μας και  ένα προϊόν άριστο ποιοτικά.

•	 Επίσκεψη στη δημόσια βιβλιοθήκη Καλαμάτας και ενημέρωση από εθελοντή
Σε συνέχεια της δράσης για να γνωρίσουν τη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου 
οργανώθηκε επίσκεψη στη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. Πρώτα συζητήθηκε με 
τους εκπαιδευόμενους αν γνώριζαν βιβλιοθήκες στην Καλαμάτα. Στο εργαστήριο πληροφορικής 
άρχισε μια διαδικασία αναζήτησης μέσω του διαδικτύου για να βρούμε αν υπάρχουν βιβλιοθήκες 
στην Καλαμάτα και αν ναι πού βρίσκονται, πώς θα πάμε εκεί, τι ώρες λειτουργούν και ποιες είναι 
οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος. Η επίσκεψη στη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της 
Καλαμάτας οργανώθηκε εκτός ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης όπου ένας αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός της Α/ Βάθμιας εκπαίδευσης ο κ. Αθανάσιος Πριστούρης είχε την ευγενή καλοσύνη 
να μας εξηγήσει πως λειτουργεί η βιβλιοθήκη, να μας ξεναγήσει στους χώρους της όπως το 
αναγνωστήριο, στους χώρους που ταξινομούνται τα ‘τεκμήρια’ όπως ονομάζονται τα βιβλία και 
στο νεοσύστατο παιδικό τμήμα.
Επίσης στο αναγνωστήριο χρησιμοποιήσαμε τους Η/Υ για να δούμε πως μέσα από τον δημόσιο 
ιστοχώρο της βιβλιοθήκης μπορούμε να αναζητήσουμε ένα βιβλίο και να δούμε αν υπάρχει και 
αν είναι διαθέσιμο για δανεισμό ή όχι.
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2ο 
Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Συντελεστές: 
Σουρβάνου Αλεξάνδρα, Πανσεληνά Γιασεμή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Επιτήρηση και εθελοντικός καθαρισμός αυλής και χώρου του σχολείου
Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Νοιάζομαι και δρω: 
Υιοθετώ και προστατεύω ιστορικά κτίρια του τόπου μου» οι μαθητές έκαναν τις προτάσεις τους 
σχετικά με τις δράσεις, που θα έπρεπε να αναληφθούν για την προστασία και την ανάδειξη 
του ιστορικού κτιρίου του Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης (στο οποίο στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο 
Μυτιλήνης). Το πρώτο, που πρότειναν, ήταν η επιτήρηση της αυλής και των χώρων του σχολείου 
και οι δράσεις διατήρησης της καθαριότητας σε καθημερινή βάση. Επίσης, υλοποίησαν δράσεις 
τακτοποίησης βιβλίων στις σχολικές αίθουσες και τακτοποίησης της αποθήκης του σχολείου.

•	 Δράση τακτοποίησης βιβλίων και αποθήκης του σχολείου
Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Νοιάζομαι και δρω: 
Υιοθετώ και προστατεύω ιστορικά κτίρια του τόπου μου» και του project στη Β’ Γυμνασίου (τμήμα 
Β1) οι μαθητές ζωγράφισαν αφίσες και διακόσμησαν αίθουσες του σχολείου.

•	 Δράση διακόσμησης αιθουσών
Για τη δράση συνεργάστηκαν οι μαθητές και των δύο προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, που υλοποιούνται στο σχολείο, με θέματα «Νοιάζομαι και δρω: Υιοθετώ και 
προστατεύω ιστορικά κτίρια του τόπου μου» και «Αστικό και περαστικό πράσινο και Δάσος: 
ενημερώνομαι, φροντίζω, προστατεύω». 
Στην αυλή του σχολείου υπάρχουν τρία δέντρα νεραντζιάς, με μεγάλη παραγωγή. Τα νεράντζια 
έπεφταν κάτω και έμεναν αναξιοποίητα να λερώνουν τις πλάκες τις αυλής. Οι μαθητές σκέφτηκαν 
να μαζέψουν τα νεράντζια από τα δέντρα, ώστε να μην πέφτουν κάτω, και να τα αξιοποιήσουν. 
Πράγματι, τα παιδιά μάζεψαν τα νεράντζια από τα δέντρα, γέμισαν 10 μεγάλες σακούλες και 
έφτιαξαν στο σπίτι τους γλυκό του κουταλιού (μόνοι τους ή με τη βοήθεια των γονιών τους). Στη 
συνέχεια το γλυκό μοιράστηκε σε μικρές μερίδες (περίπου 80) και προσφέρθηκε σε δράσεις, που 
επιλέχθηκαν (Κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος», Κοινωνικό συσσίτιο της Μητρόπολης 
Μυτιλήνης).

•	 Δράση συλλογής νεραντζιών από τα δέντρα της αυλής του σχολείου, παρασκευής γλυκού 
και προσφοράς του 
Στην ώρα του project οι μαθητές ενός τμήματος της Α’ Tάξης επισκέφτηκαν την Κοινωνική Κουζίνα 
«Ο άλλος άνθρωπος» στην πλατεία Σαπφούς κοντά στο σχολείο μας και προσέφεραν σε μερίδες 
γλυκό νεράντζι, που παρασκευάστηκε από τα νεράντζια των τριών δέντρων του σχολείου μας. 
Αφού ο κ.  Δημήτρης συνομίλησε με τα παιδιά και απάντησε στις ερωτήσεις τους για το ποιος είναι 
ο σκοπός και η φιλοσοφία, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής κουζίνας, στη συνέχεια 
τα παιδιά θέλησαν να σερβίρουν αυτά το φαγητό, φτιάχνοντας μερίδες για να προσφερθούν. 
Την επόμενη ώρα, τα παιδιά επιστρέφοντας στο σχολείο στο μάθημα της πληροφορικής 
αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών για την Κοινωνική 
κουζίνα και στη συνέχεια κατέγραψαν στον υπολογιστή τις εντυπώσεις τους και τις σκέψεις τους 
από την επίσκεψη και τις μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους σε μια όμορφη συζήτηση.

•	 Επίσκεψη και συμμετοχή στην Κοινωνική Κουζίνα 
Επισκεφθήκαμε τα μαγειρεία του πρώην Οικοτροφείου της Μητροπόλεως Μυτιλήνης,  στα οποία 
παρασκευάζονται  από εθελοντές/ εθελόντριες 150 μερίδες φαγητού ημερησίως και διανέμονται 
μέσω των ενοριών. Έγινε ενημέρωση από τους υπεύθυνους και συζήτηση με τους εθελοντές 
για το λόγο που προσφέρουν το χρόνο τους, καθώς και για το πώς θα μπορούσε ο καθένας να 
προσφέρει με όποιο τρόπο μπορεί.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας των παιδιών – ενθουσιασμός – 
δέσιμο ομάδας –χαρά – υπευθυνότητα – ενεργοποίηση – καλλιέργεια 

της αλληλεγγύης. Όλοι οι μαθητές κατανόησαν τη δύναμη της 
συλλογικότητας και της αυτοδιάθεσης προκειμένου να δώσουν 

απαντήσεις σε κοινωνικά προβλήματα κυρίαρχα ως προς το ζήτημα της 
ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού ζητήματος.

•	 Συλλογή τροφίμων και ρούχων
Όσοι μαθητές επιθυμούσαν έφεραν στο σχολείο τρόφιμα και ρούχα. Τα τρόφιμα, που 
συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν στα συσσίτια της Μητρόπολης Μυτιλήνης. Τα ρούχα, που 
συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν σε δομές που υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες, που 
καταφθάνουν στο νησί μας. Η δράση έγινε κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

•	 Δράση καθαρισμού δάσους από σκουπίδια
Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Αστικό και περαστικό πράσινο και 
Δάσος: ενημερώνομαι, φροντίζω, προστατεύω» και της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αμπελικό, 
στο δάσος στην περιοχή της Μεγάλης Λίμνης και στον καστανιώνα της Αγιάσου, οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα της προστασίας του πρασίνου και των δασικών 
οικοσυστημάτων και να λάβουν μέρος σε καθαρισμό δάσους από πεταμένα σκουπίδια. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ευεργέτουλα.
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3o 
Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Συντελεστές: 
Κωφοπούλου Βαρβάρα, Ψάνη  Χαραλαμπία, Στέλλα Γιαννάκα, Στρατάκης Μιχάλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Γνωριμία – εξοικείωση με την ομάδα. Παίξαμε παιχνίδια γνωριμίας και φτιάξαμε το  
Συναισθηματικό Συμβόλαιο της ομάδας μας
Η Ομάδα και το Πρόγραμμά μας «Νοιάζομαι και δρω»: Καταιγισμός ιδεών, Θεματικός Ιστός, 
Καταγραφή Ιδεών Προτάσεων μαθητών, Συγκρότηση επιμέρους ομάδων.
 -«Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι»:  Παιχνίδι «ΟΛΟΙ  ΟΣΟΙ….»  Αρχικά κάναμε έναν κύκλο, κρατώντας 
χέρια. Ένας έμεινε στο κέντρο και έλεγε μια φράση που άρχιζε με το «ΟΛΟΙ   ΟΣΟΙ….» π.χ. «Όλοι 
όσοι φορούν …..» , «όλοι όσοι έχουν – θέλουν – νομίζουν – αγαπούν – φοβούνται – πονούν 
όταν….». Τότε όσοι είχαν – έκαναν - ένιωθαν αυτό που έλεγε ο μαθητής στο κέντρο έπρεπε να 
αλλάξουν θέση, παίρνοντας μια νέα θέση στον κύκλο. Ο τελευταίος που έμενε έμπαινε στο κέντρο 
και  έπρεπε να πει τη δική του φράση κτλ. -«Εγώ και οι Άλλοι» Α΄ μέρος: Παιχνίδια βιωματικά 
[ «Με τα μάτια του άλλου», «Δέστε μαζί τα κορδόνια», «Βοήθα να περάσω», «Στηρίζοντας τον 
άλλον», «όρθιοι στις καρέκλες» και άλλα] και συζήτηση στην τάξη «Εγώ και οι Άλλοι» Β΄ μέρος: 
Παιχνίδια βιωματικά:  «Πλάτη με πλάτη», «Πρόσωπο με πρόσωπο», «Τι με δυσκολεύει», «Εγώ και 
οι Συνάνθρωποί μου»] και συζήτηση στην τάξη.
-Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Φιλανθρωπία – Δωρεά – Ακτιβισμός»: κατανόηση των εννοιών: 
Παιχνίδια, Ασκήσεις από τα βιβλία «Νοιάζομαι και δρω» του μαθητή και δραστηριοτήτων – 
ασκήσεων του εκπαιδευτικού. Συζήτηση στην τάξη.

•	 Συζήτηση στην ομάδα, ζωγραφική με θέμα τον εθελοντισμό και τον εθελοντή, ιστορίες 
εθελοντισμού
«Σύγχρονη εποχή και εθελοντισμός»:  Συζήτηση, καταγραφή φαινομένων και  αναγκών σύγχρονης 
εποχής για εθελοντισμό, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία.
Ομάδες δράσης – προτάσεις για δράσεις: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες, συζήτησαν 
μεταξύ τους και πρότειναν δράσεις. που θα μπορούσαν να  γίνουν.
«Το δέντρο του εθελοντισμού»: Οι μαθητές έφτιαξαν το δέντρο του εθελοντισμού, με χαρτιά 
χρωματιστά και μπογιές. Έγραψαν πάνω σε φύλλα και σε καρπούς από χαρτί  λέξεις που αφορούν 
τον εθελοντισμό.

•	 Εθελοντική Αιμοδοσία
Επίσκεψη -  ενημέρωση  για την εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Μυτιλήνης. Έγινε επίσκεψη στο χώρο «Εθελοντικής αιμοδοσίας» του συλλόγου  Εθελοντών 
αιμοδοτών Μυτιλήνης. Εκεί οι μαθητές ενημερώθηκαν  από τους υπεύθυνους εκπροσώπους 
αλλά και μέλη του συλλόγου. Συζήτησαν με εθελοντές αιμοδότες, πήραν συνέντευξη από 
πολυμεταγγιζόμενα άτομα που είναι μέλη του συλλόγου. Έκαναν ερωτήσεις και έλυσαν απορίες 
τους. Παρακολούθησαν αιμοδοσία και εξέφρασαν σκέψεις και επιθυμίες τους.

•	 Προσφέροντας αγαθά στο συνάνθρωπο που τα έχει ανάγκη
■  Κατασκευή – ζωγραφική κουτιών για συγκέντρωση αγαθών στο σχολείο μας.  
■  Συγκέντρωση ρούχων, παπουτσιών και τροφίμων στο σχολείο.
■ Παράδοση των ειδών ρουχισμού και τροφίμων σε εθελοντική οργάνωση για τους 
πρόσφυγες – μετανάστες.

•	 Γλυκαίνοντας τον συνάνθρωπο
Οι μαθητές ήρθαν σε  συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Έτσι, 
παραμονές Χριστουγέννων αγοράστηκαν διάφορα γλυκά και αναψυκτικά που μοίρασαν οι 
μαθητές σε προσφυγόπουλα στο Λιμάνι της Μυτιλήνης, που περίμεναν το καράβι για τον Πειραιά.

•	 «Πρόσφυγες:  η Πρώτη Φροντίδα» - Συζήτηση με εθελοντές
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Επίσκεψη σε σταθμό πρώτης φροντίδας προσφύγων στην περιοχή Τσαμάκια  Μυτιλήνης. 
■  Προσφέραμε τα ρούχα και τα παπούτσια που μαζέψαμε  για τους πρόσφυγες στην 
εθελοντική οργάνωση «Νο borders», που δραστηριοποιείται στην περιοχή Τσαμάκια 
Μυτιλήνης.
■  Παρακολούθηση της άφιξη προσφύγων. Είχαν εκείνη την ώρα βγει με μια φουσκωτή 
βάρκα 50 περίπου άτομα, πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. 
■  Είδαμε  κάποιους εθελοντές που δεν ανήκαν σε ΜΚΟ και κάποιους από τους «Γιατρούς 
χωρίς σύνορα» να παρέχουν φροντίδα στους πρόσφυγες.
■  Συζητήσαμε με εθελοντές Έλληνες και ξένους  για θέματα που μας κέντρισαν το 
ενδιαφέρον.
■  Μας ενημέρωσαν για το έργο τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
■  Μιλήσαμε μαζί τους και μάθαμε από πού ήρθαν, πώς και γιατί αποφάσισαν να έρθουν και 
να προσφέρουν ό,τι μπορούν.
■  Μάθαμε πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής και λύσαμε απορίες μας.

•	 Μαγειρεύοντας με τον «Άλλον Άνθρωπο
Στην περιοχή Τσαμάκια Μυτιλήνης έχει στηθεί από εθελοντές κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος 
άνθρωπος», κατά το πρότυπο και με την υποστήριξη του Κων/νου Πολυχρονόπουλου. 

■  Εκεί πήγαμε και μαγειρέψαμε και μαζί με τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη και άλλους που 
μαγειρεύουν καθημερινά για όποιον έχει ανάγκη.
■  Συζητήσαμε  μαζί τους για τη δουλειά τους, το πώς ξεκίνησαν, τι προσφέρουν, τι δυσκολίες 
έχουν, πού βρίσκουν τα υλικά για το φαγητό, ποιοι τους βοηθούν, πώς νιώθουν.
■  Μετά μαγειρέψαμε με τους εθελοντές της ομάδας «Μακαρονάδα με σάλτσα λαχανικών». 
Συνολικά φτιάχτηκαν 300 μερίδες φαγητό.
■ Το φαγητό προσφέρθηκε σε όποιον το είχε ανάγκη ντόπιους και ξένους.

•	 Εθελοντισμός και Οργανώσεις
Παρουσίαση οργανώσεων που δρουν στη Λέσβο για τους πρόσφυγες. 

■ Παρακολούθηση συνέντευξης εκπροσώπου της ΜΚΟ «Αστερίας». 
■ Παρουσίαση από φωτογραφίες και βίντεο έργου Εθελοντών (από τις περιοχές Τσαμάκια, 
Σκάλα Σκαμνιάς και Μόλυβο).

•	 Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο
Ενημέρωση για το έργο της οργάνωσης «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» από την κ. 
Νέλη Παυλή. Έγινε συζήτηση για τους στόχους τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, για την 
προσφορά του εθελοντισμού και την ανάγκη συμμετοχής του κόσμου σε εθελοντικές οργανώσεις.

•	 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Επισκεφθήκαμε το τοπικό τμήμα της Ε.Ο.Δ κι ενημερωθήκαμε για τις δράσεις της σε τοπικό αλλά 
και πανελλήνιο επίπεδο.

•	 Οργάνωση για την προστασία των αδέσποτων ζώων «ΚΙΒΩΤΟΣ
Δυο μέλη της  ΚΙΒΩΤΟΥ επισκέφθηκαν το σχολείο μας κι ενημέρωσαν τα παιδιά σε  δυο ξεχωριστές  
συναντήσεις ανά δυο τμήματα για το θέμα των ζώων - αδέσποτων και μη - και την ευθύνη μας 
απέναντί τους.
Στη συνέχεια τα παιδιά ετοίμασαν ζωγραφιές με σύνθημα: «Μαζεύετε τις ακαθαρσίες των σκύλων 
σας,  όταν τους βγάζετε βόλτα» και «Διατηρείτε την πόλη μας καθαρή !!», τα οποία τα κρέμασαν  σε 
δέντρα της πόλης μας. Επίσης ζωγραφίσανε και stensil στα πεζοδρόμια με το ίδιο περιεχόμενο. 
Σκοπός τους η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών για το θέμα.

•	 Διεύθυνση Δασών Μυτιλήνης
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Πήραν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη χλωρίδα του νησιού μας, τα δάση μας καθώς και για 
την ανάγκη προστασίας τους από εμάς τους ίδιους αλλά και για την ευθύνη μας για τη διατήρησή 
τους από υπεύθυνους της Διεύθυνσης Δασών Μυτιλήνης.

•	 Βάψιμο των τάξεων και των συνθημάτων στο σχολείο μας
Μαθητές της α΄ γυμνασίου πούλησαν  τετράδια  με ζωγραφισμένο εξώφυλλο από τους ίδιους  
στην αγορά της πόλης και τα έσοδα δόθηκαν για το βάψιμο των τάξεών τους.   Μαθητές της γ΄ 
τάξης συνεργάστηκαν με τον Διευθυντή και το Σύλλογο Γονέων του σχολείου, για να βάψουν τις 
αίθουσες και των πινάκες.

•	 Τα πλαστικά καπάκια
Μια ομάδα ανέλαβε να συγκεντρώνει  πλαστικά καπάκια σε μποτίλιες νερού. 

■ Τα καταμέτρησε και δόθηκαν για ανακύκλωση με όφελος αναπηρικά αμαξίδια για 
κάποιους που τα έχουν ανάγκη.
■  Μαθητές βρήκαν και διακόσμησαν πλαστικές φιάλες νερού, μια για κάθε τμήμα του 
σχολείου.
■  Έκαναν προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των υπολοίπων μαθητών του 
σχολείου.

•	 Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας
■  Η ομάδα οργάνωσε την ήδη υπάρχουσα δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
■  Βοήθησε στη μεταφορά, τακτοποίηση σε νέο χώρο των βιβλίων.
■  Έκανε κατά διαστήματα  μικρή έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων για τους μαθητές.
■  Ανέλαβε τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
■  Ανέπτυξε δράση για τον εμπλουτισμό της με νέα βιβλία.
■  Έφτιαξε σκίτσα για την προσέλκυση ενδιαφέροντος των υπολοίπων μαθητών.

•	 Φροντίδα των λουλουδιών
Η ομάδα αυτή ασχολήθηκε με τα λουλούδια  του σχολείου:

■ Ανέλαβε το πότισμα και το καθαρισμό στις γλάστρες της αυλής.
■  Συνεργάστηκε με το Σύλλογο Γονέων για την αγορά γλαστρών, χώματος. 
■. Φύτεψε τα λουλούδια και τα μοίρασε στις τάξεις. 
■ Έχει αναλάβει τη φροντίδα και τον εμπλουτισμό τους.

•	 Ίχνη ανθρώπων
Είχαν από καιρό βρεθεί κάποια αντικείμενα προσφύγων  σε ακτές του νησιού μας (Αρχαία 
Άντισσα, Σκάλα Σκαμνιάς), όπως ρούχα, μαντίλες, παπούτσια, φωτογραφίες κτλ. Ιδιαίτερα ήταν 
τα μονά παιδικά παπουτσάκια, που έμειναν «άχρηστα» στο κέντρο φιλοξενίας στο «Χωριό του 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης από προσφυγόπουλα που είχαν φτάσει στο νησί. Όλα αυτά τα 
είδαμε ως «ίχνη ανθρώπων» που πέρασαν και από τον τόπο μας στο μακρύ και δύσκολο ταξίδι 
τους προς την Ευρώπη.

•	 Ανθισμένα παπουτσάκια
Αποφασίσαμε να φτιάξουμε «ανθισμένα παπουτσάκια», δηλαδή βάλαμε μέσα στα παπουτσάκια 
χώμα από τη Μυτιλήνη και φυτέψαμε λουλούδια. Ελπίζουμε να ανθίσουν τα λουλούδια καθώς και 
οι ζωές αυτών των παιδιών.  Τα ανθισμένα  αυτά παπουτσάκια τα χαρίσαμε με αγάπη στα σχολεία 
που επισκεφτήκαμε στη Θεσσαλονίκη και με τα οποία συνεργαστήκαμε σε κοινές δράσεις την 1η 
Απριλίου 2016.

•	 Τρία Γυμνάσια .....”Νοιάζονται και Δρουν” μαζί!
Η ομάδα μας στις 1-4ου-16 επισκέφτηκε στη Θεσσαλονίκη τις ομάδες δύο σχολείων που ανήκουν 
στο Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω»: του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και 
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του 4ου Γυμνασίου Νεάπολης καθώς και με παιδιά από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων «Άρσις».   Η κοινή εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός και Προσφυγιά» έγινε στο χώρο 
του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, όπου οι μαθητές ανέπτυξαν κοινές δράσεις.

Αρχικά οι μαθητές έπαιξαν στην αυλή παιχνίδια γνωριμίας. Μετά   στην αίθουσα  πολλαπλών 
χρήσεων του σχολείου απόλαυσαν απόσπασμα «παράστασης» από μαθητές του Θεατρικού 
τμήματος του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με θέμα την μετανάστευση – προσφυγιά καθώς  και 
τραγούδια με ίδιο θέμα από χορωδία μαθητών του ίδιου σχολείου και του 4ου Γυμνασίου 
Νεάπολης. 

Στη συνέχεια, προσφέρθηκαν ως δώρα στα συνεργαζόμενα σχολεία μας βιβλία για τη Λέσβο, 
διακοσμημένες πλαστικές μπουκάλες για συλλογή πλαστικών καπακιών και τα «ανθισμένα 
παπουτσάκια». 

Η ομάδα μας παρουσίασε τις μέχρι τότε δράσεις μας, το προσφυγικό ζήτημα   στη Λέσβο, μέσα 
από φωτογραφικό υλικό και τα «Ίχνη ανθρώπων».

Ακόμα “παίξαμε”   όλοι μαζί με βιωματικό τρόπο ένα παραμύθι, «την Ποντικοπαγίδα», που έχει 
ως θέμα την ανάγκη αλληλεγγύης στον κόσμο μας.  Στο διάλειμμα απολαύσαμε τη φιλοξενία των 
οικοδεσποτών μας, που μας προσέφεραν πλούσια εδέσματα, τα οποία οι ίδιοι είχαν ετοιμάσει.

•	 «Το καράβι της Αλληλεγγύης»
Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου είχαν φιλοτεχνήσει σε μουσαμά (1.80 Χ 2.30) ένα καράβι, 
πάνω στο οποίο βάλαμε όλοι τα μηνύματά μας, γραμμένα σε κομμάτια από σωσίβια προσφύγων 
και ισοθερμικές κουβέρτες, που φέραμε από τη Λέσβο. Έτσι, το καράβι μας γέμισε μηνύματα 
ελπίδας, χαράς, αλληλεγγύης, φιλίας, ειρήνης, αγωνιστικότητας.

•	 Ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «Άρσις»
Εκπρόσωπος του Ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «Άρσις» μας παρουσίασε το θέμα 
των ασυνόδευτων παιδιών - προσφύγων, την ανάγκη προστασίας τους και το έργο του ξενώνα 
φιλοξενίας. Οι μαθητές εξέφρασαν τις απορίες τους και ακολούθησε συζήτηση. Παιδιά από τη 
Συρία εξέφρασαν με συγκινητικό και ζωντανό τρόπο τις σκέψεις, τους φόβους και τα όνειρά τους 
και τα έγραψαν σε μηνύματά τους στο καράβι. 

•	 Όλοι μαζί διασκεδάζουμε και συναγωνιζόμαστε
Κάποιοι μαθητές των τριών σχολείων έπαιξαν μεταξύ τους ποδόσφαιρο.  Οι υπόλοιποι χόρεψαν  
όλοι μαζί με κέφι και χαρά. Περνούσαν τόσο καλά που δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί. 

•	 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης
Το «καράβι» γεμάτο με μηνύματα αλληλεγγύης – φιλίας, που έφτιαξαν οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη, 
όταν φτάσαμε στη Μυτιλήνη το τοποθετήσαμε στο σχολείο μας.  Μετά επισκεφτήκαμε το Δήμαρχο 
Μυτιλήνης κ. Γαληνό και του ζητήσαμε να το εκθέσουμε στην πόλη μας. Μας υποδέχτηκε με 
χαρά και συνομίλησε με τους μαθητές. Ζήτησε να μάθει για το πρόγραμμά, τις δράσεις τους και 
συνομίλησε μαζί τους για το προσφυγικό ζήτημα. Τέλος, τους πρότεινε να πάρουν μέρος ως 
σχολείο στην εκδήλωση στο λιμάνι της Μυτιλήνης στα πλαίσια επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου 
στο νησί και εκεί να αναρτήσουν το «καράβι».

•	 Συμμετοχή στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Λιμάνι της Μυτιλήνης
Το Σάββατο 16 – 4ου – 2016  η ομάδα μας με τη συνοδεία καθηγητών και εκπροσώπων του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου «ταξιδέψαμε» το καράβι με τα μηνύματα μας 
στην προκυμαία Μυτιλήνης. Το αναρτήσαμε κοντά στο χώρο που έγινε η τελετή δέησης για τους 
πρόσφυγες των Ιεραρχών Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, 
του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα.  Μάλιστα πήραμε 
άδεια και μετά τον απαιτούμενο έλεγχο περάσαμε στο χώρο πίσω από τους επισήμους και 
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παρακολουθήσαμε την τελετή από κοντά. Τέλος, μαθητές, που είχαν την άδεια των γονέων 
τους, έδωσαν συνεντεύξεις σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, που έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το «καράβι».

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι  παραπάνω δράσεις ασκούν τους μαθητές στην αυτοκριτική και 
καλλιεργούν στάσεις ζωής. Τους ωριμάζουν και τους κάνουν πιο 

υπεύθυνους. Η Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η αυτοκριτική και η 
αυτοαξιολόγηση, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η ανάπτυξη της 
ομαδικότητας, η κατανόηση ότι για να ολοκληρωθεί μία προσπάθεια 

ή ένας στόχος χρειάζεται δέσμευση, υπευθυνότητα και συνεχής 
προσπάθεια αποτελούν τα μεγαλύτερα οφέλη για τους μαθητές μας 

αλλά και για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο τέλος η ηθική 
ικανοποίηση μέσω της επίτευξης των στόχων γέμισε τα παιδιά με χαρά.



Νοιάζομαι και Δρω

169

Θεοφράστειο 
Γυμνάσιο Ερεσού
Συντελεστές: 
Παπαδογιαννάκη Αναστασία – Λητώ, Αποστολοπούλου Βάσω, Βουδούρη Φωτεινή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Εθελοντική παρέμβαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερεσού
Τα παιδιά έμαθαν να βοηθούν στο καθημερινό έργο των εθελοντών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Ερεσού, τα ταξινομούν και να καταγράφουν τα βιβλία, (στα χειρόγραφα βιβλία εισαγωγής αλλά 
και στον υπολογιστή) να τακτοποιούν τα ράφια καθώς και να εξυπηρετούν τα μέλη (δανεισμός, 
επιστροφές). Επίσης ανέλαβαν εργασίες για την καθημερινή καθαριότητα της βιβλιοθήκης. 

•	 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ με την οργάνωση «Ερεσός – βοήθεια για τους πρόσφυγες»
Η  οργάνωση «Ερεσός – βοήθεια για τους πρόσφυγες» μας ζήτησε τη βοήθειά μας στο 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι του χωριού. Έτσι:

■ Διοργανώσαμε διαγωνισμό ζωγραφικής για τη δημιουργία σχεδίων για μπλουζάκια, τα 
έσοδα από την πώληση των οποίων διατέθηκαν για βοήθεια των προσφύγων.
■ Φτιάξαμε ένα κολάζ για να διακοσμήσουμε τον πάγκο της οργάνωσης.

•	 Φιλαναγνωσία 
Φιλαναγνωσία στο χώρο της βιβλιοθήκης, δανεισμός βιβλίων και συζήτηση πάνω στα 
αναγνώσματά τους. Ειδικότερα, ανάγνωση του βιβλίου «Η μοβ ομπρέλα» της Άλκης Ζέη και 
συζήτηση του γενικότερου περιεχομένου, καθώς και ανάλυση των ειδικότερων θεμάτων που 
θίγονται από τη συγγραφέα στο βιβλίο (προβλήματα των παιδιών – εφήβων, οικογενειακές-
αδελφικές σχέσεις, η επιρροή του πολέμου στην παιδική ψυχή και ο τρόπος αντιμετώπισης των 
συνθηκών από τα παιδιά, οι δυσκολίες διαβίωσης σε μια ξένη χώρα κ.α.).

•	 Μία πράξη εθελοντισμού
Παραγωγή έργων συνδυάζοντας τη συγγραφή και τη ζωγραφική από τους μαθητές με κοινό 
θεματικό άξονα “Μια πράξη εθελοντισμού” (διηγήματα, ποίηση, κόμικς). Τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες και προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρωτότυπα διηγήματα, ποιήματα και κόμικς με 
κεντρικό άξονα την εθελοντική προσφορά.

•	 Κοινωνικό φροντιστήριο
Οι μαθητές   βοήθησαν τους φίλους τους   σε μαθηματικά/ αρχαία. Συγκεκριμένα:
Στα μαθηματικά: οι μαθητές της Β’ γυμνασίου δούλεψαν με τους μαθητές της Α’ σε μια ενότητα που 
ήταν γνωστή στους δεύτερους (ποσοστά) και σε μια ενότητα που τους ήταν άγνωστη (Πυθαγόρειο 
Θεώρημα). Οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου αλληλοβοηθήθηκαν εν όψει του διαγωνίσματος στις 
εξισώσεις 2ου βαθμού.
Στα αρχαία: μαθητές της Β’ Γυμνασίου βοήθησαν τους μαθητές της Α’ στη γραμματική και τις 
ασκήσεις για το σχολείο.

•	 Βιωματικές δράσεις από τα βιβλία του «Νοιάζομαι και δρω»
Βιωματικές δράσεις από τα βιβλία του «Νοιάζομαι και δρω» ή από άλλο εκπαιδευτικό υλικό:

■ «Παίρνω θέση» (θέματα: Πρέπει ή όχι να συνεχίσει η βιβλιοθήκη να μείνει ανοιχτή μόνο 
με τη βοήθεια εθελοντών; Πρέπει το σχολείο να είναι υποχρεωτικό ή όχι; Κ.λπ.).
■  Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
προσφύγων - UNHCR (επιλογή).

•	 Νοιάζομαι και δρω σχετικά με άτομα με αναπηρίες
Με αφορμή ένα τραγικό γεγονός που συνέβη σε σχολείο διπλανού χωριού, όπου ένας μαθητής 
με αναπηρία έχασε τη ζωή του λόγω τροχαίου δυστυχήματος, αξιοποιήσαμε το υλικό από τα 
βιβλία «Νοιάζομαι και δρω» σχετικά με άτομα με αναπηρίες.  Μετά από τη συζήτηση, καλέσαμε τα 
παιδιά να γράψουν τη λέξη «εθελοντισμός» αρχικά με το αριστερό τους χέρι αν ήταν δεξιόχειρες 
(και αντίστροφα), και μετά χωρίς να χρησιμοποιήσουν καθόλου τα χέρια τους. Τέλος, διαβάσαμε 
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αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Έλεν Κέλερ.

•	 Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών
Καλέσαμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, η οποία ανταποκρίθηκε πρόθυμα και 
διοργάνωσε μαζί μας μια μέρα αφήγησης λαϊκών παραδοσιακών παραμυθιών. Η αφήγηση 
απευθυνόταν σε κάθε μικρό και μεγάλο από 2 έως 102 ετών που αγαπά τη φαντασία και τα 
παραμύθια, και έγινε στο χώρο της Βιβλιοθήκης Ερεσού με ελεύθερη συμμετοχή.

•	 Επισκέψεις σε δημοτικές βιβλιοθήκες του νομού
Διοργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μόλυβο, όπου επισκεφθήκαμε την αντίστοιχη με τη 
δική μας Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μολύβου, και στην Πέτρα, όπου συναντήσαμε τους μαθητές 
και τους καθηγητές που ασχολούνται εκεί με το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» με άξονα το 
προσφυγικό θέμα. Ανταλλάξαμε εμπειρίες, απόψεις, ιδέες, και κυρίως... κάναμε καινούριους 
φίλους.

•	 Εξωραϊσμός του χώρου της βιβλιοθήκης
Τα παιδιά διαμόρφωσαν το αίθριο που υπήρχε στη βιβλιοθήκη, το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση. 
Καθάρισαν, έβαψαν τους τοίχους και μετά τους ζωγράφισαν, βρήκαν χορηγούς να τους χαρίσουν 
ομπρέλα και καθίσματα τα οποία έβαψαν σε χαρούμενα χρώματα, φύτεψαν φυτά και έφτιαξαν 
ένα όμορφο στέκι συγκέντρωσης για τους ίδιους και τους φίλους τους.

Όφελος για τους μαθητές: 

Διαμορφώνοντας με προσωπική εργασία ένα δημόσιο χώρο, οι 
μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και αξιοποίησαν ενεργά την έννοια του 

εθελοντισμού, αφήνοντας πίσω τους ένα χειροπιαστό έργο που θα 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από όλο το χωριό.



Νοιάζομαι και Δρω

172

Γυμνάσιο Πέτρας
Συντελεστές: 
Διονύσης Παύλου, Μπάμπης Κάβουρας, Ιγνάτιος Μαγγαναδέλλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Αρχικό δρώμενο-Αναγκαιότητα του εθελοντισμού
Στην αρχή της πρώτης συνάντησης οι καθηγητές και οι μαθητές εισήλθαν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του σχολείου, την οποία βρήκαν γεμάτη σκουπίδια. Μετά την πρώτη αμηχανία 
και στο ερώτημα «Τι κάνουμε τώρα;» αποφάσισαν αυθόρμητα να καθαρίσουν το χώρο για να 
προχωρήσει το πρόγραμμα. 

Στη συνέχεια καθηγητές και μαθητές κάθισαν σε κύκλο και ξεκίνησε συζήτηση σχετικά με την 
απόφαση να καθαρίσουν τον βρόμικο χώρο, για την κατάσταση του οποίου δεν είχαν οι ίδιοι καμία 
ευθύνη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές, αφού όρισαν τη δράση τους ως εθελοντισμό, 
συζήτησαν τι σημαίνει εθελοντισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του.

•	 «Είναι -δεν Είναι Εθελοντισμός
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν δύο ιστορίες 
σχετιζόμενες με εθελοντισμό. Δόθηκε στους μαθητές χρόνος να δραματοποιήσουν αυτές 
τις ιστορίες, τις οποίες παρουσίασαν στις υπόλοιπες ομάδες. Στόχος της δραστηριότητας να 
συζητήσουν αν οι δράσεις που αναφέρονταν στις ιστορίες είναι πραγματικά εθελοντικές ή όχι. 

Στη δεύτερη συνάντηση παρουσιάστηκαν στην ομάδα τα βιντεάκια με τις δραματοποιημένες 
ιστορίες που παρουσίασαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης. Μετά την 
προβολή κάθε ιστορίας ακολούθησε συζήτηση για το αν η δράση που παρουσιαζόταν κάθε φορά 
μπορούσε να θεωρηθεί ή όχι εθελοντισμός. 

Συζητήθηκαν θέματα όπως το αν είναι εθελοντισμός η βοήθεια στην οικογένεια, αν είναι 
εθελοντισμός όταν υπάρχει οικονομικό ή επαγγελματικό κέρδος, η προσφορά στα ζώα και στη 
φύση, η συλλογικότητα και η διάρκεια της εθελοντικής προσφοράς. Οι μαθητές κατέγραψαν σε 
αφίσες τις σκέψεις τους για το τι είναι και τι δεν είναι εθελοντισμός. 

Στη συνέχεια οι μαθητές του προγράμματος άρχισαν να συζητούν για το αν οι ίδιοι έχουν 
συμμετάσχει σε εθελοντική δράση, αν γνωρίζουν ανθρώπους που έχουν υπάρξει εθελοντές και 
αν έχουν ωφεληθεί από την εθελοντική δράση άλλων( βιβλίο του μαθητή 3 της σειράς «Νοιάζομαι 
και δρω, σελίδα 16). 

•	 Γνωρίζω εθελοντικές Οργανώσεις
Στην αρχή της τρίτης συνάντησης οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατέγραψαν εθελοντικές 
ομάδες που γνωρίζουν και τη δράση τους. Μέσα από την παρουσίαση των εθελοντικών ομάδων 
και δράσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ξανά τι σημαίνει εθελοντισμός 
και τι χρειάζεται μια δράση για να χαρακτηριστεί εθελοντική, ποια είναι δηλαδή τα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας εθελοντικής δράσης: απουσία άμεσου υλικού οφέλους, συλλογικότητα 
δράσης, προσφορά στην ευρύτερη κοινότητα και στην κοινωνία, επαναληπτικότητα της δράσης 
ευθύνη και δέσμευση. ‘Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για το θέμα της δέσμευσης και της κοινωνικής 
ευθύνης και δόθηκε έμφαση  στις έννοιες «δίνω» και «παίρνω», χρήσιμες για να καταλάβουν ότι 
ο εθελοντισμός καλύπτει κοινωνικές ανάγκες.

•	 Το Δέντρο του Εθελοντισμού
Στην αρχή της τέταρτης συνάντησης οι μαθητές ξεκίνησαν να δημιουργούν το «δέντρο του 
εθελοντισμού, Στη βάση, στα κλαδιά και στον κορμό οι μαθητές αποφάσισαν να αναφέρουν 
τις αρχές του εθελοντισμού και τι προσφέρει ο εθελοντισμός στους εθελοντές και σε όσους 
επωφελούνται από εθελοντικές δράσεις. 

•	 Το Σώμα του Εθελοντή
Στη συνέχεια οι μαθητές σχεδίασαν σε μεγάλο χαρτί το «σώμα του εθελοντή στα μέλη του οποίου 
καταγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή και οι αξίες που τον οδηγούν στον εθελοντισμό.
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•	 Θεατρικό Δρώμενο για την παγκόσμια ημέρα θεάτρου με θέμα το ρατσισμό και τις κοινωνικές 
διακρίσεις
Οι μαθητές αφιέρωσαν τη συνάντηση στην προετοιμασία του θεατρικού δρώμενου με σκοπό τη 
ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου σε θέματα ρατσισμού και διακρίσεων. 

Συνοπτικά η ιστορία που δημιούργησαν και δραματοποίησαν τα παιδιά  έχει ως εξής: σ’ ένα 
γραφείο η Διευθύντρια δίνει δουλειά μόνο σε «άσπρους»  (ανθρώπους με άσπρα ρούχα). 
Όταν εμφανίζεται ένας «μαύρος»( άνθρωπος με μαύρα ρούχα) τον διώχνει. Στη συνέχεια ο 
ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται για να ζητήσει δουλειά με άσπρο μπουφάν. Η Διευθύντρια του 
δίνει τη δουλειά, εντυπωσιάζεται από την εργατικότητά του και σκέφτεται να τον κρατήσει. Όταν 
καταλαβαίνει πως είναι «μαύρος» (όταν ζεσταίνεται κατά την εργασία του και βγάζει το μπουφάν 
του) τον διώχνει, τονίζοντας πως εκεί δουλεύουν μόνο «άσπροι». 

Στο σημείο αυτό οι μαθητές διακόπτουν την παράσταση και κουβεντιάζουν με τους συμμαθητές 
τους κρίνοντας την αντίδραση της Διευθύντριας. Στη συνέχεια παίζουν ξανά την τελευταία σκηνή 
παρουσιάζοντας αυτό που θα ήταν σωστό να γίνει, δηλαδή η Διευθύντρια να αναγνωρίσει το λάθος 
της και να δεχτεί έναν «μαύρο» υπάλληλο ανάμεσά στους «άσπρους» λόγω των ικανοτήτων του.

Η παρουσίαση του θεατρικού σκετς έγινε στους μαθητές του σχολείου την Παρασκευή  27-11-
2005 χωρίς να διαταραχτεί ιδιαίτερα το σχολικό πρόγραμμα.

•	 Ερωτηματολόγιο για τον Εθελοντισμό
Η ομάδα αποφάσισε να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον εθελοντισμό, το οποίο 
να απευθύνεται στη σχολική κοινότητα, με στόχο να ερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις 
των συμμαθητών αλλά και των καθηγητών τους για τον εθελοντισμό και τις εμπειρίες τους 
από εθελοντικές δράσεις και εθελοντικές ομάδες. Στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία του 
ερωτηματολογίου. Η έρευνα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Πέτρας 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου από τις 10 ως τις 22 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων.

•	 Διδακτική Παρέμβαση στο μάθημα των βιωματικών Δράσεων (Project) της Γ΄ Γυμνασίου με 
θέμα τον εθελοντισμό για τους πρόσφυγες
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων της Γ’ τάξης στην Τοπική Ιστορία με θέμα 
«Οι πρόσφυγες στη Λέσβο», η ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω» 
συμμετείχε με δράσεις στην τάξη. 

Πιο αναλυτικά την πρώτη ώρα, αρχικά δύο μέλη της ομάδας παρουσίασαν με ppt φωτογραφικό 
υλικό την  προσέλευση και υποδοχή των προσφύγων στη Λέσβο  και ιδιαίτερα στην περιοχή μας 
(Β. Λέσβος) από την άνοιξη του 2015 ως σήμερα εξηγώντας με στατιστικά στοιχεία και χάρτες το 
μέγεθος και την έκταση του φαινομένου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση με την  μορφή αντιπαράθεσης μέσω ανταλλαγής 
επιχειρημάτων (debate) με κεντρικό συντονιστή και δυο καθοδηγητές των δύο ομάδων μαθητών 
από την ομάδα του «Νοιάζομαι και δρω».  Οι δυο ομάδες αντιπαρατέθηκαν στο ερώτημα: «πόσο 
ωφέλιμο ή επικίνδυνο και επιζήμιο είναι το προσφυγικό ζήτημα για τοπική κοινωνία;».  Ο χωρισμός 
των ομάδων έγινε αλφαβητικά και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και να 
επιχειρηματολογήσουν ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν.  Σε κάθε επιχείρημα της μιας 
ομάδας, η άλλη ομάδα έπρεπε να απαντήσει αντικρούοντας το επιχείρημα και υποστηρίζοντας τη 
δική της άποψη. Τα επιχειρήματα καταγράφονταν στον πίνακα από τον συντονιστή. 

•	 Τη δεύτερη ώρα της δράσης, ακολούθησε παρουσίαση από μέλη της ομάδας  εικόνων από την 
υποδοχή και τη διαμονή των προσφύγων στη Λέσβο το 1922 και το 2015  σε παράλληλη προβολή, 
ώστε οι μαθητές να συγκρίνουν τις δύο καταστάσεις και να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις 
διαφορές. Ακολούθησε συζήτηση με την  μορφή αντιπαράθεσης μέσω ανταλλαγής επιχειρημάτων 
(debate) πάνω στο ερώτημα «η προσφυγιά των ανθρώπων που έρχονται σήμερα στον τόπο μας  
είναι ίδια με αυτή των  Μικρασιατών προσφύγων ή όχι;». (αν υπόκειται δηλαδή η αντιμετώπισή της 



Νοιάζομαι και Δρω

175

σε εθνικά, φυλετικά, θρησκευτικά κ.ά.  κριτήρια ή όχι). Σ’ αυτό το δεύτερο debate έγινε εναλλαγή 
των δύο ομάδων για να αποφευχθούν προσωπικές ταυτίσεις στις τοποθετήσεις.  Βέβαια στην 
πράξη αρκετά παιδιά εκδήλωσαν έντονα τις προσωπικές τους απόψεις, σε αντιδιαστολή με τη 
θέση της ομάδας τους. Τα επιχειρήματα καταγράφονταν και σε αυτή την αντιπαράθεση στον 
πίνακα από τον συντονιστή. 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με την  παρουσίαση των εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
που έδρασαν στη Λέσβο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και σε αυτές που δρουν 
σήμερα. Τέλος έγινε συνοπτική αναφορά στην έννοια και στις αξίες του εθελοντισμού και δόθηκε 
έμφαση στο ότι ο εθελοντισμός δεν είναι περιστασιακή πράξη αλλά είναι στάση ζωής.

•	 Διδακτική Παρέμβαση στο μάθημα των Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου με θέμα την 
παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη»
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου έγινε η δεύτερη διδακτική 
παρέμβαση από την ομάδα του «Νοιάζομαι και Δρω» σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή 
των Θρησκευτικών  και συμμετέχοντα στο πρόγραμμα κ. Ιγνάτιο Μαγγαναδέλλη. Η ενότητα που 
επιλέχτηκε να παρουσιαστεί έχει τίτλο «H παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη. Ο πλησίον μας 
και εμείς». Η πορεία της παρέμβασης  είχε ως εξής:

■  Έγινε αφήγηση της παραβολής στους μαθητές  ενώ ταυτόχρονα έγινε και παρουσίασή της 
ως θεατρικό δρώμενο.
■  Στη συνέχεια οι μαθητές  συζήτησαν με την μέθοδο της αντιπαράθεσης μέσω   ανταλλαγής 
επιχειρημάτων (debate) για το αν έπραξε σωστά ο καλός Σαμαρείτης που βοήθησε τον 
Ιουδαίο ή όχι και  καταγράφηκαν τα επιχειρήματά τους. Ακολουθήθηκε το επόμενο σενάριο:
Λίγες μέρες μετά το γεγονός που συνέβη με τον πληγωμένο Ιουδαίο, ο Σαμαρείτης 
επιστρέφει στη Σαμάρεια. Οι συμπατριώτες του, στην αγορά της πόλης έχουν μάθει για το 
γεγονός και όταν τον  συναντούν  αρχίζουν να τον ρωτούν γιατί πρόσφερε τη βοήθεια του σ’ 
έναν εχθρό τους, τον Ιουδαίο. 
Κάποιος μαθητής από την ομάδα του προγράμματος έρχεται στο κέντρο της τάξης στο 
ρόλο του Σαμαρείτη. Κάποιος άλλος πάλι από το πρόγραμμα ξεκινά την αντιπαράθεση. Τα 
παιδιά της τάξης χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία υποστηρίζει: ναι έπρεπε να βοηθήσει τον 
Ιουδαίο, η άλλη: όχι δεν έπρεπε. 
Γράφονται στο πίνακα τα επιχειρήματα του ναι και του όχι.
■ Έγινε συσχετισμός του σπλαχνικού Σαμαρείτη με τον εθελοντή που βοηθάει αυτόν που 
έχει ανάγκη και ακολούθησε μικρή παρουσίαση από τα παιδιά του προγράμματος για το τι 
είναι ο εθελοντισμός και ποιοι είναι οι στόχοι του.

•	 Διδακτική Παρέμβαση στο μάθημα των Αγγλικών της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου με θέμα τον 
εθελοντισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και των υγροτόπων
Η ομάδα του προγράμματος προετοίμασε την τελευταία παρέμβαση στο μάθημα των Αγγλικών 
σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια  την κ. Θηβαίου. Η παρέμβαση αποφασίστηκε να 
συνδέεται με το θέμα της προηγούμενης συνάντησης, που αφορούσε την ανάγκη προστασίας 
των υδροβιότοπων και τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο σχετικά με 
αυτό το θέμα.
Συνοπτικά η πορεία της παρέμβασης ορίστηκε να είναι ως εξής:

■ παρουσίαση μέσω του φωτογραφικού υλικού που είχε συλλέξει η ομάδα κατά την 
επίσκεψή της στον υδροβιότοπο της λιμνο-δεξαμενής του Μολύβου καθώς και άλλου 
υλικού που συλλέχθηκε από το διαδίκτυο, των υδροβιότοπων της  Λέσβου και των πουλιών 
που βρίσκουν καταφύγιο σ’ αυτούς 
■ παρουσίαση από παιδιά της ομάδας του προγράμματος θεατρικού δρώμενου στα αγγλικά 
στην τάξη όπου  παρουσιάζεται η ανάγκη φροντίδας των πουλιών και προστασίας  τους από 
τους ασυνείδητους κυνηγούς.
■ συμπλήρωση φύλλων εργασίας βασισμένων στο υλικό των παρουσιάσεων σχετικά με 
τα πουλιά, τα αμφίβια και τα έντομα που διαβιούν στους υδροβιότοπους .Έτσι οι μαθητές 
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ήρθαν σε επαφή με την σχετική ορολογία στα αγγλικά.
■ κατασκευή σχετικής αφίσας με κανόνες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς γενικά και 
ειδικότερα κατά τις επισκέψεις μας σε ευαίσθητες περιοχές όπως οι υδροβιότοποι
■ εκτέλεση παντομίμας όπου τα παιδιά του προγράμματος θα μιμηθούν ένα από τα πουλιά 
ή τα ζώα που έχουν αναφερθεί και οι υπόλοιποι μαθητές ρωτούν στα αγγλικά μέχρι να 
ταυτοποιήσουν ποιο είναι.
■ αφήγηση λογοτεχνικών κειμένων σχετικών με το θέμα  
■ καητασκευή φωλιών και ταϊστρών για πουλιά
■ παρουσίαση των εθελοντικών ομάδων που ασχολούνται με τη προστασία του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα με την προστασία των πουλιών και των υδροβιοτόπων. 

•	 Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων «ΟΧΥ»    
Αποφασίστηκε την τελευταία ημέρα του σχολείου, 23/12/2015, η ομάδα να επισκεφτεί το Κέντρο 
Υποδοχής Προσφύγων που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Πέτρα και Μόλυβο, στο χώρο 
στάθμευσης  που ανήκει στο θερινό κέντρο διασκέδασης  «ΟΧΥ». 

Οι μαθητές αποφάσισαν να συγκεντρώσουν γλυκίσματα για να προσφέρουν στους πρόσφυγες 
μπλοκ και υλικά ζωγραφικής καθώς και παιχνίδια για να παίξουν με τα παιδάκια τους. 
Αποφασίστηκε επίσης να γίνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους μαθητές του σχολείου, που δεν συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, να Πάρουν μέρος  σ’ αυτήν την εθελοντική δράση.

Έτσι την τελευταία μέρα λειτουργίας του Σχολείου πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων οι 
μαθητές της ομάδας αλλά και παιδιά του σχολείου που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
(γύρω στους 40 μαθητές και μαθήτριες) συγκέντρωσαν  παιχνίδια, γλυκά, μπλοκ και υλικά 
ζωγραφικής και στη συνέχεια μετέβησαν στο χώρο συγκέντρωσης προσφύγων στο OXY. 
Εκεί ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του χώρου, ξεναγήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις, πληροφορήθηκαν για τις εθελοντικές ομάδες που δρουν στην περιοχή και 
ήρθαν σε επαφή με τους πρόσφυγες. Κέρασαν γλυκά, ζωγράφισαν και έπαιξαν με τα παιδιά 
των προσφύγων και τους μοίρασαν παιχνίδια.

•	 Επίσκεψη και ενημέρωση από τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που δρουν στη 
Λέσβο
Επίσκεψη και ενημέρωση από εκπροσώπους των διεθνών οργανώσεων  «Γιατροί χωρίς 
σύνορα», «Ερυθρός Σταυρός» και «Green Peace” που επιχειρούν στη Βόρεια Λέσβο.
Έγινε παρουσίαση του έργου των ομάδων, ευρύτερα αλλά και ειδικότερα στη Λέσβο.  
Κατόπιν τα παιδιά του προγράμματος ζήτησαν πληροφορίες που αφορούσαν του λόγους αλλά 
και το ιστορικό ίδρυσης των οργανώσεων, την προσωπική στάση των εθελοντών, τους λόγους 
που τους ωθούν στη δράση αυτή και τα οράματά τους αλλά και τη θέση τους για τα προβλήματα 
που ανακύπτουν κατά την άσκηση του έργου τους και τα διλήμματα   που αντιμετωπίζουν.

•	 Επίσκεψη από τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις που δρουν στη βόρεια Λέσβο
Στην δράση αυτή η ομάδα του Νοιάζομαι και Δρω είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά 
μέλη εθελοντικών οργανώσεων της   Βόρειας Λέσβου.  Το σχολείο μας επισκέφτηκαν μέλη της 
ΜΚΟ  «Αγκαλιά» που έχει έδρα την Καλλονή και της ΜΚΟ  «Αστερίας-Starfish» του Μολύβου. 
Πρόκειται για δύο οργανώσεις με έντονη παρουσία στο νησί, οι οποίες διαδραμάτισαν σπουδαίο 
ρόλο τους τελευταίους μήνες και συνέβαλαν ενεργά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης που βιώνει η Λέσβος.

Έγινε συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού ίδρυσης των ομάδων και του έργου τους.
Επίσης, τα παιδιά ζήτησαν πληροφορίες σχετικές με τους λόγους που γίνεται κανείς εθελοντής, 
τα προβλήματα και τις προκλήσεις  που αντιμετωπίζει καθώς και προσωπικές εμπειρίες από το 
πεδίο, στιγμές από συγκινητικές και δραματικές μέχρι στιγμές χαλάρωσης αλλά και χαράς για 
την βοήθεια που προσφέρθηκε αλλά και στιγμές φαιδρότητας όπου το εύθυμο μέρος κάλυπτε 



Νοιάζομαι και Δρω

177

την δραματικότητα του γεγονότος της προσφυγιάς.

Η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα διότι οι μαθητές μας γνώρισαν και συνομίλησαν με 
εθελοντές τοπικών οργανώσεων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις 
με πολλές δυσκολίες.  Οι προσωπικές ιστορίες των εθελοντών συγκίνησαν τους μαθητές μας και 
ήταν ένα σπουδαίο μάθημα για την αξία του εθελοντισμού.

Το γεγονός ότι γνωρίσαμε ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, όπως την Ιρλανδία, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία, που ήρθαν στη Λέσβο «απλά» για να μοιράσουν φαγητό και στεγνά 
ρούχα στους πρόσφυγες που κατέφθαναν κατά χιλιάδες στο νησί, δίδαξε  στους μαθητές την 
έννοια της προσφοράς και της αυταπάρνησης.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν μια απλή παρουσίαση κάποιων εθελοντικών οργανώσεων αλλά 
προσωπική επαφή και βίωμα του «τι εστί εθελοντισμός».  Ήταν πολλές οι «δυνατές» στιγμές 
αυτής της συνάντησης με την εξιστόρηση έντονων συγκινησιακά φορτισμένων σκηνών που είχαν 
βιώσει οι εθελοντές.  

Κάθε εθελοντής είχε και μια σπουδαία ιστορία να μας πει, σπουδαίο μάθημα για τους μαθητές 
μας, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά καθημερινούς ανθρώπους που εργάζονται ανιδιοτελώς για 
τον άνθρωπο.

•	 Επίσκεψη της κ. Γαληνού, περιβαλλοντολόγου της WWF,και ενημέρωση για την προστασία 
των υδροβιότοπων και των πουλιών και επίσκεψη στον γειτονικό υδροβιότοπο της 
Λιμνοδεξαμενής Μολύβου
Την ομάδα του προγράμματος επισκέφτηκε η περιβαλλοντολόγος  κ. Ελένη Γαληνού, μέλος της 
WWF, που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Ειδικότερα η κ. 
Γαληνού ασχολείται με την προστασία των υδροβιότοπων και των πουλιών και την ενημέρωση 
για τα θέματα αυτά. Μας έκανε λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση για τους υδροβιότοπους γενικά και 
ειδικότερα στη Λέσβο και για τη σημασία  διαφύλαξής τους και μας παρουσίασε το ιστορικό και τη 
δράση της οργάνωσης. Δέχτηκε ερωτήσεις των μαθητών και των μαθητριών του προγράμματος 
σχετικά με τη δράση της οργάνωσης, τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η προστασία 
των πουλιών  και για τις αιτίες που ώθησαν την ίδια να γίνει εθελόντρια.

Επίσης μας έδωσε πολύτιμο υλικό για να προετοιμάσουμε την επόμενή μας διδακτική παρέμβαση.

Κατόπιν επισκεφτήκαμε τον γειτονικό υδροβιότοπο της λιμνο-δεξαμενής Μολύβου όπου με 
τα ειδικά κιάλια που μας προμήθευσε η κ. Γαληνού παρατηρήσαμε πολλά από τα πουλιά 
που σταθμεύουν εκεί, μας μίλησε επί τόπου για τις παρεμβάσεις που γίνονται και την ανάγκη 
προστασίας του βιοτόπου και βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες.

•	 Επίσκεψη  στην δημοτική βιβλιοθήκη Ερεσού και ενημέρωση για τις δράσεις της ομάδας του 
«Νοιάζομαι και Δρω» του Γυμνασίου Ερεσού- ανταλλαγή επίσκεψης του Γυμνασίου Ερεσού 
στο Γυμνάσιο Πέτρας
Στις 5 Απριλίου 2016, κατά την ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας στην Ερεσό η ομάδα του 
προγράμματος αλλά και άλλοι μαθητές του σχολείου μας συναντήθηκαν με τους μαθητές του 
Γυμνασίου της Ερεσού, οι οποίοι υλοποιούν πρόγραμμα για τον εθελοντισμό στην δημοτική 
βιβλιοθήκη του χωριού τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω».
Η ομάδα της Ερεσού ξενάγησε την ομάδα της Πέτρας στη Δημοτική βιβλιοθήκη της Ερεσού και 
εξήγησε την εθελοντική της δράση στη βιβλιοθήκη. Μετά από λίγες μέρες, στις 15 Απριλίου, το 
Γυμνάσιο Ερεσού ανταπέδωσε την επίσκεψη στο Γυμνάσιο Πέτρας όπου και ενημερώθηκε για 
τις δράσεις του δικού μας προγράμματος για τους πρόσφυγες.  

•	 Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων στη 
Λέσβο-Πρώτη Ημέρα
Για να ολοκληρωθεί η σειρά όλων των δράσεων του προγράμματος οργανώθηκε στις 08 και 09 
/04 εκπαιδευτική εκδρομή σε όλες τις δομές φιλοξενίας προσφύγων στη νήσο Λέσβο.
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Ξεκινήσαμε την Παρασκευή 08/04 με συνάντηση στο Γυμνάσιο Μόριας με την ομάδα που έχει 
συσταθεί για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων της Γ΄ Γυμνασίου. Οι 
μαθητές και των δύο σχολείων αναφέρθηκαν στις δράσεις τους.

Μετά τα παιδιά από το Γυμνάσιο Μόριας  μας οδήγησαν στο κλειστό  κέντρο  φιλοξενίας και 
ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια - απ’ έξω, μας μίλησε ο υπεύθυνος του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης για το κέντρο συν/χης κ. Μαμάκος. Κατόπιν επισκεφτήκαμε τον προσωρινό 
καταυλισμό, έξω από το κέντρο κράτησης, που συντηρούσε η ομάδα “Better Days for Moria” και 
γνωρίσαμε εθελοντές της . Το έργο αυτής της ομάδας ερευνούν και παρακολουθούν τα παιδιά 
από το Γυμνάσιο Μόριας.

Αργότερα συναντήσαμε την κ. Μαρία Ζερβού, πρόεδρο του Συλλόγου Eθελοντών Aιμοδοτών 
Λέσβου στα γραφεία τους. Μιλήσαμε μαζί της και γνωρίσαμε το σημαντικό και απόλυτο αναγκαίο 
έργο τους.  

Μετά επισκεφτήκαμε την αυτόνομη δομή φιλοξενίας στο Π.Ι.Κ.Π.Α., που συντηρεί η ομάδα 
«Αλληλεγγύη Λέσβου», όπου και φιλοξενούνται ευάλωτες οικογένειες προσφύγων και 
συνομιλήσαμε με εθελοντές και πρόσφυγες.

Είδαμε πώς συμβιώνουν οικογένειες προσφύγων και εθελοντές καθώς και πώς σχεδιάζεται και 
οργανώνεται το εθελοντικό έργο σε καθημερινή βάση.

Το απόγευμα επισκεφτήκαμε τη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων 
που λειτουργεί η οργάνωση “Μετάδραση”.

Αφού ενημερωθήκαμε για την λειτουργία της, τα παιδιά της ομάδας μας γνωρίστηκαν με τα 
προσφυγόπουλα που διαμένουν εκεί, έπαιξαν μαζί τους  και όλοι μαζί κατόπιν πήγαμε στο 
Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης για να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Μικρός Πρίγκιπας». 

Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η συνάντηση γιατί αμέσως τα παιδιά γνωρίστηκαν και  επικοινώνησαν 
μεταξύ τους και δημιουργήθηκε ένα άμεσο αίσθημα οικειότητας.

•	 Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων στη 
Λέσβο-Δεύτερη  Ημέρα
Την άλλη μέρα, Σάββατο 09/04 επισκεφτήκαμε το κέντρο υποδοχής στο Καρά-Τεπέ που διευθύνει 
ο Δήμος Λέσβου και ξεναγηθήκαμε από τον υπεύθυνο κ. Σταύρο Μυρογιάννη. Συναντήσαμε 
εθελοντές αλλά και πρόσφυγες και τα παιδιά γνώρισαν  την μικρή Kondoz,,που είναι γνωστή 
σε όλους μια και μένει εκεί για πάνω από ένα μήνα, και συγκινήθηκαν με πόση ενέργεια 
και χαρούμενη διάθεση αντιμετώπιζε την μοίρα της. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τις δομές 
υποδοχής προσφύγων  πρώτης γραμμής στη Βόρεια Λέσβο, δηλαδή το stage 2, στο γήπεδο 5 επί 
5 στη Συκαμιά που διευθύνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την 
αυτόνομη δομή υποδοχής από τους αλληλέγγυους του “Πλατάνου” στη σκάλα Συκαμιάς καθώς 
και τη δομή υποδοχής “Απάνεμο” που λειτουργεί η οργάνωση IRC στην Εφταλού.

•	 Συμμετοχή και Βράβευση του Προγράμματος στον Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας για 
Προγράμματα αναφορικά με το Προσφυγικό ζήτημα.
Το πρόγραμμά μας συμμετείχε στον διαγωνισμό που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για προγράμματα και δράσεις αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα, 
επιλέχτηκε με άλλα τέσσερα για να εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό αυτό την Δ.Δ.Ε. Λέσβου και 
τιμήθηκε με βραβείο για τις δράσεις του την Τρίτη10/05 σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Παιδείας.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Ως τελικό συμπέρασμα του προγράμματος, και έχοντας υπ’ όψη και 
αυτά που είπαμε για το μοντέλο των διδακτικών παρεμβάσεων με 

θέμα τον εθελοντισμό αλλά και για τις συναντήσεις με εθελοντές και 
πρόσφυγες στα πλαίσια ενός ανοιχτού σχολείου, νομίζουμε   ότι  τα δύο 
βασικά ερευνητικά εκπαιδευτικά κέρδη του προγράμματος για εμάς σαν 

εκπαιδευτικούς είναι τα ακόλουθα:
•

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων 
από την ίδια την ομάδα των μαθητών, μια αλληλοδιδακτική μέθοδος 

που ερευνά τα εκπαιδευτικά κέρδη από τον  μηδενισμό της απόστασης 
διδάσκοντα-διδασκόμενου.

•
Η συνεργασία με δρώντες κοινωνικούς φορείς και ομάδες μέσα και 

έξω από το σχολείο, μια εκπαιδευτική δράση που εκβάλλει απευθείας 
στον κυριότερο τελικό στόχο του προγράμματος, αυτό που καλείται « 

ενεργός πολιτειότητα».
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1ο 
Γυμνάσιο Ζακύνθου
Συντελεστές: 
Πρασσάς Βασίλης, Αυγουστοπουλου Διονυσία, Δημητροπούλου Φωτεινή, 
Αβούρης Διονύσης, Σπίνου Αγγελική
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Δράση στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθινών στο πλαίσιο του εορτασμού των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Ομάδα 21 μαθητών του Γ2 συμμετείχε στην εν λόγω δράση και με την αρωγή και καθοδήγηση 
του Μουσείου και του ΚΠΕ Λιθακιάς περιδιάβασε στους χώρους του Μουσείου προβαίνοντας σε 
διάφορες βιωματικές δράσεις. 

•	 Συμμετοχή στη Δράση της Π.Ε. Ζακύνθου για την συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών που 
έχουν ανάγκη οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην χώρα μας
Συμμετοχή στη Δράση της Π.Ε. Ζακύνθου για την συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών που 
έχουν ανάγκη οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην χώρα μας (Νοέμβριος 2015)με το σύνολο 
των μαθητών. 

•	 Δράση με θέμα την ειρήνη και τη συμφιλίωση
Η ομάδα των μαθητών σχημάτισαν με το σώμα τους το σχήμα της ειρήνης. Η ομάδα των μαθητών 
σχημάτισαν με το σώμα τους το σχήμα της ειρήνης και άρθρωσαν λόγο υπέρ της ειρήνης. 

•	 Το Πολυτεχνείο μέσα από τα άγρυπνα μάτια των ζακυνθινών ποιητών
Ομάδα μαθητών (12) συμμετείχε στην εκδήλωση που έγινε για να τιμηθούν οι ζακυνθινοί ποιητές 
που έγραψαν για το Πολυτεχνείο, μέσα από δραματοποιημένους διαλόγους, απαγγελίες και 
θεατρικά δρώμενα. 

•	 Εργαστήρι χειροτεχνίας
Ομάδα 35 μαθητών συμμετείχε στο εργαστήρι χειροτεχνίας που οργάνωσε η ομάδα μας με στόχο 
να εξοικειωθούν με τη διαδικασία κατασκευής διαφορών μικροαντικειμένων.

•	 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την διαφορετικότητα
Μαθητές από όλες τις τάξεις συμμετείχαν στο λογοτεχνικό διαγωνισμό με στόχο να 
προβληματιστούν και να αρθρώσουν λόγο για θέματα διαφορετικότητας που τους αφορούν και 
θέλουν να τα κοινωνήσουν.

•	 Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για την Π.Ε. Ιονίων Νήσων και το Ionian Channel για την 
αγορά αναπηρικού αμαξιδίου
Όλοι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για 
την Π.Ε. Ιονίων Νήσων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου  Οι μαθητές του Προγράμματος 
κινητοποίησαν ολόκληρη τη μαθητική μας κοινότητα. Μηνύματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
και δεξιότητες.

•	 Λογοτεχνικός διαγωνισμός μαθητών: «ένα μήνυμα που θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο»
Όλοι οι μαθητές έγραψαν ένα κείμενο (πεζό ή ποιητικό) στέλνοντας το μήνυμά τους. Οι μαθητές 
άρθρωσαν λόγο για τις αγωνίες και τα οράματα τούτου του κόσμου.

•	 «Η κυρία κρίση» Θεατρικό  
Ομάδα 16 μαθητών έγραψαν και ανέβασαν το εν λόγω θεατρικό με θέμα την «αποδόμηση της 
κρίσης» που μας ταλανίζει. Έγινε στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων αλληλεγγύης 
του σχολείου, στην Πλατεία Αγ. Μάρκου με πλήθος κόσμου.

•	 Μαθητές προσφέρουν γλυκά, δώρα και…χαρά
Όλοι οι μαθητές έφτιαξαν και πρόσφεραν γλυκά και δώρα στους περαστικούς, «Το σχολείο στο 
δρόμο»: 
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■ Κίνηση προσφοράς σε έχοντες και μη έχοντες.
■ Μετάβαση από την φιλανθρωπία στην αλληλεγγύη.

•	 Συγκέντρωση ποσού, αγορά και προσφορά Παλμικού Οξύμετρου για νεογνά στην Παιδιατρική 
Κλινική του Νοσοκομείου Ζακύνθου
Οι μαθητές συγκέντρωσαν χρήματα μέσα από λαχειοφόρο αγορά και κάλαντα, τα οποία 
αξιοποιήθηκαν για την αγορά και παραχώρηση στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου μας 
πολύτιμου μηχανήματος. 

•	 Θεατρικό εργαστήρι
Δράση με μουσικό-θεατρική διάσταση προκειμένου οι μαθητές να «γνωρίσουν» τα συναισθήματά 
τους και τα συναισθήματα των άλλων και να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης.

•	 Ο χώρος αυτός μας ανήκει και τον φροντίζουμε
Μέσα από τη συμμετοχή τους οι μαθητές/-τριες δραστηριοποιήθηκαν για την επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού που απαιτούσε συνεργασία προκειμένου να πραγματωθεί. Έτσι, έμαθαν να εργάζονται 
από κοινού (συνεργασία) και να διαμορφώνουν συν-επικουρικά με τους εκπαιδευτικούς τους το 
περιβάλλοντα χώρο μάθησης που είναι πιο οικείος για όλους.  

•	 Φτιάχνουμε τον σχολικό κήπο μας
Μέσα από τη συμμετοχή τους οι μαθητές/-τριες δραστηριοποιήθηκαν για την επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού που απαιτούσε συνεργασία προκειμένου να πραγματωθεί. Έτσι, έμαθαν να εργάζονται 
από κοινού (συνεργασία) και να διαμορφώνουν συν-επικουρικά με τους εκπαιδευτικούς τους 
το περιβάλλοντα χώρο του σχολείου (κήπος) που αποτελεί πλέον τη δική τους όαση δημιουργίας 
και ομορφιάς.

•	 Πατάμε στις «πατημασιές» των Ολυμπιονικών
Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος αποτελούμενη από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς της πραγματοποίησε Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία 13-4-2016, ώστε να 
συναισθανθούν το αρχαίο ιδεώδες. 

•	 Χαμογελάμε στο Χαμόγελο του Παιδιού
Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, αποτελούμενη από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς της πραγματοποίησε Επίσκεψη στο σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στον Πύργο, 
προσφορά υλικών και αγαθών και συνύπαρξη-παιχνίδι με τα παιδιά.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Η εμπειρία μας δείχνει πως βασικές μεταβλητές για τη συμμετοχή των μαθητών 
σε Προγράμματα και Δράσεις είναι: 

• Η συνεργασία με δρώντες κοινωνιο βαθμός - τρόπος παρακίνησής τους
• ο βαθμός υποστήριξης των Δράσεων από εμάς τους εκπαιδευτικούς
• Η διαρκής εμψύχωση των μαθητών

Παιδαγωγικό-κοινωνική προσέγγιση των Προγραμμάτων και Δράσεων
• Οι μαθητές μέσα από τέτοιες δράσεις:
• Διαμορφώνουν προσωπικό σύστημα αξιών
• Αναζητούν και επιτελούν κοινωνικούς ρόλους
• Γίνονται κοινωνοί και μεταδότες μηνυμάτων

Ο εθελοντισμός ως ευκαιρία για αυτο-οργάνωση και αυτορρύθμιση
• Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο μια «κουλτούρα προσφοράς», είναι 
μια «κουλτούρα κοινωνικής αυτο- και ετερο-επίγνωσης» (αντίληψη 
κοινωνικών επικαθορισμών, κοινωνικών στάσεων, αλληλοσυγκρουόμενων 
συμφερόντων, κοινωνικής ευθύνης / δημιουργία συλλογικοτήτων / 
άρθρωση λόγου απέναντι στον λόγο των εξουσιαστικών υποκειμένων / 
αυτορρύθμιση).
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3o Δημοτικό 
Σχολείο Ζακύνθου
Συντελεστές: 
Γκλεζάκη Αθανασία, Αγαλιανός Αντώνης, Μπελέρης Γιάννης, Ιτσοπούλου Πολυξένη, Πλιάτσικα Ελένη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Μαθαίνω για το «Νοιάζομαι και δρω»
Συζήτηση-ενημέρωση των μαθητών, παιχνίδια/δραστηριότητες  για  τις αξίες, τον εθελοντισμό και 
την αλληλεγγύη. Προβλήθηκαν βίντεο με εθελοντές από την ιστοσελίδα του προγράμματος, έγινε 
συζήτηση κατά την οποία οι μαθητές εξέφρασαν απόψεις επί του θέματος, προβληματίστηκαν και 
στη συνέχεια έπαιξαν παιχνίδια για τις αξίες που προτείνονται στα βιβλία του μαθητή.

•	 Συγκέντρωση καπακιών
Οι μαθητές, οι εκπ/κοί και οι γονείς συγκεντρώνουν σε ειδικά διαμορφωμένο κάδο στο 
σχολείο πλαστικά καπάκια με τα οποία θα αγοραστεί αναπηρικό καρότσι για άτομο με κινητικά 
προβλήματα. Τα καπάκια παραδίνονται στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και αυτό σε συνεργασία με 
το Δήμο προχωρά στην αγορά του αμαξιδίου.

•	 Κατασκευή και αποστολή στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ευχετήριων καρτών
Οι μαθητές της Ε΄2 τάξης στα πλαίσια της καλλιέργειας της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης 
κατασκεύασαν ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα και τις έστειλαν σε παιδιά που νοσηλεύονται 
στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για να τους συμπαρασταθούν και να ενισχύσουν το ηθικό 
τους.

•	 Κάλαντα για οικονομική ενίσχυση παιδιού με απειλητική ασθένεια
Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές βγήκαν στη γειτονιά του σχολείου και τραγούδησαν κάλαντα 
από διάφορες περιοχές της χώρας. Τα χρήματα που συγκέντρωσαν, δόθηκαν στην οικογένεια 
παιδιού που πάσχει από απειλητική ασθένεια, με την ευχή σύντομα να γίνει καλά.

•	 Κάλαντα σε ίδρυμα του νησιού
Μαθητές και εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν τους τρόφιμους του ιδρύματος του ΟΔΑΖ 
με σκοπό να τραγουδήσουν τα κάλαντα και άλλα παραδοσιακά τραγούδια των Χριστουγέννων. 
Στη συνέχεια τους πρόσφεραν γλυκά που είχαν φτιάξει στην τάξη και συζήτησαν μαζί τους για λίγη 
ώρα δίνοντας έτσι μια νότα κεφιού και χαράς στους μοναχικούς αυτούς ανθρώπους.

•	 Επίσκεψη στο ΚΠΕ Λιθακιάς- ενημέρωση για τους σεισμούς και μέτρα προστασίας
Οι δύο τάξεις επισκέφτηκαν το ΚΠΕ του νησιού σε διαφορετικές μέρες όπου ενημερώθηκαν 
πληρέστερα (μια πρώτη προσέγγιση είχε γίνει στο σχολείο) σε θέματα που αφορούν τους σεισμούς. 
Παρακολούθησαν παρουσιάσεις και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια που σκοπό έχουν 
την εκπαίδευση των μαθητών γύρω από τις αιτίες και τα αποτελέσματα των σεισμών καθώς 
και τα μέτρα προστασίας που μπορούμε και/ή πρέπει να παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Η συνεργασία με το κέντρο  συνεχίστηκε σε μια επόμενη συνάντηση  στο σχολείο με σκοπό να 
εκπαιδευτούν τα παιδιά στο πώς πρέπει να ενεργήσουν στο συγκεκριμένο χώρο.

•	 Παρουσίαση από την συντονίστρια κ. Ξανθή Χουλιάρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τα 
πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα
Η κυρία Χουλιάρα επισκέφτηκε το σχολείο μας και ενημέρωσε με μια παρουσίαση τους μαθητές 
μας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα  και τα πνευματικά δικαιώματα. 
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήματα των παιδιών 
και αποσαφηνίστηκαν έννοιες και απορίες τους.

•	 Επίσκεψη στο ΤΕΙ Ζακύνθου- συζήτηση με επιστημονικό συνεργάτη για το σεισμό του 1953
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Στ΄ τάξης  του σχολείου συνάντησαν τον επιστημονικό 
συνεργάτη του ΤΕΙ Ζακύνθου Δρ Ι. Κοπανά ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τους 
σεισμούς στην περιοχή και ιδιαίτερα για το σεισμό του 1953 που κατέστρεψε τη Ζάκυνθο. 
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Συμμετείχαν τα παιδιά σε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία ενημερώθηκαν 
διεξοδικά για τα γεγονότα της εποχής. Από την παρουσίαση που παρακολούθησαν συμπέραναν 
ότι είναι απαραίτητη η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων του νησιού ώστε να 
αποφεύγονται τα λάθη που πολλές φορές αποδεικνύονται μοιραία. Ενισχύθηκε έτσι η άποψη που 
είχε εκφραστεί σε παλιότερες συζητήσεις για την αναγκαιότητα σωστής ενημέρωσης η οποία είχε 
οδηγήσει στην απόφαση δημιουργίας ομάδας ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μαθητών του 
σχολείου κ. στη συνέχεια των γονέων τους αλλά και άλλων κατοίκων της πόλης.

•	 Συνεντεύξεις από κατοίκους του νησιού που έζησαν το σεισμό του 1953
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης πήραν συνέντευξη από συγγενείς τους ή άλλους κατοίκους του νησιού 
που έζησαν τα γεγονότα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953 ώστε 
να διασώσουν μνήμες και μαρτυρίες αλλά και να μάθουν από τους ίδιους τις εξελίξεις των 
ημερών εκείνων. Τα κείμενα που παρήχθησαν από τη δραστηριότητα αυτή θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.

•	 Επίσκεψη των μελών του ΚΠΕ Λιθακιάς στο σχολείο
Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και   ΣΤ΄ δέχθηκαν τους υπεύθυνους του ΚΠΕ στις αίθουσες τους, 
συζήτησαν για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού και τα εφάρμοσαν με άσκηση σεισμού. 
Ακόμη μετά τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων μέσα στις σχολικές αίθουσες κρίθηκε 
απαραίτητη και έγινε ανταλλαγή αιθουσών μεταξύ των τμημάτων Ε2 και ΣΤ2 για την καλύτερη και 
ασφαλέστερη κατανομή των μαθητών σε αυτές.

•	 Δημιουργία ομάδων εθελοντών για την ενίσχυση των παραθύρων του σχολείου σε συνεργασία 
με το εκπαιδευτικό προσωπικό και το Δήμο
Εθελοντές μαθητές, γονείς και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων καθώς και πολλοί εκπαιδευτικοί 
του σχολείου συγκεντρωθήκαμε ένα Σαββατοκύριακο με σκοπό να ενισχύσουμε τα παράθυρα 
του σχολείου. Τα τζάμια καθαρίστηκαν και κολλήθηκε πάνω τους αυτοκόλλητη μεμβράνη ώστε 
σε περίπτωση σεισμού αυτά να μη σπάσουν σε πολλά κομμάτια.

•	 Δημιουργία ομάδων εθελοντών για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών των 
υπολοίπων τάξεων και στη συνέχεια των γονέων
Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και  ΣΤ΄ έπαιξαν παιχνίδια συνεργασίας, έφτιαξαν και ονόμασαν 
τις ομάδες τους. Μετά ακολούθησε κλήρωση με την οποία αποφασίστηκε ποια τάξη από τις 
υπόλοιπες του σχολείου, θα αναλάβει κάθε ομάδα να εκπαιδεύσει. Ακόμη έγινε προβολή βίντεο 
με θέμα την αλληλεγγύη. Ακολούθησε ο προβληματισμός, συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων 
πάνω στο θέμα μέσα από τις εμπειρίες των μαθητών.

•	 Ενημερωτική δράση σε σχέση με μέτρα προστασίας για παιδιά μέλη της Ξενοπουλείου 
Παιδικής Βιβλιοθήκης του Δήμου
Εθελοντές μαθητές λειτούργησαν ως εμψυχωτές σε μία ενημερωτική αλλά και βιωματική δράση 
στην Ξενοπούλειο παιδική Βιβλιοθήκη του νησιού. Η δράση έγινε απόγευμα με τη συμμετοχή 
μικρών αναγνωστών της Βιβλιοθήκης και γονείς και αφορούσε μέτρα προστασίας που πρέπει 
να παίρνονται γενικά σε περίπτωση σεισμού αλλά κυρίως αυτά που πρέπει να παίρνονται στο 
χώρο της Βιβλιοθήκης. Μετά τη θεωρητική ενημέρωση οι μαθητές και οι μικροί μαθητές τους 
προχώρησαν σε άσκηση σεισμού για την πρακτική εφαρμογή των όσων έμαθαν.

•	 Συνάντηση με ομάδες εθελοντών του νησιού
Οι μαθητές συνάντησαν δύο κυρίες που έχουν σημαντική εθελοντική δράση στο νησί:
Την κ. Αλεξάνδρα Κατσαϊτου που με ομάδα εθελοντών δημιούργησαν και λειτουργούν την 
Ξενοπούλειο Παιδική Βιβλιοθήκη. Την κ. Αρετή Δουμπρή   με την ομάδα «Κίνηση Κοινωνικής 
Προσφοράς Τώρα» που βοηθά συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
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•	 Συνάντηση με το σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας
Συναντήσαμε τους Σαμαρείτες στην Πάτρα όπου μάθαμε τις πρώτες βοήθειες. Λίγες ώρες 
αργότερα είδαμε κατά την επίσκεψη μας στην Ολυμπία να δίνουν το παρόν για την ασφαλή 
διεξαγωγή της πρόβας για την αφή της ολυμπιακής φλόγας.

•	 Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πατρών –τμήμα σεισμολογίας
Μαθητές και εκπαιδευτικοί έγιναν δεκτοί από το τμήμα Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου της 
Πάτρας. Ενημερώθηκαν για την σεισμολογία, την ιστορία της και τους τρόπους που συλλέγουν οι 
επιστήμονες στοιχεία και εξάγουν συμπεράσματα.
Είδαν σεισμογράφους σύγχρονους και παλαιότερους και ενημερώθηκαν για τον τρόπο 
λειτουργίας τους.

Όφελος για τους μαθητές: 

Όλες οι δράσεις συνδέονται άμεσα με την εξωστρέφεια του σχολείου 
με σκοπό την ενίσχυση της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών 

καθώς και του εθελοντικού τους έργου. Το σχολείο και οι μαθητές 
επεκτείνουν το πρόγραμμα στην τοπική κοινωνία, κινητοποιώντας 

τους μαθητές γύρω από ζωντανά κοινωνικά προβλήματα. Οι μαθητές 
θέτουν τον πήχη ψηλά και δραστηριοποιούνται με πάθος.
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4ο  Ολοήμερο 
12/Θέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Ζακύνθου
Συντελεστές: 
Γκίζα Ιωάννα, Τσερέκας Νίκος, Πυλαρινού Μαργαρίτα, Δαλαμήτρου Βάϊα, Κοκκόρου Αγγελική, 
Καμπίτση Ειρήνη, Στραβοπόδη-Μιχαλίτση Μαίρη, Λιβέρης Αντώνης
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Δράσεις / Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Ομορφαίνουμε τις τάξεις
Οι μαθητές των τάξεων με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών έδρασαν εθελοντικά  
παρεμβαίνοντας στις τάξεις τους με στόχο να βελτιώσουν την εικόνα αυτών  δημιουργώντας με 
αυτό τον τρόπο ένα πιο φιλικό περιβάλλον μάθησης. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε εντός 
και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.

•	 Νow we move
Συμμετοχή στο «Now we Move», το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα όπου μέσω του 
αθλητισμού και ποικίλων άλλων δραστηριοτήτων, οι μαθητές λαμβάνουν μηνύματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και πλήθους αξιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

•	 Ομάδες παρατήρησης και δράσης
Η παιδαγωγική ομάδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου αποτελείται από τέσσερα τμήματα 
(Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2), τα οποία λειτουργούν σε τέσσερις ομάδες με επιμέρους δραστηριότητες’ η 
ομάδα της μοναξιάς, της βίας, της καθαριότητας και του παιχνιδιού. 
Η διαδικασία έχει ως εξής: Κάθε τμήμα λειτουργεί με μία από τις τέσσερις θεματικές κυκλικά 
μέσα στον μήνα. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε όλες τις θεματικές. Οι 
αρμοδιότητες που έχουν είναι στα διαλείμματα, ως παρατηρητές όχι μόνο να παρατηρούν αλλά 
να διαχειρίζονται και να καταγράφουν ανώνυμα και διακριτικά περιστατικά βίας, μοναξιάς και 
ρύπανσης των κοινόχρηστων χώρων αλλά και πρακτικές αντιμετώπισής τους με παιγνιώδη 
τρόπο.

•	 Απόδραση του εθελοντισμού στην κοινωνία
Οι ίδιες θεματικές μας απασχολούν ήδη και εκτός σχολείου, καθώς επισκεφθήκαμε τον ΟΔΑΖ 
(Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου) και συμμετείχαμε στις Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις τους έχοντας ως στόχο μας να συμβάλουμε  στον περιορισμό της μοναξιάς που 
νιώθουν αρκετοί από τους τρόφιμους του οργανισμού αυτού. Αναλυτικότερα, τραγουδήσαμε, 
ανταλλάξαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και ευχές, τα παιδιά παρακολούθησαν μέρος της γιορτής 
στη νοηματική γλώσσα και δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή μέσα από το 
μάθημα της Φιλαναγνωσίας, αξιοποιώντας τόσο την τοπική όσο και την εθνική λογοτεχνία.

•	 Χριστουγεννιάτικο παζάρι
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου λειτούργησαν εθελοντικά και δημιουργικά στη 
διοργάνωση χριστουγεννιάτικου παζαριού για την κάλυψη βασικών αναγκών του σχολείου.

•	 Φιλαναγνωσία
Συνεχίσαμε τη συνεργασία με τον ΟΔΑΖ μέσα από το μάθημα της Φιλαναγνωσίας, αξιοποιώντας 
τόσο την τοπική όσο και την εθνική λογοτεχνία. Τα  παιδιά μας παρουσίασαν αποσπάσματα απο 
τον Μικρό Πρίγκιπα και το Σχολικό Ανθολόγιο, ενώ οι τρόφιμοι του ΟΔΑΖ με την σειρά τους μας 
απήγγειλαν ποιήματα στη νοηματική γλώσσα.

•	 Ο εθελοντισμός στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον
Με τη φυσική παρουσία παππούδων, γιαγιάδων και άλλων συγγενικών προσώπων , εντός της 
τάξης οι μαθητές περιηγήθηκαν μέσα στον χρόνο σε γεγονότα της τοπικής ιστορίας, όπως της 
κατοχής και του σεισμού του ’53, κι έμαθαν πώς λειτούργησε τότε ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη 
καθοριστικά κι επικουρικά στο να ανακάμψει το νησί μας στις δύσκολες αυτές περιόδους.

•	 Συνεισφορά σε πρόσφυγες και κοινωνικές ομάδες
Οι μαθητές του σχολείου συλλέγουν καπάκια από πλαστικά μπουκάλια, προκειμένου να 
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εξασφαλιστούν αναπηρικά αμαξίδια σε άτομα που το έχουν ανάγκη. Κατά την προσπάθεια 
αυτή η οποία συνεχίζεται, οι μαθητές συμμετέχουν καθημερινά με αποτέλεσμα να έχει ήδη 
συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός καπακιών, που συλλέγονται από το ionian channel.  
Επίσης πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποστολή ρούχων και τροφίμων στους πρόσφυγες του 
Αιγαίου.

•	 Συμμετοχή στις καρναβαλικές εκδηλώσεις
Οι μαθητές συμμετείχαν μαζί με τους γονείς τους σε καρναβαλικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 
Καρναβαλούπολης που διοργανώνεται από τον δήμο Ζακύνθου υπήρξε διασχολική συνεργασία 
για την  συλλογή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης  από τα δημοτικά σχολεία του νησιού 
που συμμετέχουν στο «Νοιάζομαι και Δρω» (1ο Γυμνασιο3ο, 4ο και Ορεινής Ζώνης).  Κατά 
την συλλογική αυτή προσπάθεια εθελοντές εκπαιδευτικοί μαζί με μαθητές δημιούργησαν 
χειροτεχνίες και κατασκευές τις οποίες και προσέφεραν συμβολικά σε παιδιά, προκειμένου να τα 
ευχαριστήσουν για τη συνδρομή τους. Παράλληλα έλαβαν χώρα δραστηριότητες εκπαιδευτικού 
και παιγνιώδους χαρακτήρα από εθελοντές εκπαιδευτικούς.  

•	 Πασχαλινό παζάρι
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου λειτούργησαν εθελοντικά και δημιουργικά στη 
διοργάνωση πασχαλινού παζαριού για την κάλυψη βασικών αναγκών του σχολείου.

•	 Εικόνες του προσφυγικού
Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται για το προσφυγικό ζήτημα και αποτυπώνοντας στο χαρτί σκέψεις 
και συναισθήματα, καλλιτεχνούν ζωγραφιές οι οποίες εκτίθενται στο πνευματικό κέντρο του 
νησιού.   

•	 Οι δράσεις μας σε εικόνες
Δημιουργία αφίσας με θεματικό πυρήνα τις τέσσερις ενότητες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του 
προγράμματος στο σχολείο μας (βία, μοναξιά, καθαριότητα, παιχνίδι).

•	 Η εικόνα και ο ήχος του εθελοντισμού
Δημιουργία μικρών video spot που αντιπροσωπεύουν τις θεματικές ενότητες του προγράμματος 
και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δράσης.

•	 Ερμηνεύοντας το μήνυμα
Δημιουργία και ερμηνεία τραγουδιού με  τίτλο «Νοιάζομαι και δρω στο 4ο Δημοτικό»  το οποίο 
και ηχογράφησαν οι μαθητές του τμήματος Ε΄1  μεταδίδοντας το μήνυμα του εθελοντισμού στην 
κοινωνία.

•	 Ο Τοίχος της Καλοσύνης
Τα παιδιά ενημερώθηκαν γι’ αυτή την εθελοντική δράση στην οποία κάθε πολίτης αφήνει κατά 
βούληση είδη πρώτης ανάγκης  στις κρεμάστρες καλοσύνης, οι οποίες είναι ορισμένες σε 
πολυσύχναστα σημεία του νησιού και τα οποία διατίθενται σε συμπολίτες μας που τα έχουν 
ανάγκη.

•	 Ημερολόγιο δράσεων
Καταρτίστηκε ημερολόγιο στο οποίο οι μαθητές κατέγραφαν αναλυτικά σκέψεις, συναισθήματα 
και συμπεράσματα από τις εμπειρίες που είχαν από τη συμμετοχή τους  στις υλοποιήσιμες δράσεις 
εντός και εκτός σχολείου.

•	 Επαφή με Φορείς Εθελοντισμού
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα, ταξιδέψαμε στην Πάτρα στα 
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πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής κατά την οποία επισκεφθήκαμε εθελοντικούς φορείς όπως 
η Φλόγα, το Μουσείο Επιστημών Τεχνολογίας και το Μουσείο Παιδείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, και τέλος το Ειδικό σχολείο Κωφών - Βαρήκοων Πατρών.

•	 Διάχυση της δράσης
Έγινε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση στην Ξενοπούλειο βιβλιοθήκη με σκοπό την 
ενημέρωση μικρών και μεγάλων για την ύπαρξη και τη φιλοσοφία του προγράμματος.

•	 Διάχυση της δράσης
Παρουσίαση των δράσεων στο συνέδριο Teachers 4 Europe, το οποίο 
θα λάβει χώρα στις 11 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. 
Επιπρόσθετα, από την αρχή του προγράμματος δόθηκαν συνεντεύξεις στην εφημερίδα 
«Ημέρα τση Ζάκυνθος» και στη ζωντανή εκπομπή «Χαμηλή πτήση» τοπικού καναλιού του 
νησιού.

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές/-τριες έμαθαν να μεταχειρίζονται διαφορετικούς 
τρόπους για να μεταδώσουν ένα μήνυμα και να συνεργάζονται 

για την μετάδοσή του. Επιπρόσθετα, αντιλαμβάνονται πως ο 
εθελοντισμός μπορεί να είναι μια πράξη όχι τόσο σύνθετη, που 

μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά από όλους μας. Οι 
μαθητές/-τριες κατανόησαν πως ο εθελοντισμός περιδιαβαίνει 
τους αιώνες και τις κοινωνίες. Δεν είναι πράξη που υφίσταται 

μόνο στις μέρες μας. Η σύνδεση παρελθόντος, παρόντος, 
μέλλοντος ήταν εξαιρετικά σημαντική, καθώς έγινε αντιληπτό ότι 
ο εθελοντισμός αποτελεί σύμμαχο και απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου η κοινωνία να βγει από προβλήματα που την 
ταλανίζουν. Αξίες όπως η φιλανθρωπία, η αλληλοβοήθεια 

και αλληλεγγύη αποτέλεσαν τα σημαντικότερα στοιχεία που 
αποκόμισαν οι μαθητές/-τριες.



Νοιάζομαι και Δρω

192

Δημοτικό 
Σχολείο Ορεινής 
Ζώνης Ζακύνθου
Συντελεστές: 
Άννα Κόκκαλη, Θεόδωρος Τσιριγώτης, Ευαγγελία Βρανά, Βασιλική Βουλγαρούλη, Χρήστος Μαλισόβας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Συλλογή τροφίμων για το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου με το «Χαμόγελο του Παιδιού», οι μαθητές συγκέντρωσαν 
διάφορα τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία δόθηκαν σε εκπροσώπους της οργάνωσης για την 
ανακούφιση οικογενειών ή παιδιών με οικονομικά προβλήματα. Συμμετείχαν όλες οι τάξεις του 
σχολείου.

•	 Συλλογή ρούχων για τους πρόσφυγες- συμμετοχή σε τοπική εκδήλωση για τους πρόσφυγες
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκεντρώθηκαν είδη ρουχισμού και παπούτσια 
από τους μαθητές όλων των τάξεων για να σταλούν στους πρόσφυγες του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου. Οι μαθητές συμμετείχαν και σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου για συγκέντρωση υλικού 
με πολύ άμεση προσφορά ρούχων και τροφίμων.

•	 Συλλογή καπακιών για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου
Οι μαθητές όλων των τάξεων μάζεψαν και συνεχίζουν να μαζεύουν ανελλιπώς πλαστικά καπάκια 
από μπουκάλια, τα οποία δόθηκαν στο κανάλι Ionian Channel, για να μεταφερθούν στο εργοστάσιο 
ανακύκλωσής τους. Έτσι θα μπορέσει να αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο για κάποιο άτομο με 
ειδικές ανάγκες που μπορεί να το χρειάζεται.

•	 Συλλογή παλιών παιχνιδιών
Οι μαθητές όλων των τάξεων συγκεντρώνουν παλιά παιχνίδια για να τα προσφέρουν στα παιδιά 
των προσφύγων που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Σκοπός είναι να μαζευτεί ένας ικανοποιητικός 
αριθμός, ώστε να σταλούν στη Λέσβο.

•	 Επίσκεψη της ΜΚΟ «Κίνηση Κοινωνικής Προσφοράς - Τώρα»
Θελήσαμε να καλέσουμε τη συγκεκριμένη ΜΚΟ στο σχολικό χώρο να μιλήσει για τους τρόπους 
που δραστηριοποιείται στο νησί για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και να ενημερώσει τους μαθητές 
όλων των τάξεων.

•	 Συνομιλία με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για τη βοήθεια σε πρόσφυγες και οικονομικά 
δυσμενείς ομάδες
Σκοπός μας ήταν να έρθουμε σε επαφή με ΜΚΟ όπως ο Δεσμός, η Πράξις, Έλιξ, αλλά και με ΜΚΟ 
που βοηθούν γενικά όσους έχουν ανάγκη, ώστε να μιλήσουν στους μαθητές και να τους δείξουν 
με βιωματικό τρόπο τις δυσκολίες των προσφύγων και την υπάρχουσα κατάσταση.

•	 Συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, την Κιβωτό και τη Φλόγα για μοίρασμα υλικού
Επιθυμούσαμε να συνεργαστούμε με φορείς όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Κιβωτός και 
η Φλόγα, ώστε να αποκτήσουμε έντυπο υλικό, να συνομιλήσουν οι μαθητές μαζί τους και να 
κάνουν δράσεις σχετικές με την προσφορά τους

•	 Συμμετοχή στην Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της Action Aid
Οι μαθητές όλων των τάξεων θα συμμετέχουν στην Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της 
Action Aid, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες και παιχνίδια 
σχετικά με το περιεχόμενο που θα καθοριστεί από τον ίδιο τον οργανισμό.

•	 Επίσκεψη στον ΟΔΑΖ
Θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, 
που φροντίζει τους ηλικιωμένους και τους άπορους, ώστε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα και να τους βοηθήσουμε προσφέροντας κάποιο παιχνίδι ή 
κατασκευή.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές κατάφεραν να ενεργοποιηθούν και να δράσουν 
με ποικίλους τρόπους, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και του 

εθελοντισμού. Η ενσυναίσθηση για ζητήματα που αφορούν όχι 
μόνο το στενό σχολικό πλαίσιο αλλά την κοινωνία ολόκληρη 

αποτέλεσε στοίχημα για τους μαθητές μας και σε έναν βαθμό το 
προσεγγίσαμε. Η χαρά της δράσης και της δημιουργικότητας ήταν 
εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάστηκαν 

τα παιδιά παράγοντας έργο κοινωνικής ευθύνης προς την 
κοινωνία και το σχολείο τους.

•	 Παζάρι με πασχαλινές κατασκευές
Οι μαθητές όλων των τάξεων σκέφτηκαν να οργανώσουν παζάρι με πασχαλινές κατασκευές και 
διακοσμητικά και τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δοθούν σε κάποιο ίδρυμα του νησιού για 
φιλανθρωπικό σκοπό.
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2o Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσούπολης
Συντελεστές: 
Αϊβαζίδης Δημήτριος, Λεοντή Μαρία, Φουντουκίδου Ευδοκία, Παπαστεργίου Αθανάσιος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Λειτουργία «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών»
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών, ήταν ένας στόχος που ανήκε στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και στην φιλοσοφία του σχολείου μας ως προς τον ρόλο του σχολείου σε 
σχέση με την τοπική κοινωνία. Κρατώντας σταθερά μια στάση «ανοικτότητας» προς τους γονείς, 
τους τοπικούς φορείς  και έχοντας διαρκώς συμμέτοχους τους γονείς στο «όραμα» ανάπτυξης 
του σχολείου, έφτασε η στιγμή όπου καλλιεργήθηκε ο βαθμός ετοιμότητας και ενεργοποίησης 
της εν λόγω δράσης στη βάση του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας. Τα παιδιά σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς διάλεξαν τη θεματολογία των δημιουργικών 
δράσεων που περιλαμβάνουν, παιχνίδια εμπιστοσύνης, διαδραστική αφήγηση παραμυθιών, 
σκάκι, χορωδία, μουσική. Έχοντας προηγηθεί η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από 
δράσεις διασχολικής – ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τη «σημασία των σχέσεων στη σχολική 
κοινότητα», οι εκπαιδευτικοί κοινωνούσαν διαρκώς προς τα παιδιά και τους γονείς τη σημασία 
του εγχειρήματος «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης».
Έτσι γονείς – εκπαιδευτικοί και παιδιά συναντιούνται σε απογευματινές ώρες  και ως συντονιστές 
– εμψυχωτές λειτουργούν, γονείς με ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα οι οποίοι μετά από κάθε 
συνάντηση λειτουργούν πολλαπλασιαστικά προς την τοπική κοινωνία. Ο τύπος ασχολήθηκε με τη 
δράση αυτή και ο Δήμος στηρίζει υλικοτεχνικά τη δράση.

•	 Διαμόρφωση αυλής σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια
Η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια έγινε κατόπιν ενεργοποίησης του 
κριτικά σκεπτόμενου μαθητή για τον χώρο που τον αφορά, σε συνεργασία με τους δασκάλους/-ες 
του σχολείου. Οι  Δασκάλες της Ε΄ και ΣΤ Τάξης, σε συνεργασία με τον γυμναστή του σχολείου 
έφτιαξαν ένα επιμέρους σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά φωτογράφισαν την 
αυλή πριν από την παρέμβαση και ζήτησαν διαμόρφωση που περιλάμβανε επιδαπέδια παιχνίδια 
και δημιουργία κήπου. Αφού συναποφασίστηκε η πλευρά της αυλής που θα διαμορφωνόταν, 
εξασφαλίστηκαν τα χρώματα από χορηγό της πόλης μας και στο τέλος Φεβρουαρίου έγινε το 
βάψιμο από τα παιδιά – τους γονείς και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

•	 Δημιουργία κήπου στο σχολείο
Η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια έγινε κατόπιν ενεργοποίησης του 
κριτικά σκεπτόμενου μαθητή για τον χώρο που τον αφορά, σε συνεργασία με τους δασκάλους/
λες του σχολείου. Οι  Δασκάλες της Ε΄ και ΣΤ Τάξης ,σε συνεργασία με τον γυμναστή του σχολείου 
έφτιαξαν ένα επιμέρους σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά φωτογράφισαν την 
αυλή πριν από την παρέμβαση και ζήτησαν διαμόρφωση που περιλάμβανε επιδαπέδια παιχνίδια 
και δημιουργία κήπου. Αφού συναποφασίστηκε η πλευρά της αυλής που θα διαμορφωνόταν, 
εξασφαλίστηκαν τα χρώματα από χορηγό της πόλης μας και το βάψιμο έγινε από τα παιδιά – τους 
γονείς και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Το δεύτερο μέρος της απόφασης των παιδιών αφορούσε τη δημιουργία και την φροντίδα ενός 
κήπου με λουλούδια για τη συμπλήρωση της αισθητικής του χώρου του σχολείου. Γονείς με 
ανθοκήπια χορήγησαν λουλούδια τα οποία   φυτεύτηκαν την άνοιξη από τα παιδιά στον χώρο. Ο 
χώρος είναι υπό την αιγίδα των παιδιών που αισθάνονται περήφανα για το έργο τους.

•	 Συλλογή πλαστικών καπακιών
Έχοντας αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από το εκπαιδευτικό 
υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και συνδυαστικά με την στάση ανοικτότητας κι 
ενταξιακής φιλοσοφίας του σχολείου μας, επιμέρους δραστηριότητα  της διαδρομής  μας είναι  
η συνεργασία μας με τον Πατέρα Παύλο υπεύθυνο του Γηροκομείου της πόλης μας, ο οποίος  
συνεργάστηκε μαζί μας για την προώθηση των πλαστικών καπακιών που συγκεντρώνουν τα 
παιδιά στο σχολείο. Η επιλογή αυτής της συνεργασίας εξυπηρετεί διπλά τους στόχους μας καθώς 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι δράσεις, αποφεύγοντας τη χροιά της φιλανθρωπίας και με το 
πρόσημο της ισότιμης προσφοράς και της αλληλεγγύης  προς τον 
συνάνθρωπο, έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στους διαφορετικούς 

συμμαθητές τους στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας και 
της ένταξης. Επίσης άνοιξαν συζητήσεις γύρω από τις άνισες 
αφετηρίες πολλών παιδιών και μεγάλων που σηματοδοτούν 

διαδρομές ζωής. Τα παιδιά κέρδισαν πολύτιμες εμπειρίες ζωής 
μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

το εν λόγω σεβαστό πρόσωπο του πατέρα Παύλου, πρόκειται μέσα από τη συνομιλία με τα 
παιδιά να ενισχύσει την ιδέα της αλληλεγγύης και της αποδοχής του διαφορετικού, αφού ο ίδιος 
είναι άνθρωπος με πλούσια δράση και μεγάλη μόρφωση. Επίσης η προσφορά καπακιών στον 
Σύλλογο «ΣΤΗΡΙΖΩ» Ν. Ξάνθης, άνοιξε ένα παράθυρο μελλοντικής συνεργασίας με σύλλογο που 
στηρίζει παιδιά ΑΜΕΑ και επιτελεί κοινωνικό έργο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους μαθητές 
και μαθήτριες.

•	 Συγκέντρωση κουτιών βοήθειας για υποδοχή προσφύγων στο λιμάνι της Καβάλας
Το σχολείο αφού αξιοποίησε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με 
την κ. Σχολική Σύμβουλο και όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Νέστου, έκανε πρόσκληση αλληλεγγύης 
προς τους γονείς -συμπολίτες μας για συγκέντρωση κουτιών βοήθειας τα οποία  τα στείλαμε στη 
Λέσβο. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν ύστερα από προτροπή των παιδιών που ήθελαν πραγματικά να 
βοηθήσουν. Μαζί με τα πακέτα βοήθειας τα παιδιά ετοίμασαν και κολάζ αφίσας που  συνόδευσαν 
την αγάπη μας.

•	 Συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες παιδιών Ρομά
Έχοντας αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από το εκπαιδευτικό 
υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και συνδυαστικά με την στάση ανοικτότητας κι 
ενταξιακής φιλοσοφίας του σχολείου μας, επιμέρους δραστηριότητα που σχεδιάσαμε   ήταν  η 
στήριξη των οικογενειών Ρομά με τρόφιμα και ρούχα που χρειάζονται. 

•	 Συμμετοχή στη δράση «make a wish»
Το σχολείο μας πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, για μια ακόμη χρονιά έστειλε 
μηνύματα αλληλεγγύης και στήριξης μέσα από «τα αστέρια των ευχών». Η δράση συνδυάστηκε 
με το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Είναι η πράξη που μετρά, όχι τα αποτελέσματα της 
πράξης» από το βιβλίο του μαθητή». Δηλαδή μέσα από την ίδια τη δράση έμφαση δόθηκε στην 
Παιδαγωγική αξιοποίησή της και η σύνδεσή της με το «Νοιάζομαι και Δρω».
 

•	 Υιοθεσία μαθητών της Α΄ Τάξης από τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης και καθημερινή 
βοήθεια στο ανέβασμα της σκάλας με τις σχολικές τσάντες των μικρών από τους μεγάλους 
μαθητές
Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα των μικρών μαθητών του σχολείου μας και ιδιαίτερα της Α’ 
Τάξης, είναι η καθημερινή ανάβαση της σκάλας με τη βαριά σχολική τσάντα στους ώμους, γεγονός 
που επιβαρύνει το σώμα τους. Οι μεγάλοι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης  συχνά συζητούσαν την 
αντίφαση του κτιρίου του σχολείου (σε όροφο) αν και βρισκόμαστε στην επαρχία  με μια τεράστια 
αυλή. Μετά από συζητήσεις και παρακινήσεις των δασκάλων τους αποφάσισαν να υιοθετήσουν 
από ένα «πρωτάκι» και καθημερινά να το βοηθούν να πηγαίνει στην Τάξη του την τσάντα του.
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4ο 6/θ Ολοήμερο 
Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσούπολης
Συντελεστές: 
Ατλαμάζογλου Ευγενία, Μανούκου Άννα, Κεσκέσογλου Θεοδώρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Διαμόρφωση αυλής σχολείου - στρώσιμο με τσιμέντο μιας επιφάνειας 250τμ και αποτύπωση  
επιδαπέδιων παιχνιδιών, συντήρηση περίφραξης
Το σχολείο μας αν και όχι παλαιό, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988, εντούτοις η κτιριακή 
δομή του και η διαρρύθμιση, στερούν από τη καθημερινή λειτουργία του πλεονεκτήματα 
αυτονόητα  για άλλες σχολικές μονάδες. Περιμένοντας να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις μέσα στα 
πλαίσια της δομικής και ενεργειακής του αναβάθμισης μπορούσαμε μόνο να επιδιώξουμε στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων, να αλλάξουμε την μορφή του εξωτερικού χώρου.  Έτσι διαμορφώθηκε 
η δράση αυτή με ίδια οικονομικά μέσα από το 2011 όταν έγινε επιχωμάτωση και διαμόρφωση 
χώρου συγκέντρωσης που όμως έμεινε στη μέση εξαιτίας της αλλαγής λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών. Η αναμονή ήταν μακρά και τέλος με την πρωτοβουλία των δασκάλων  και 
βοήθεια του Συλλόγου γονέων   στο τέλος του Νοέμβρη 2015, τσιμέντο-στρώθηκε μια επιφάνεια 
250τμ η οποία μαζί με προηγούμενη παρόμοια επέμβαση σε επιφάνεια 100τμ δημιούργησε μια 
συνολική επιφάνεια 350τμ μπροστά από την κύρια είσοδο του κτιρίου όπου αυλίζονται οι μαθητές 
και πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή. Και οι δύο επεμβάσεις έγιναν με πρωτοβουλία και 
προσωπική εργασία των γονέων του σχολείου και εκ των υστέρων ήρθε αρωγός ο Δήμος για 
να ενισχύσει οικονομικά το έργο. Σχεδιάστηκαν και αποτυπώθηκαν στο δάπεδο  παιχνίδια όπως 
κουτσό (σε διάφορες μορφές), φιδάκι, σκάκι, τουίστερ κ.α. Χρησιμοποιήθηκε βιομηχανικό χρώμα 
που αγοράστηκε  με έξοδα του συλλόγου γονέων και η αποτύπωση έγινε σε δύο φάσεις όπου 
έλαβαν  μέρος παιδιά και εκπαιδευτικοί όταν το επέτρεψε επιτέλους ο καιρός (υγρασίες του 
χειμώνα). Αυτή η δράση τελείωσε μέχρι τις διακοπές του Πάσχα.

•	 Δημιουργία  δύο βραχόκηπων στην αυλή του σχολείου
Κατασκευή και διαμόρφωση δύο βραχόκηπων μέσα στο χώρο της  αυλής του Σχολείου με 
φύτευση καλλωπιστικών – αρωματικών φυτών και λουλουδιών. Και εδώ η «ιδέα» ήταν των 
εκπαιδευτικών και ο Σύλλογος Γονέων  βοήθησε στην κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου. 
Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τον γενικό σχεδιασμό για αλλαγή του εξωτερικού χώρου. 
Υπάρχει μεγάλος βαθμός εθελοντισμού από γονείς που «κατέχουν» συγκεκριμένες ειδικότητες 
για την πραγματοποίηση της δράσης. Οπωσδήποτε όμως η επιλογή των φυτών που φυτεύτηκαν 
ανήκει στους μαθητές. Επίσης στους εθελοντές μαθητές τωρινούς και μελλοντικούς ανήκει και το 
έργο της συντήρησης των κήπων. Η δράση ξεκίνησε και τελείωσε μέσα στον Μάιο.

Δεν χρησιμοποιήθηκαν βράχοι αλλά τούβλα πεζοδρομίου που πατήσανε πάνω σε βάση από 
τσιμέντο. Το χώμα μεταφέρθηκε από τα παιδιά από τους κήπους τους και τα φυτά προήλθαν από 
το δημοτικό φυτώριο.

•	 Δημιουργία γκράφιτι στους τοίχους του σχολείου
Σχεδιάστηκαν και  έγιναν βαφές με λαδομπογιά και πλαστικό χρώμα σε τοίχους του σχολείου 
εξωτερικά, τόσο για να δώσουν τη χαρούμενη νότα των πολλών χρωμάτων,  όσο και για να 
καλύψουν παλιά αντιαισθητικά γκράφιτι και συνθήματα. Η σχεδίαση έγινε από τους δασκάλους και 
η «γέμιση» με χρώμα από τα παιδιά. Το έξοδο καλύφθηκε από το σύλλογο γονέων αλλά και από 
τα ταμεία των τάξεων. Ο καιρός σταμάτησε προσωρινά το έργο αλλά  μέχρι το  Πάσχα τα βασικά 
μέρη είχαν τελειώσει. Σαν δράση αποφασίστηκε να μην έχει τελειωμό και όταν καλυφθούν τα 
εξωτερικά μέρη του σχολείου να γίνουν σχετικές πινελιές και στο εσωτερικό. Οι σχετικές πινελιές 
έχουν να κάνουν με εικόνες από το παλιό αλφαβητάριο και με άλλα σχολικά αναγνωστικά αλλά 
και από τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου. 

•	 Συγκέντρωση κουτιών βοήθειας για υποδοχή προσφύγων στο λιμάνι της Καβάλας
Συλλογή, ομαδοποίηση και αποστολή, τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών και ειδών ρουχισμού 
σε φορείς υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων σε Καβάλα, Λέσβο και Σάμο. Μια δράση που 
άρχισε πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων από την Δ τάξη αυτόνομα, προτάθηκε από τη Σχολική 
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Σύμβουλο,  υιοθετήθηκε  από τις «μεγάλες»  τάξεις και θα συνεχιστεί μέχρι τέλους διδακτικής 
χρονιάς από όλους. Συνεργαζόμενος φορέας η Γενική Ταχυδρομική (Ιδιωτική μεταφορική-
ταχυδρομική υπηρεσία) που μεταβιβάζει τα πακέτα δωρεάν μέχρι τα νησιά. 

•	 Υιοθεσία Πλατείας  Ποντίων και γηπέδου 5Χ5 για φροντίδα από τα παιδιά
Υιοθεσία και περιποίηση δύο δημοτικών χώρων. Το πάρκο Ποντίων και οι εγκαταστάσεις 
5Χ5 και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Χρυσούπολης. Αυτό γίνεται 2 φορές το χρόνο κάθε 
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο. Οι χώροι αυτοί αποτελούν ένα ελκυστικό σύνολο που προσελκύει 
σχολεία της περιοχής και από αλλού,  αλλά και άλλων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις 
του. Επειδή πολλές φορές στο παρελθόν γίναμε μάρτυρες μιας εικόνας που δεν μας τιμά σαν 
λαό, αποφασίσαμε να υιοθετηθεί ο χώρος αυτός γιατί είναι κοντά στο σχολείο και τουλάχιστον η 
πλατεία είναι καινούργια και θα πρέπει να έχει την ανάλογη εικόνα.

•	 Βάψιμο του δαπέδου των γηπέδων πετοσφαίρισης και  μπάσκετ
Είναι ουσιαστικά επέκταση της δράσης 1 και αφορά τον χρωματισμό των δαπέδων των γηπέδων 
μπάσκετ – βόλεϊ. Αυτό  έγινε μετά τις διακοπές του Πάσχα  και  χρησιμοποιήθηκε το βιομηχανικό 
χρώμα της προηγούμενης δράσης. Τονίστηκαν  οι γραμμές παιχνιδιών και μετά έγινε η «γέμιση» 
των χρωμάτων. Η δράση  υλοποιήθηκε στο τέλος Μαΐου.

Όφελος για τους μαθητές: 

Καλλιεργήθηκαν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ γονέων, 
εκπαιδευτικών και παιδιών. Ανακαλύψαμε ότι τα παιδιά έχουν 
δεξιότητες με χειρωνακτικές εργασίες κάτι όχι παράξενο μιας 
και προέρχονται όλα από αγροτική περιοχή και βοηθηθήκαμε 

από γονείς γεωπόνους. Παιδιά «χαμηλών τόνων» φάνηκαν 
να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να μπαίνουν στη δουλειά 

βοηθώντας τους μεγάλους βάζοντας και αυτά το δικό τους 
αποτύπωμα στη δημιουργία. Το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη σημασία της δράσης για το κοινωνικό καλό και 
αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μαθήματα που πρέπει να 

παίρνουν οι μαθητές.
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Δημοτικό 
Σχολείο Χρυσοχωρίου
Συντελεστές: 
Σουσαμλής Φώτιος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Βουκαλέλης Αθανάσιος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Συνεργασία με Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοχωρίου για δημιουργία χριστουγεννιάτικου 
bazaar  για την οικονομική ανακούφιση οικογενειών
Έχοντας γνωρίσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από 
το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και διαπιστώνοντας τα  σημαντικά 
προβλήματα καθημερινότητας και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου σχεδιάσαμε και οργανώσαμε με την ευκαιρία των 
εορτών των Χριστουγέννων και την συνδρομή και συμπαράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Χρυσοχωρίου ένα Χριστουγεννιάτικο παζάρι.  
Με τα χρήματα που  συγκεντρώθηκαν αγοράστηκαν  τρόφιμα που στη συνέχεια σε συνεργασία με 
τον Εφημέριο και το Ενοριακό Κέντρο μοιράστηκαν  σε οικογένειες που τα είχαν ανάγκη. 
 

•	 Επίσκεψη παιδιών του σχολείου στο Πολίτειο Γηροκομείο Χρυσούπολης «Η Αγία Ανθούσα» 
την περίοδο των Χριστουγέννων για να πούνε Χριστουγεννιάτικα  κάλαντα και να τους 
δώσουν δώρα –κατασκευές – κάρτες που ετοίμασαν τα ίδια τα παιδιά
Η δραστηριότητα αυτή  επιλέχθηκε γιατί εξυπηρετεί διπλά τους στόχους μας καθώς το εν λόγω 
σεβαστό πρόσωπο του πατέρα Παύλου, υπεύθυνο του Γηροκομείου της πόλης μας πρόκειται 
μέσα από τη συνομιλία με τα παιδιά να ενισχύσει την ιδέα της αλληλεγγύης και της αποδοχής του 
διαφορετικού, αφού ο ίδιος είναι άνθρωπος με πλούσια δράση και μεγάλη μόρφωση. Ακόμη θα 
δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν μια ακόμη πλευρά της τρίτης ηλικίας αλλά και να 
προσφέρουν χαρά με τα κάλαντα, τα τραγούδια  και τις κατασκευές που τα ίδια δημιούργησαν 
στους ανθρώπους που την στερούνται.

•	 Συγκέντρωση τροφίμων  και προσφορά τους στην εκκλησία για στήριξη ευπαθών οικογενειών 
του χωριού
Έχοντας γνωρίσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από 
το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και διαπιστώνοντας τα  σημαντικά 
προβλήματα καθημερινότητας και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου και βλέποντας την απήχηση που είχε το Χριστουγεννιάτικο 
Παζάρι σχεδιάσαμε και οργανώσαμε συγκέντρωση τροφίμων  και προσφορά τους στην εκκλησία 
για στήριξη ευπαθών οικογενειών του χωριού. Σε συνεργασία με όλες τις τάξεις του σχολείου 
αλλά και το σύλλογο Γονέων του σχολείου μας συγκεντρώσαμε   τρόφιμα που στη συνέχεια σε 
συνεργασία με τον Εφημέριο και το Ενοριακό Κέντρο μοιράσαμε  σε οικογένειες που τα είχαν 
ανάγκη. 

•	 Δημιουργία χώρων ανακύκλωσης χαρτιού – γυαλιού – αλουμινίου – πλαστικού
Έχοντας γνωρίσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης 
μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και θέλοντας να 
ευαισθητοποιήσουμε  όλους τους μαθητές του σχολείου σε θέματα περιβάλλοντος   σχεδιάσαμε και 
οργανώσαμε χώρους ανακύκλωσης χαρτιού – γυαλιού – αλουμινίου – πλαστικού – τηγανέλαιου 
και δημιουργίας κομπόστ. Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας που ήρθαν σε επαφή με το Δήμο 
και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του, ετοίμασαν παρουσιάσεις και ενημέρωσαν για την δράση και τα 
οφέλη της  όλους τους μαθητές αλλά και τους γονείς του σχολείου. Κατασκεύασαν τέλος χώρους 
όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δράση και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης  καθώς 
δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την συλλογή των υλικών 

•	 Ευπρεπισμός της αυλής του σχολείου με εξωτερικές εργασίες (κλάδεμα  δέντρων – συλλογή 
φύλλων – δημιουργία λαχανόκηπου  
Έχοντας γνωρίσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από 
το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και διαπιστώνοντας τις ανάγκες 
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ευπρεπισμού της αυλής του σχολείου μας  σχεδιάσαμε και οργανώσαμε στην  αυλή του σχολείου 
διάφορες εξωτερικές εργασίες όπως κλάδεμα  δέντρων,  συλλογή των πεσμένων φύλλων λόγω 
φθινοπώρου αλλά και  δημιουργία λαχανόκηπου.
Προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το αντιδήμαρχο καθαριότητας του 
Δήμου  Νέστου έτσι ώστε να υπάρξει χρονική ταύτιση με το κλάδεμα των δέντρων αλλά και την 
παροχή από το Δήμο των ανάλογων εργαλείων και μέσων. 
Τα παιδιά βοήθησαν και με την βοήθεια γονέων  στην συλλογή των κλαδιών και των φύλλων 
αλλά και στην δημιουργία χώρου όπου την άνοιξη έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει λαχανόκηπος 
στον οποίο και θα  χρησιμοποιηθεί και το παραγόμενο κομπόστ  από προηγούμενη δράση. 
Υψηλός στόχος  η παραγωγή ποσότητας λαχανικών ικανού να χρηματοδοτήσει επόμενες 
δράσεις. Ακόμη σε συνεργασία με τον γυμναστή του σχολείου έφτιαξαν ένα επιμέρους σχέδιο 
δράσης στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά φωτογράφισαν την αυλή πριν από την παρέμβαση 
και ζήτησαν διαμόρφωση που περιλάμβανε επιδαπέδια παιχνίδια και δημιουργία κήπου. Αφού 
συναποφασίστηκε η πλευρά της αυλής που θα διαμορφωνόταν, εξασφαλίστηκαν τα χρώματα 
από χορηγό ενώ το βάψιμο θα γίνει  από τα παιδιά – τους γονείς και τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς.

•	 Παρουσίαση λαϊκών παραμυθιών σε μικρότερα παιδιά από εθελοντές πολίτες του 
Χρυσοχωρίου με συμμετοχή και βοήθεια των μαθητών  - Δημιουργία και χρήση επιτραπέζιων 
παιχνιδιών 
Έχοντας γνωρίσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μέσα από 
το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά 
αφιερώνουν πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες υπολογιστών,  τηλεοράσεων κλπ σκεφτήκαμε 
να βρούμε τρόπους δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Συνεργαστήκαμε στενά με τον 
Πολιτιστικό σύλλογο Χρυσοχωρίου  και οργανώθηκαν τμήματα αφήγησης παραμυθιών από 
χαρισματικά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη  δημιουργήθηκαν τμήματα σχεδιασμού –
υλοποίησης κατασκευής και εκτέλεσης επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως τρίλιζα ντόμινο σκάκι κλπ  
στο χώρο του Συλλόγου. 

•	 Συγκέντρωση  βοήθειας (ρουχισμός) για υποδοχή προσφύγων στο Εκθεσιακό Κέντρο  
Καβάλας
Το σχολείο αφού αξιοποίησε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία 
με την κ. Σχολική Σύμβουλο και όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Νέστου, έκανε πρόσκληση 
αλληλεγγύης προς τους γονείς - συμπολίτες μας για συγκέντρωση κουτιών βοήθειας τα οποία 
θα τα στείλουμε στη Λέσβο. Οι γονείς ανταποκρίνονται  ύστερα από προτροπή των παιδιών που 
θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Μαζί με τα πακέτα βοήθειας τα παιδιά ετοίμασαν και κολάζ 
αφίσας που θα συνοδεύσουν την αγάπη μας. Στην πορεία διαφοροποιήθηκε ο προορισμός των 
πακέτων αφού δημιουργήθηκαν  στη Καβάλα ανάλογες ανάγκες.

•	 Διαμόρφωση – καλλωπισμός αυλής σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια»
Η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια έγινε κατόπιν ενεργοποίησης 
των μαθητών  για τον χώρο που τους  αφορά, σε συνεργασία με τους δασκάλους/ες του σχολείου. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τον γυμναστή του σχολείου έφτιαξαν ένα επιμέρους 
σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά φωτογράφισαν την αυλή πριν από την παρέμβαση 
και ζήτησαν διαμόρφωση που περιλάμβανε επιδαπέδια παιχνίδια και δημιουργία κήπου. Αφού 
συναποφασίστηκε η πλευρά της αυλής που θα διαμορφωνόταν, εξασφαλίστηκαν τα χρώματα 
από το Σύλλογο Γονέων και στο τέλος Απριλίου  έγινε το βάψιμο από τα παιδιά – τους γονείς και 
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερη προθυμία σε όλες τις 
δράσεις ενώ παράλληλα ενισχύθηκε σημαντικά η ομαδικότητα 
μεταξύ τους. Το σχολείο μέσα από τις δράσεις ανοίχτηκε στην 

κοινωνία μέσα από τη συνεργασία του σχολείου με φορείς εκτός 
σχολείου. Οι μαθητές κατάφεραν ουσιαστικά να αφουγκραστούν 

τα προβλήματα της εποχής και να παλέψουν συλλογικά για 
να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις μέσα από υπεύθυνο 
προβληματισμό. Οι δράσεις στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» λειτούργησαν καταλυτικά 
για την ενεργοποίηση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη και του 

δρώντος υποκειμένου στο σχολείο μας.
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9ο Δημοτικό 
Σχολείο Πτολεμαΐδας
Συντελεστές: 
Ρίτσκου Αικατερίνη, Γκώγκος Σταύρος, Αμανατίδης Αρσένιος, Ρότσκα Φανή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Σε συνεργασία με τα Α.Μ.Ε.Α Πτολ/δας συλλέξαμε και συνεχίζουμε να μαζεύουμε καπάκια 
για αγορά αμαξιδίου

•	 Σε συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων  Πτολ/δας συγκεντρώσαμε τρόφιμα, 
φάρμακα, ρούχα και παιχνίδια  για τους  Σύριους  πρόσφυγες

•	 Με αφορμή την  παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες βιωματικό πρόγραμμα – 
προσομοίωση  αναπηρίας

•	 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης σχετικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα-Κατασκευή 
αφισών  σε διάφορες γλώσσες- προσομοίωση γκέτο

•	 Επίσκεψη στα ΚΑΠΗ του Δήμου όπου ψάλλαμε Χριστουγεννιάτικα κάλαντα –προσφορά 
γλυκών  που έφτιαξαν τα  παιδιά 

•	 Συγκέντρωση χρημάτων  από τα Βυζαντινά και Ποντιακά Χριστουγεννιάτικα  κάλαντα που 
έψαλαν τα παιδιά με σκοπό να δοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού
Με αφορμή την επικαιρότητα που παρουσίαζε τα οικονομικά προβλήματα στο χαμόγελο του 
παιδιού οι μαθητές πρότειναν τη συγκεκριμένη δράση προκειμένου να βοηθήσουν άμεσα με τα 
χρήματα που θα συγκέντρωναν.

•	 Τα παιδιά με την βοήθεια του δασκάλου των εικαστικών  ζωγράφιζαν τον εσωτερικό χώρο 
του σχολείου
Επίσκεψη στο σχολείο μας των Εθελοντών Κυνοκομείου  Πτολ/δας - προβληματισμός  
ευαισθητοποίηση κατασκευή κολάζ δημιουργία  ποιημάτων  με θέμα  τα αδέσποτα.
Στις 19-2-2016 επισκέφτηκαν το σχολείο μας κατόπιν προσκλήσεως, οι Εθελοντές Κυνοκομείου 
Πτολ/δας. Σκοπός της δράσης ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το σύλλογο, να γνωρίσουν 
τις δράσεις του και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα θέματα που αφορούν τα ζώα και κυρίως τα 
αδέσποτα. Πριν την επίσκεψη μιλήσαμε για τα αδέσποτα ζώα, είδαμε ένα σχετικό animation  για 
την εγκατάλειψη.

•	 Συμμετοχή με ένα τραγούδι και ένα ηχητικό μήνυμα στο 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού 
Ραδιοφώνου «Κάν’ το ν’ ακουστεί» 2016  με τη βοήθεια του μουσικού μας
Οι θεματικοί άξονες του διαγωνισμού ήταν: Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, δικαιώματα του 
παιδιού, προσφυγικό, μετανάστευση, άσυλο, ενεργός πολίτης, κοινωνία των πολιτών, εθελοντισμός 
όλα απόλυτα συμβατά με το πρόγραμμά μας. Το σχολείο μας συμμετείχε με ένα τραγούδι κι ένα 
ηχητικό μήνυμα από τα παιδιά του Ε2 με τη βοήθεια του μουσικού μας Αλέξανδρου Τσούγιεφ.

•	 Στα πλαίσια της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού οργανώσαμε επίσκεψη στο Δ.Σ. Πύργων 
Εορδαίας με σκοπό την από κοινού δενδροφύτευση και δημιουργήσαμε στην αυλή του 
σχολείου μας το δικό μας κήπο 

•	 Επίσκεψη και γνωριμία με το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «ΡΟΜ» Φάρος  του Κόσμου
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Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά χάρηκαν, η τοπική κοινωνία αγκάλιασε με 
ενθουσιασμό τις πρωτότυπες ενέργειες των παιδιών. Τα παιδιά 
εν δυνάμει εθελοντές ένιωσαν τη δύναμη της προσφοράς τους. 
Η προσφορά, η αλληλοβοήθεια, η εμπιστοσύνη, η αξιοπρέπεια, 

η αγάπη, έννοιες που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα, 
ενεργοποίησαν τους μαθητές και τους γέμισαν με αισιοδοξία ότι 

οι υπεύθυνες ενέργειες μπορούν να δώσουν λύσεις σε μικρά και 
μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.
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12ο & 9ο Δημοτικό 
Σχολείο Κοζάνης
Συντελεστές: 
Αραβοπούλου-Γκανάτσιου Βασιλική, Μανιδάκη Μαρίνα, Συμεωνίδου Μαριάνθη, Ιορδανίδου Αλεξάνδρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Γνωρίζοντας τι, πού, πώς, πότε
■ Καταιγισμός ιδεών σε εννοιολογικό χάρτη για να γνωρίσουμε τις πρότερες γνώσεις των 
μαθητών μας.
■  Η Β΄ τάξη συμμετέχει στο πρόγραμμά μας με το παράλληλο δικό της πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΩ σχετικό με τις πρώτες βοήθειες και την προσφορά στους συνανθρώπους.
■ Διευκρίνιση εννοιών μετά την παραλαβή των βιβλίων μέσα από ομαδικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Μια ομάδα ερεύνησε στο διαδίκτυο, μια ομάδα σε ελληνικό λεξικό, μια 
ομάδα στα βιβλία του προγράμματος και μια ομάδα στην ιστοσελίδα του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ 
ΔΡΩ. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις βασικές έννοιες του προγράμματος και 
διευκρινίστηκαν ομοιότητες και διαφορές.
■ 10.12.2015 Ενημέρωση για τη διαχείριση κρίσεων στο Σχολείο, εκκένωση κτηρίου και 
πρόληψη για σεισμικό κίνδυνο.
■ 11.12.15  Ημέρα του παιδιού. Συμμετέχουμε στο Χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δημοτικού 
Πάρκου Κοζάνης ύστερα από προτροπή του Δήμου.
■ Εκπόνηση διάφορων εργασιών στο Βιβλίο Μαθητή του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ.
■ Κατασκευή του δέντρου του εθελοντισμού στην είσοδο του Σχολείου με χαρτόνια και 
μπογιές. Λέξεις για το τι παίρνω και τι δίνω όντας Εθελοντής.
■ Οργάνωση συλλογής παιδικών και βρεφικών ειδών για οικογένεια που περιμένει δίδυμα 
και μας ενημέρωσαν ότι δεν έχουν καθόλου πόρους.
■ Οργάνωση για τον Τοίχο της Καλοσύνης στην αυλή του Σχολείου.
■ Συμμετοχή στο Let’s do it Greece.
■  Δραστηριοποίηση για τους πρόσφυγες που μόλις ήρθαν και στη περιοχή μας. Οι οικογένειες 
των μαθητών συμμετέχουν ενεργά και τώρα θέλουμε να συμμετέχουμε και ως Σχολείο. 
Οργανώνουμε δράση για το θέμα.

•	 Νοιάζομαι και δρω γιατί το θέλω πολύ για Ανθρώπους με αναπηρίες
Οι μαθητές μας είναι ευαισθητοποιημένοι από την πρώτη τάξη τους στο Σχολείο για τους 
ανθρώπους με αναπηρία διότι μέσα στην τάξη ένας μαθητής είναι σε φάσμα αυτισμού και 
υπάρχει δάσκαλος παράλληλης στήριξης. Οι προβληματισμοί τους από μικρές τάξεις είναι πώς 
καταλαβαίνει τον κόσμο ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες. Μεγαλώνοντας υποδεχτήκαμε, 
μαθητή σε αναπηρικό καροτσάκι με πολλές αναπηρίες και όλοι μαζί πορευτήκαμε στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι με μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές και γονείς. Αυτό το σχολικό 
περιβάλλον επηρέασε τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
ΚΑΙ ΔΡΩ και αυτό φάνηκε στον πρώτο καταιγισμό ιδεών που έγινε στις τάξεις για το τι είναι 
εθελοντισμός και για ποιες ανάγκες θέλουμε πολύ να βοηθήσουμε. Προσανατολιστήκαμε 
λοιπόν σε πρώτη φάση στους ΑμεΑ. Η πρώτη δραστηριότητά μας ήταν να επισκεφτούμε τη 
Σχολή Τυφλών (22.10.2015) στη Θεσσαλονίκη. Η ενημέρωσή μας και η συμμετοχή μας στα 
προγράμματα του εκεί σχολείου για μια μέρα ήταν συναρπαστική. Οι μαθητές μετά το πρώτο 
ξάφνιασμα, συμμετείχαν ενεργά και προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον με καταπληκτική 
ευκολία. Μόνοι τους διασκορπίστηκαν στο σχολείο μαζί με τα τυφλά παιδιά και σαν συμμαθητές 
έκαναν το μάθημά τους.
Μετά την εμπειρία στη Σχολή Τυφλών, οι μαθητές ανέλαβαν την παρουσίαση της γνώσης 
τους σε όλους τους μαθητές του Σχολείου. Ενημέρωσαν για όλες τις δραστηριότητές τους, 
για την εμπειρία τους, ομολόγησαν το ξάφνιασμά τους με την πρώτη επαφή και δίδαξαν σε 
όλους, με δική τους οργάνωση πάντα, πώς βοηθούμε, πώς συμμετέχουμε, πώς κάνουμε τη 
ζωή εύκολη, πώς σεβόμαστε, πώς αποδεχόμαστε, πώς συνυπάρχουμε με ανθρώπους με 
τύφλωση. 
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•	 Νοιάζομαι και δρω γιατί το θέλω πολύ για Ανθρώπους με δυσκολίες
Εκδήλωση στο Σχολείο για την ημέρα ΑμεΑ. Οργανωμένη από τις τάξεις του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ, 
με επίβλεψη του δασκάλου παράλληλης στήριξης. Ενημέρωση των μαθητών όλου του σχολείου, 
σε θεωρητικό επίπεδο και κατόπιν δραστηριότητες για να καταλάβουμε και να έρθουμε στη θέση 
του άλλου. Παιχνίδια με δεμένα μάτια, γραφή με το στόμα, βόλτες με αναπηρικό καροτσάκι.

Φιλοξενία στο χώρο του Σχολείου μας το ΕΕΕΕΚ Κοζάνης. Οι μαθητές της σχολής βρέθηκαν στο 
Δημοτικό Πάρκο για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Εκεί ήμασταν και μεις. Επειδή είχε πολύ 
κρύο, προτείναμε στη Διευθύντριά τους, αυθόρμητα, να έρθουν όλοι να ζεσταθούν στο Σχολείο 
μας που ήταν δίπλα. Ήρθαν χωρίς δεύτερη σκέψη και μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε 
μια γιορτή μαζί τους, με τραγούδια και χορούς, συμμετέχοντας και οι μαθητές οι δικοί μας, με 
πολύ φιλική διάθεση και εξοικείωση. Οργανώνουμε επίσκεψη στο δικό τους Σχολείο, το οποίο 
βρίσκεται σε ένα χωριό κοντά στην Κοζάνη, μέσα στην άνοιξη, για να συμμετέχουμε εθελοντικά 
σε δράσεις δικές τους με το λαχανόκηπό τους, τα φυτά τους και την παραγωγή διαφόρων 
παρασκευασμάτων, τα οποία προωθούν στην κατανάλωση. Οργανώνουμε επίσκεψη σε κέντρο 
βαρήκοων στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια, τα οποία έχουμε συνεννοηθεί με εταιρεία ανακύκλωσης 
να τα αγοράσει, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε οικονομικά στο καινούριο αναπηρικό καροτσάκι 
που αγόρασε ο μαθητής του σχολείου, γιατί το παλιό δεν τον χωρούσε. Εντοπίζουμε τα λάθη του 
χώρου μας, της γειτονιάς, της πόλης. Θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.

•	 Κλιματική αλλαγή στον πλανήτη
Το ΚΠΕ Βελβεντού – Σιάτιστας διοργάνωσε σεμινάριο εκπαιδευτικών για την αειφορία. 
Παρακολουθήθηκε από δασκάλους του σχολείου. Ήταν μια αφορμή να ενημερώσουμε τους 
μαθητές και να ανταποκριθούμε θετικά στο κάλεσμα του Δήμου για δραστηριότητες για την 
κλιματική αλλαγή στον πλανήτη. Δεχτήκαμε την πρόσκληση η οποία περιλάμβανε εκδήλωση 
και δραστηριότητες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης. Παρότι οι υπεύθυνοι θέλησαν οι 
μαθητές να προσέλθουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, εμείς με τις πρότερες γνώσεις των 
μαθητών, συζητήσαμε, οργανώσαμε την παρουσία μας και κατασκευάσαμε πανό με συνθήματα 
και προτροπές. Παρευρεθήκαμε στο ΔΑΚ μαζί με άλλα 11 σχολεία της πόλης και συμμετείχαμε 
με πολλή χαρά σε όλες τις δραστηριότητες οργανωμένες από στελέχη του Δήμου Κοζάνης 
και τη Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες ήταν χορός, τραγούδι με μουσικές για 
το περιβάλλον, βελάκια σε καταστροφικές συνήθειές μας, ζωγραφική, δημιουργία αφίσας, 
παραλαβή επαίνων για τη συμμετοχή, σπόρων για φύτευση την άνοιξη, φυτών για το σχολείο και 
άλλα πολλά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της σχολικής μας αυλής.

•	 Νοιάζομαι και δρω γιατί το θέλω πολύ για την Τρίτη Ηλικία
Εκδήλωση στο Σχολείο για την Τρίτη Ηλικία. 26.11.2015. Καλέσαμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες 
όλων των μαθητών με αφορμή την ευαισθησία μας για ομάδες ανθρώπων που χρειάζεται 
να πάρουν χαρά και βοήθεια. Συνήθως τις προηγούμενες χρονιές πηγαίναμε σε δικούς τους 
χώρους όπως γηροκομεία και ΚΑΠΗ, αλλά φέτος με αφορμή το Πρόγραμμα, σκεφτήκαμε να τους 
καλέσουμε στο Σχολείο. Οργανώσαμε με τη βοήθεια, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών του 
«Νοιάζομαι και Δρω» μια εκδήλωση μιας μέρας στο Σχολείο με τους παππούδες και τις γιαγιάδες 
μας. Το πρόγραμμα ήταν ως εξής: Δημιουργία εργαστηρίου πίτας (παραδοσιακής κοζανίτικης 
– κιχιά) το πρώτο δίωρο με τρεις γιαγιάδες που παρασκεύασαν κιχιά για όλους με τη βοήθεια 
και την παρακολούθηση όλων των μαθητών. Στις 10.00 η ώρα ήρθαν όλοι οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες μας στην αίθουσα εκδηλώσεων όπου τους είπαμε τραγούδια και συγκινητικά ποιήματα 
με τη βοήθεια και της μουσικού του σχολείου. Μετά δώσαμε το μικρόφωνο σε κάθε παππού ή 
γιαγιά που ήθελε να μας πει την ιστορία του από τα δικά του σχολικά χρόνια. Ήταν καταπληκτική 
και συγκινητική εμπειρία. Τέλος όλοι οι παππούδες και γιαγιάδες πήραν ένα τσάι με τις πίτες και 
διάφορα κεράσματα από το Σύλλογο Γονέων και προχώρησαν να κάνουν το μάθημά τους μέσα 
στις τάξεις μαζί με τα εγγονάκια τους. Εκεί έκαναν κανονικά μάθημα με την ανάλογη προετοιμασία 
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από κάθε δάσκαλο. Έφυγαν όλοι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι.

•	 Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα παιδιά σε κίνηση
Μετά από ενημέρωση από το  ΔΗΠΕΘΕ  Κοζάνης για την παράσταση με  θέμα το Δόκτωρ 
Κόρτσακ ετοιμαστήκαμε ανάλογα για να αναλύσουμε και να δραστηριοποιηθούμε για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Σ’ αυτό βοήθησε το ΔΗΠΕΘΕ γιατί πολύ καιρό πριν την παράσταση μας 
έστειλε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα δικαιώματα του παιδιού και την προσομοίωση 
του γκέτο. Πρώτα παρακολουθήσαμε την ταινία για τον Δόκτωρ Κόρτσακ, εκπονήσαμε 
δραστηριότητες για τα δικαιώματα των παιδιών, και παρακολουθήσαμε τέλος και τη θεατρική 
παράσταση. Με τη βοήθεια και του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις για τον Ενεργό Πολίτη, την Οικουμενική Διακήρυξη 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα παιδιά σε κίνηση.

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι ίδιοι μαθητές και οι αναζητήσεις τους ξεκινούν από δικούς 
τους προβληματισμούς σε όλες τις δράσεις, και κάθε δράση 

μας, αναδύεται μέσα από ανάγκες που υπάρχουν γύρω μας και 
πριν δεν τις βλέπαμε, αλλά τώρα με αφορμή το Πρόγραμμα, 

ξεχωρίζουμε πού μπορούμε να επέμβουμε, να βοηθήσουμε με 
σεβασμό και να σκορπίσουμε γύρω μας χαρά. Όσο μπορούμε!
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6/Θ Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο Ακρινής
Συντελεστές: 
Μαρίνα Χαρισοπούλου, Παναγιώτης Τοπαλίδης, Χρήστος Μπαρζού, Εβελίνα Παπά, 
Αναστασία Παναγιωτίδου, Σταματία Λαγού, Ανδρέας Γκουτζιομήτρος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Eθελοντική αιμοδοσία

Μετά από μία βδομάδα προετοιμασίας των μαθητών για το θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας 
επισκέφτηκαν το σχολείο μας, τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου εκπρόσωποι των εθελοντών 
αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα ζωής» για να μας ενημερώσουν με μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση 
και βίντεο προς τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με το θέμα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στο τέλος της παρουσίασης οι μαθητές παίξανε δύο μονόπρακτα όπως οι ίδιοι αυτο-δημιούργησαν 
βάσει των πληροφοριών που αποκόμισαν σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι γονείς και εκπαιδευτικοί γράφτηκαν ως εθελοντές και δώσανε δείγμα 
για αιμοπετάλια για μυελό των οστών στο τέλος της παρουσίασης μετά την έκκληση προς 
τους ενήλικες που έκανα ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών Κοζάνης κύριος Θεόδωρος 
Τσαουσίδης να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές και παράδειγμα προς μίμηση στα παιδιά και στους 
μαθητές.

•	 Κάλαντα στο χωριό

Έγινε μια πρώτη εισαγωγή στις έννοιες του προγράμματος – Εθελοντής- εθελοντισμός, 
αλληλεγγύη, προσφορά και συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο . Οι μαθητές πρότειναν συναφείς 
έννοιες και έφτιαξαν έναν πίνακα  σχετικών εννοιών.

Σε επόμενη συνάντηση έγινε διάλογος για το θέμα : Πώς γίνεται κάποιος εθελοντής, πότε είναι μια 
πράξη εθελοντισμός και ποιες οι προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί φιλανθρωπία ή προβολή του 
ατόμου που συμμετέχει σε μια δράση. 

Στις επόμενες συναντήσεις  ετοιμαστήκαμε για την γιορτή των Χριστουγέννων με τα κάλαντα από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Μάθαμε τα κάλαντα της Μακεδονίας, της Χίου, τα Μοραΐτικα, τα 
Ποντιακά και της Ηπείρου.  Οι μαθητές μας παρουσίασαν τα κάλαντα στη γιορτή που διοργάνωσαν 
οι Α+ Β τάξεις . Την επομένη ημέρα, 23 Δεκ. μαθητές απ’ όλες τις τάξεις  με τη συνοδεία μουσικής 
από Cd  είπαμε τα κάλαντα στο χωριό. Σε κάθε γειτονιά αλλάζαμε ρεπερτόριο. Είπαμε τα κάλαντα 
όλων των περιοχών που είχαμε μάθει. Ήταν πρώτη φορά που έβγαιναν μαθητές από το

σχολείο σαν ομάδα.  Σταματήσαμε μετά από 4 ώρες. Κουραστήκαμε και η κόπωση στους πιο 
μικρούς ήταν μεγαλύτερη από το τσουχτερό κρύο που είχε, παρά την ηλιοφάνεια νωρίς το 
πρωί. Ακούσαμε και γλυκά παράπονα από κατοίκους που δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε. 
Υποσχεθήκαμε την επόμενη φορά να ξεκινήσουμε από εκείνους. 

•	 Μεσογειακή Διατροφή

Οι μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης αποφάσισαν να ασχοληθούν με το πολύ σημαντικό ζήτημα της 
διατροφής και των διατροφικών συνηθειών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Αρχικά, οι 
μαθητές κατέγραψαν τις ημερήσιες διατροφικές τους συνήθειες και συζητήθηκαν μέσα στην τάξη 
θέματα όπως: η παιδική παχυσαρκία, τα προβλήματα υγείας στα υπέρβαρα παιδιά, ποιες τροφές 
καθιστούν σωστή τη διατροφή των παιδιών ενώ έγινε αναφορά και στη Μεσογειακή Διατροφή. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές έφτιαξαν μέσα στην τάξη τη «Μεσογειακή Πυραμίδα», κατηγοριοποίησαν τις 
τροφές σε πέντε βασικές ομάδες και κατέγραψαν τους κανόνες υγιεινής διατροφής. Σε συνέχεια 
όσων προαναφέρθηκαν, θα αφιερώσουμε μια σχολική ημέρα πάνω στη Μεσογειακή Διατροφή 
και στην Παιδική Παχυσαρκία. Καλεσμένη θα είναι μια ειδική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος, 
η οποία θα ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, θα 
απαντήσει στις ερωτήσεις τους και τις απορίες τους και θα κατασκευάσουν από κοινού με τους 
μαθητές Μοντέλα Διατροφής. Τέλος, μετά την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων, οι γονείς 
των μαθητών της Δ΄ και Ε΄ τάξης θα μαγειρέψουν με τα παιδιά συνταγές που βασίζονται στο 



Νοιάζομαι και Δρω

214

ελαιόλαδο και τη Μεσογειακή Διατροφή.

•	 Αστέρι της Ευχής

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε και να δώσουμε ελπίδα, δύναμη και χαρά στους 
συνανθρώπους μας. Έτσι οι μαθητές του σχολείου πήραν όλοι ένα «Αστέρι της Ευχής» [Το Make-
A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)] κάνοντας και οι ίδιοι μία ευχή να γίνουν καλά τα άρρωστα 
παιδάκια και να πραγματοποιηθούν και οι δικές τους επιθυμίες. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
στάλθηκαν μέσω τραπέζης στον αντίστοιχο φορέα. Όλοι οι μαθητές με προθυμία ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα αυτό. Ζωγράφισαν επιπλέον αστεράκια κάνοντας ευχές για τα άρρωστα παιδάκια 
και προσευχήθηκαν γι’ αυτά να γίνουν καλά.

•	 Συλλογή και επίδοση καπακιών για αμαξίδιο ΑμΕΑ

Θα γίνει επίδοση των καπακιών στον αρμόδιο φορέα για την δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου. 
Αρμόδιος φορέας ΑμΕΑ – σύλλογος Πτολεμαΐδος. 

Οι μαθητές όλο το προηγούμενο διάστημα συνέλεξαν τα καπάκια με σκοπό να τα παραδώσουν 
οι ίδιοι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κατασκευή που θα ταιριάζει με τη δράση μας αυτή. 

Θα γίνει η πρώτη επαφή και το κάλεσμα στο σχολείο του αρμόδιου φορέα. Θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με κάποια δράση, όπως μια επίσκεψη σε ανάλογο ίδρυμα με παιδιά για να 
γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τη διαφορετικότητα. Να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο στην 
αλληλοβοήθεια και να κατανοήσουν τον τρόπο που  ορισμένοι συνάνθρωποι  αντιμετωπίζουν τις 
καθημερινές τους συνθήκες ζωής. 

•	 «Ποιος είναι ο Δρ. Κόρτσακ;»

Η εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015 είναι η συνέχεια της θεατρικής 
επίσκεψης του έργου: «Ποιος είναι ο Dr. Korczak». Οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τις 
καταστροφές που προκαλούν οι πόλεμοι και γενικότερα τις συνέπειες του. Στην εκδρομή που 
ακολούθησε προσπαθήσαμε να δώσουμε όλη τη διάσταση ενός πολέμου με την συγκεκριμένη 
διδακτική επίσκεψη.

 Ο πρώτος προορισμός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η 113 Πτέρυγα Μάχης, η οποία έχει ως 
αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Οι μαθητές είδαν 
ένα video σχετικό με τις αεροπορικές επιχειρήσεις (κατάσβεση πυρκαγιών) και ξεναγήθηκαν στα 
αεροσκάφη.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το πολεμικό μουσείο, το οποίο αποτελεί παράρτημα του 
πολεμικού μουσείου Αθηνών. Σήμερα φιλοξενεί στις συλλογές του περισσότερα από 10.000 
κειμήλια ανασυνθέτοντας τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Ξεκινώντας από την 
προεπαναστατική περίοδο και φτάνοντας μέχρι την εμπλοκή στην Κύπρο το 1974, ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να βιώσει την Ελληνική Επανάσταση, τους Βαλκανικούς Πολέμους καθώς και 
τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο συναντάει κειμήλια των κρατών 
που συμμετείχαν σε όλες τις ιστορικές περιόδους ως σύμμαχοι ή αντίπαλοι του ελληνικού 
στρατού. Η προβολή video, με τρισδιάστατη οθόνη, με θέμα την ιστορία των αεροσκαφών στο 
πέρασμα του χρόνου εντυπωσίασε τα παιδιά.

•	 Δημιουργία Ομάδων

Στα πλαίσια του προγράμματος, δημιουργήσαμε ομάδες υπεύθυνες με αντίστοιχες αρμοδιότητες 
για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Η πρώτη ομάδα είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του προαύλιου χώρου  και την ομορφιά 
(συλλογή πεσμένων φύλλων, περιποίηση του γρασιδιού και των δέντρων , φύτεμα λουλουδιών, 
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προστασία  της περίφραξης του γηπέδου 5χ5, έλεγχος της εξωτερικής εμφάνισης της σχολικής 
μονάδας).

Η δεύτερη ομάδα είναι υπεύθυνη για την προστασία του μαθητικού υλικού (προστασία 
υπολογιστών, χαρτών, μέσων οπτικής και ακουστικής αναπαραγωγής, αθλητικού υλικού  κλπ).

Η τρίτη ομάδα είναι υπεύθυνη για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών των μαθητών (σεβασμός, 
δικαιοσύνη, ελευθερία λόγου, μείωση παραβατικών και ρατσιστικών συμπεριφορών, φαινομένων 
βίας ακόμη και λεκτικής, προσβλητικών καταστάσεων, ανάδειξη υγιών συμπεριφορών – 
εντιμότητα, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια). Είναι η ομάδα που καθημερινά συμμετέχει με διάλογο 
στην επίλυση των διαφορών τους.

Επίσης θεσμοθετήσαμε  την ημέρα Εθελοντικής Εργασίας και Αλληλεγγύης( Απρίλιο). Κάθε 
μαθητής  θα πραγματοποιήσει μία εθελοντική  δράση και μία πράξη αλληλεγγύης (φύτεμα 
λουλουδιών  και κλάδεμα δέντρων – περιποίηση Προαύλιου Χώρου – Δημιουργία graffiti 
– πέρασμα διχτιού  και περίφραξης 5χ5 – γνωριμία δεξιοτήτων – επίσκεψη των μαθητών σε 
ηλικιωμένους και άπορους του χωριού κ.α.).

•	 Προστασία του περιβάλλοντος – ανακύκλωση

Την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου όλοι οι μαθητές του σχολείου επισκέφτηκαν το «Σταθμό 
Μεταφόρτωσης – Διάδυμα» στην Κοζάνη. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα πολύ 
σημαντικό για τη σωτηρία του πλανήτη. Οι μαθητές του σχολείου τα τελευταία χρόνια έχουν 
ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό από τους εκπαιδευτικούς τους με περιβαλλοντικά προγράμματα 
που υλοποιούν και με δράσεις όπως το «Let’s do it», την ανακύκλωση τηγανέλαιων, την δημιουργία 
της «Γωνίας Ανακύκλωσης» με όλους τους σχετικούς κάδους π.χ. Γυαλί, Αλουμίνιο, Χαρτί, 
Πλαστικό και καλώντας διάφορους φορείς, όπως από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Κοζάνης για παρουσίαση – 
ενημέρωση και δράσεις με τους μαθητές μας. Στον προγραμματισμό του σχολείου εντάσσεται και 
η πρόσκληση προς τον κ. Ευαγγελόπουλο Βασίλειο, υπεύθυνο μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων 
στην Κοζάνη να μας μιλήσει σχετικά με το παραπάνω θέμα και να το συνδυάσουμε και φέτος με 
τον καθαρισμό της αυλής, την ανθοφύτευση και δενδροφύτευση, όπως κάθε άνοιξη στο σχολείο 
μας.

•	 Ο σεισμός και οι καταστάσεις κινδύνου
Την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, μετά την ενημέρωση – παρουσίαση που είχε γίνει πριν λίγες 
ημέρες στους μαθητές για θέματα όπως: Γιατί γίνεται σεισμός; Πως πρέπει να συμπεριφερθούμε 
σε μία κατάσταση κινδύνου (σεισμού, πυρκαγιάς);  Ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να 
προχωρήσει στην άσκηση ετοιμότητας σεισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός 
ενδεχόμενου σεισμού ή πυρκαγιάς. Όλα προγραμματίστηκαν όπως προβλέπεται από το Σχέδιο 
Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  του Σχολείου μας. Μετά την υλοποίηση της 
άσκησης είχαμε την τιμή να μας επισκεφτεί η πυροσβεστική της ΔΕΗ με πυροσβεστικό όχημα. 
Μας ενημέρωσαν για τα είδη φωτιάς (στερεή, υγρή, αέρια) και τους τρόπους που μπορούμε 
να προστατευθούμε (δεν πρέπει να πανικοβληθούμε και μένουμε ψύχραιμοι), καθώς και πως 
να σβήνουμε μια φωτιά (με νερό, με αφρό από πυροσβεστήρα, σκεπάζοντάς την με κάτι υγρό 
κ.ά.). Εντυπωσιακό για τους μαθητές ήταν το πυροσβεστικό με την μάνικα & το κανόνι, η επίδειξη 
κατάσβεσης της φωτιάς και ο χειρισμός των πυροσβεστήρων (αφορούσε τους εκπαιδευτικούς). 
Επιπλέον, οι μαθητές πήραν την άδεια να ανάβουν στο πυροσβεστικό όχημα και να δουν πως 
λειτουργεί θέτοντας ερωτήσεις στους πυροσβέστες για την εκπαίδευσή τους, την επικινδυνότητα 
του επαγγέλματός τους κ.ά.

•	 Ταΐστρες για αποδημητικά πουλιά

Δημιουργία σημείων για τη σίτιση των αποδημητικών πουλιών. Κατασκευή ταΐστρας με 
μπουκάλια αναψυκτικού. 



Νοιάζομαι και Δρω

216

Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των μαθητών για το περιβάλλον, τη 
πανίδα του τόπου μας, τη ανάληψη ευθυνών από μέρους του κάθε παιδιού για τη φροντίδα και τη 
προστασία της φύσης που μας περιβάλλει. 

Η κατασκευή έγινε στο σχολείο και η τοποθέτηση των μπουκαλιών σε σημεία εμφανή και με 
τρόπο που θα μπορούμε να ελέγχουμε την κίνηση των πουλιών σε αυτά τα σημεία. Θα γίνεται 
περιοδικός έλεγχος και γέμισμα με δημητριακά, καρπούς, ώστε να μετρήσουμε και τη συχνότητα 
επαφής σε κάθε σημείο. 

Τα μπουκάλια θα διακοσμηθούν κατάλληλα, ώστε να γίνουν και προσεγγίσιμα από τα πουλιά. Η 
περίοδος ενδείκνυται για τη μελέτη του οικοσυστήματος και συνδυάζεται με μαθήματα φυσικής.
 

•	 «Χεράκια καθαρά, μικρόβια μακριά»

Το σχολείο μας επισκέφτηκαν τρεις νοσηλεύτριες και η υπεύθυνη του τμήματος Νοσημάτων 
του Μαμάτσειου Νοσοκομείου, κ. Κωνσταντινίδου, για ενημέρωση με σχετικές οδηγίες για την 
υγιεινή των χεριών καθώς και δράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και αφορούν 
το παραπάνω θέμα. Οι εν λόγω δράσεις εντάχθηκαν στο μάθημα της ευέλικτης ζώνης και  στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και δρω».

Μια από τις νοσηλεύτριες προκειμένου να δείξει στα παιδιά πώς και πόσο εύκολα μεταδίδονται τα 
μικρόβια, έβαψε την παλάμη του χεριού της με λίγη κόκκινη τέμπερα και ζήτησε από τρία παιδιά 
να της κάνουν χειραψία. Όπως ήταν φυσικό η τέμπερα χρωμάτισε και τα χέρια των παιδιών. 
Έπειτα τους προέτρεψε να σχεδιάσουν την παλάμη τους σε ένα λευκό χαρτί Α4 με σκοπό να 
δουν ότι η τέμπερα θα χρωματίσει και το λευκό χαρτί. Δείχνοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο 
μεταδίδονται τα μικρόβια.

Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν ένα video σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να 
αποφύγουμε τη μετάδοση των μικροβίων στο σπίτι μας και στο σχολείο.

Στο τέλος, οι νοσηλεύτριες έμαθαν ένα τραγουδάκι στα παιδιά για τα μικρόβια. Η ενημέρωση 
έκλεισε με το σύνθημα: «Χεράκια καθαρά, μικρόβια μακριά».

•	 Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων & στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης

Δεχτήκαμε εγκάρδια υποδοχή κι από τις δύο Διευθύνσεις των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 

Γνωριστήκαμε με μια μικρή παρουσίαση σε μορφή Power Point και οι μαθητές   παίξανε στην 
αυλή του σχολείου για  να γνωριστούν διαπροσωπικά.

Ακολούθησε ξενάγηση και οι μαθητές μας γνώρισαν από κοντά τον τρόπο διδασκαλίας των 
κωφών μαθητών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Χαρούμενοι μαθητές, οι οποίοι μας αγκάλιαζαν και μας χαμογελούσαν, μας έδειξαν τις αίθουσες 
διδασκαλίας τους, τα τετράδιά τους και τις διάφορες καλλιτεχνικές τους εργασίες. Με σεβασμό 
προς το έργο τους από την πλευρά μας τους ακολουθούσαμε και συμμετείχαμε με ενδιαφέρον 
και συγκίνηση.

Η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Ναούμη Παρασκευή, οι εκπαιδευτικοί και το εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Εργοθεραπεύτρια, 
Λογοθεραπεύτρια, Βοηθητικό Προσωπικό), μας συνόδευαν πρόθυμα σε κάθε χώρο και δράση.

Στην σχολή τυφλών η υποδοχή από τον Διευθυντή κ. Βασίλη Μεσσονιτάκη και τους εκπαιδευτικούς 
ήταν – όπως ήδη αναφέραμε – επίσης εγκάρδια. 

Ο εκπαιδευτικός του σχολείου, ο κύριος Παναγιώτης (τυφλός) μας   έκανε μια παρουσίαση με 
πολλές πληροφορίες για την εκπαίδευση των τυφλών μαθητών και μας εξήγησε κάθε απορία 
μέσα από την δική του πραγματική εμπειρία. 

Ένας μαθητής με προβλήματα όρασης μας έγραψε στην ειδική γραφομηχανή τις ευχές του για 



Νοιάζομαι και Δρω

217

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές μας έμαθαν να αγαπούν τον συνάνθρωπο, να 
προσφέρουν, να συνεργάζονται. Η εμπλοκή με τους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς, τους τοπικούς φορείς και τους μαθητές ανοίγει 

νέους δρόμους για την εκπαίδευση συνολικά σε ένα κλίμα 
συνεργασίας και έμπρακτης δράσης για την επίλυση τοπικών 
αλλά και μεγαλύτερων ζητημάτων. Η ποικιλία των δράσεων 

χάρισε στους μαθητές πολύτιμη εμπειρία για όλη τους τη ζωή.

Καλό Πάσχα και μας έδωσε την ευχετήρια κάρτα του.

•	 Συνεργασία Σχολείων

Στις 11 Μαΐου επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Αιανής για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα 
του εθελοντισμού και αλληλεγγύης που υλοποιούμε όλη τη σχολική χρονιά με τίτλο «Νοιάζομαι 
και δρω». Η μελλοντική σύμπραξη των δύο σχολείων σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης 
είναι μια πρόταση κι ευχόμαστε να γίνει εξελιχθεί από τη νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Ακρινής και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εμπειρία 
μας κατέθεσαν τις σκέψεις τους και αναπτύχθηκε διάλογος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
για κοινές δράσεις και πως μπορούν αυτές να ενταχθούν σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Στη 
συνέχεια η γνωριμία έγινε φιλία και οι μαθητές βγήκαν στον αύλειο χώρο όπου έπαιξαν και 
χάρηκαν μαζί!

Επίσης επισκεφτήκαμε το Μουσείο, με προετοιμασία για συμμετοχή σε πρόγραμμα επεξεργασίας 
πηλού.
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1ο 
Γυμνάσιο Βόλου
Συντελεστές: 
Μελαχροινάκη Αικατερίνη, Ξυραφάκη Σοφία, Πανηγυρτζόγλου Αθηνά
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Κατασκευή και πώληση ημερολογίων για την ενίσχυση του ιδρύματος «Άσπρες Πεταλούδες»
Οι 22 μαθητές του Α2 τμήματος «Βιωματικών Δράσεων» με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους 
Σοφίας Ξυραφάκη δημιούργησαν το ημερολόγιο του Εθελοντισμού με σκοπό να το πουλήσουν 
και τα έσοδα να διατεθούν στο ίδρυμα για άτομα με βαριά νοητική καθυστέρηση «Άσπρες 
Πεταλούδες».

•	 Ενημέρωση στο αμφιθέατρο του σχολείου για την νοητική καθυστέρηση 
Οι 44 μαθητές του Α1 και Α2 τμήματος «Βιωματικών Δράσεων» ενημερώθηκαν για την Νοητική 
Καθυστέρηση, ποια είναι τα αίτιά της καθώς και σε ποιες κατηγορίες κατατάσσεται ανάλογα με τη 
βαρύτητα της.  Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι μαθητές γνώρισαν τα χαρακτηριστικά του 
ιδρυματικού παιδιού και τονίστηκε η σημαντικότητα της εκπαίδευσής του. 
  

•	 Επίσκεψη δυο τμημάτων στο Ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες»
Στις 15/12/2015 δύο τμήματα των Βιωματικών Δράσεων τις α’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν τις  
«Άσπρες πεταλούδες», ένα  ίδρυμα κλειστής περίθαλψης αυξημένης φροντίδας βαριά νοητικά 
υστερούντων ατόμων. Συνολικά 42 μαθητές και μαθήτριες με συνοδεία των καθηγητριών τους 
κ. Μελαχροινάκη και κ. Ξυραφάκη καθώς και των καθηγητριών ειδικής αγωγής του σχολείου 
κ. Λάππα και κ. Χαρμάνη πέρασαν δύο ώρες στο ίδρυμα μαθαίνοντας πληροφορίες για τη 
δημιουργία αλλά και τη λειτουργία ενός τέτοιου ιδρύματος, κάνοντας κοινές δραστηριότητες 
με τους τρόφιμους, (ζωγραφική, παζλ). Οι μαθητές  είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν με 
μερικούς από τους τρόφιμους με την πιο ελαφριά καθυστέρηση, να συνομιλήσουν μαζί τους, να 
τραγουδήσουν και να χορέψουν  και στο τέλος να δημιουργήσουν από κοινού δύο δέντρα ευχών.

•	 Βιωματικές δράσεις στο σχολείο από το κέντρο πρόληψης «Πρόταση Ζωής»
Την Τρίτη 9/2/2016 και 16/2/2016 πραγματοποιήθηκε στο 1ο  Γυμνάσιο Βόλου επίσκεψη από 
εκπροσώπους του κέντρου πρόληψης «Πρόταση Ζωής» ύστερα από πρόσκληση της εκπ/κού   
Ξυραφάκη Σοφίας στα πλαίσια της θεματικής «Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής». Η ψυχολόγος 
Κα Μαίρη Μπακατσέλου και η κοινωνιολόγος κ. Γιούλη Πετροπούλου προσέγγισαν το θέμα με 
βιωματικό τρόπο ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές  την άμεση επίδραση της προσφοράς στην 
ανάταση της ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Στο τέλος της διαδικασίας οι 
μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους και τους μοιράστηκε έντυπο υλικό για τις δράσεις του 
κέντρου.

•	 Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη: Παιδικό χωριό στο Φίλυρο και «Νόησις»
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά 
οι μαθητές επισκέφθηκαν το Παιδικό χωριό SOS στο Φίλυρο. Έγινε η προβολή ενός βίντεο με 
θέμα την ιστορία και τις δράσεις του χωριού και στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός ενημέρωσε 
την ομάδα για τη ζωή των παιδιών στα σπίτια του χωριού με τις «μητέρες» και τα «αδέλφια» τους. 
Ακολούθησε μια πολύ συγκινητική και τρυφερή συζήτηση με αφορμή τις πολύ ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις και απορίες των μαθητών της ομάδας μας για τη ζωή στο χωριό.
Οι μαθητές στη συνέχεια πρόσφεραν ένα χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του χωριού ελπίζοντας 
έτσι να χαρίσουν « Το χαμόγελο ενός Παιδιού που ως χθες δεν γελούσε».
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» 
στη Θέρμη. Εκεί ο Διευθυντής Εκθέσεων & Λειτουργίας του Κέντρου κ. Τάνης Κων/νος 
ενημέρωσε πολύ παραστατικά την ομάδα για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου με βάση τον 
εθελοντισμό, από το 1981 όταν συγκροτήθηκε πειραματικά η λειτουργία του. Στόχος του κέντρου 
είναι η κοινοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας  στο ευρύ κοινό. 
Στη συνέχεια οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν μια εξαιρετική προβολή στο Πλανητάριο με 
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θέμα «Ο Πλανήτης Γη», ξεναγήθηκαν στους τρεις τομείς της έκθεσης: 1) Αρχαία Ελληνική 
Τεχνολογία, β) στο Τεχνοπάρκο και γ) στο Μουσείο Τεχνολογίας Μεταφορών.

•	 Ενημέρωση για τις δράσεις της τοπικής εθελοντικής ομάδας «Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων 
Βόλου»
Στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων επισκέφτηκε το σχολείο εκπρόσωπος της εθελοντικής 
οργάνωσης «Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων», ο κ. Παναγιώτης Τσιρώνης, ο οποίος παρουσίασε 
την πολυδιάστατη δράση της ομάδας με παρουσίαση στο διαδραστικό πίνακα, έλυσε απορίες 
μαθητών για τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν αλλά και ενθάρρυνε τους μαθητές να 
συμμετέχουν ενεργά, σε εθελοντική βάση και να βοηθούν τους συνανθρώπους τους. 

•	 Συμμετοχή εθελοντών του σχολείου στο  1ο Φεστιβάλ Εφηβικού και Παιδικού Βιβλίου 
στο Βόλο
Η ομάδα των μαθητών συμμετείχε ενεργά στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του 
Φεστιβάλ μαζί με τις καθηγήτριές τους κ. Ξυραφάκη Σοφία του 1ου Γυμνασίου Βόλου και κ. 
Βάσω Ζησοπούλου του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων.
Τα  εγκαίνια από την πλευρά του «Νοιάζομαι και Δρω Θεσσαλίας» προλόγισε η Συντονίστρια 
του Προγράμματος κ. Δημητρακοπούλου Στέλλα τονίζοντας πως ο εθελοντισμός δεν στηρίζει 
μόνο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και τον πολιτισμό και την επιστήμη! 
Κατά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ οι μαθητές διένειμαν ενημερωτικό υλικό του «Νοιάζομαι 
και Δρω» στους επισκέπτες ενώ συγχρόνως προβάλλονταν σε διαφάνειες  οι δράσεις των 
σχολείων που συμμετέχουν στο «Νοιάζομαι και Δρω Θεσσαλίας». 
Επίσης βοήθησαν τους συγγραφείς στην κατασκευή και στη διανομή του απαραίτητου για 
τα εργαστήριά τους υλικού, δραστηριοποίησαν τους επισκέπτες για την υλική συνεισφορά 
τους στο Σύλλογο «Στηρίζω το Παιδί» ενισχύοντας το κουμπαρά τους, καθοδηγούσαν τους 
συμμετέχοντες στους χώρους των εργαστηρίων και διένειμαν νερό και αναψυκτικά στους 
μικρούς φίλους του Φεστιβάλ.
Το Σάββατο το απόγευμα συμμετείχαν στο εργαστήρι του συγγραφέα κ. Κατσέλη  «Ο 
Θησαυρός του Θεόφιλου» κι έμαθαν πολλά κι ενδιαφέροντα για το λαϊκό ζωγράφο που έζησε 
και στην περιοχή μας.
Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι μαθητές  -  εθελοντές ήταν οι πρώτοι που 
πειραματίστηκαν παίζοντας το Επιτραπέζιο του «Νοιάζομαι και Δρω»!

Όφελος για τους μαθητές: 

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντικής 
εργασίας όχι μόνο στον κοινωνικό τομέα αλλά και στον 

επιστημονικό/παιδαγωγικό χώρο ήταν πολύ βασική ώστε να 
συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς την εθελοντική δράση πολλών 

ανθρώπων δεν θα ήταν ίσως εφικτή η ύπαρξη τέτοιων δομών. 
Οι μαθητές ένιωσαν την αξία της αυτοεκτίμησης και τη σύνδεσή 

της με τον εθελοντισμό και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον άξονα εθελοντισμός και 
διαφορετικότητα ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πόσο 

σημαντικός είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.
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7ο 
Γυμνάσιο Βόλου
Συντελεστές: 
Βάσω Ζησοπούλου (Οικονομολόγος), Κώστας Χαλούλης (Φιλόλογος), Ιωάννης Φόβος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Εξωραϊσμός του κοινωνικού χώρου του σχολείου
Αναμόρφωσαν τους χώρους στους οποίους περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους,  
καθαρίζοντας, στοκάροντας και βάφοντας τα ίδια τους τοίχους,  με χρώματα που διάλεξαν και 
ήταν Δωρεά από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Το επόμενο βήμα ήταν να κάνουν γκράφιτι αλλά η 
ανακαίνιση του κτιρίου τα σταμάτησε και  για αυτό το λόγο έκαναν μια σειρά από ζωγραφιές που 
επέλεξαν τα ίδια για να ομορφύνουν το χώρο τους. Και δημιούργησαν μια δανειστική βιβλιοθήκη 
με βιβλία που τους έγιναν Δωρεά από  ιδιώτες. Φύτεψαν λουλούδια στο χώρο μπροστά από το 
σχολείο, καθώς και έβαψαν και τοποθέτησαν παγκάκια στο χώρο του σχολείου.

•	 Επιτραπέζιο παιχνίδι «Νοιάζομαι και Δρω»
Σχεδιασμός και κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με βάση αυτό της «Μονόπολης», όσο 
αφορά στη σχεδίαση του ταμπλό, αλλά διαφοροποιημένο στους κανόνες και τις ερωτήσεις. 
Το παιχνίδι έχει ένα διάδρομο ο οποίος αποτελείται από τετράγωνα και είναι χωρισμένος σε 
τμήματα με διαφορετικά χρώματα. Κάθε παίκτης προχωρώντας πέφτει σε ένα τέτοιο τμήμα στον 
γύρο του και καλείται να απαντήσει σε μια κάρτα της επιμέρους κατηγορίας. Για κάθε σωστή 
απάντηση κερδίζει βαθμούς ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης. Επίσης, βάζοντας 
και λίγη «τύχη» στο παιχνίδι, κάποια τετράγωνα δεν ανήκουν σε κάποια κατηγορία, αλλά είναι 
ερωτηματικά τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν πόντους στους παίκτες. Νικητής είναι αυτός 
που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, αλλά όλοι είναι νικητές τελικά, γιατί 
αποκτούν γνώσεις με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

•	 Κατασκευή κοσμημάτων και έργων ζωγραφικής
Οι μαθητές κατασκεύασαν κοσμήματα και πίνακες τα οποία πουλήθηκαν στη διάρκεια  συνεδρίου 
σχετικό με την εκπαίδευση στα καταστήματα κράτησης. Εξοικονομήθηκαν 185 ευρώ τα οποία 
δόθηκαν ως δωρεά  στο κέντρο προστασίας ανηλίκων Ρομά, «Ο φάρος του κόσμου ».

•	 Συλλογή καπακιών για αναπηρικό αμαξίδιο
Σε καθημερινή βάση οι κρατούμενοι μαθητές συλλέγουν τροφή, την οποία δίνουν σε μέλος της 
φιλοζωικής ομάδας της περιοχής  για την σίτιση αδέσποτων ζώων. Επίσης, συλλέγουν καπάκια 
μπουκαλιών για την ενίσχυση της αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου.

•	 Στήριξη οικονομικά ασθενέστερων
Επειδή υπάρχουν και μαθητές από άλλες χώρες ή χωρίς καμία οικονομική στήριξη από 
οικογενειακό περιβάλλον, φροντίζουν μεταξύ τους και καλύπτουν τις ανάγκες από είδη ρουχισμού 
και υπόδησης ή βοηθούν οικονομικά όσους συμμαθητές τους που αποφυλακίζονται ή παίρνουν 
ολιγοήμερη άδεια.

•	 Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες
Οι μαθητές  από το υστέρημά τους αγόρασαν κάποια είδη πρώτης ανάγκης (νερά, γάλατα κτλ) και 
τα έστειλαν στο προσωρινό μέρος στάθμευσης των προσφύγων στην εθνική οδό στο ύψος του 
Αλμυρού.

•	 Επίσκεψη Γ.Ε.Λ. Πλατύκαμπου και Γυμνασίου Ν. Αγχιάλου
Επίσκεψη των μαθητών της Α΄ Λυκείου του Γ.Ε.Λ. Πλατύκαμπου και παρουσίαση project σχετικό 
με τα καταστήματα κράτησης ανηλίκων. 
Επίσκεψη της  χορωδίας  και της ορχήστρας του Γυμνασίου Ν. Αγχιάλου  και κοινή παρουσίαση 
της χριστουγεννιάτικης γιορτής.
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•	 Ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων «Ο Εσταυρωμένος»
Εκ μέρους του συλλόγου “Εσταυρωμένος” μας επισκέφτηκε ο πρόεδρος πατήρ Θεόδωρος 
Μπατάκας και ενημέρωσε τους μαθητές για το σύλλογο και την προσφορά του στο χώρο των 
Φυλακών και όχι μόνο. Αναλυτικά αναφέρθηκε στους στόχους του συλλόγου και κυρίως στο 
φιλανθρωπικό του έργο. Μάλιστα παρουσίασε με στοιχεία τη δράση του «Εσταυρωμένου» μέσα 
στο ΕΚΚΝ, τη συνεργασία με το Γυμνάσιο καθώς και με τους Σωφρονιστικούς υπαλλήλους. 
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ανά τακτά διαστήματα ενισχύουν τους άπορους 
κρατούμενους και τους προμηθεύουν με  ό,τι τους είναι απαραίτητο μέσα στη φυλακή, δηλαδή 
ρουχισμό κλπ. Επίσης βοηθούν οικογένειες κρατουμένων, αποφυλακισμένους και στο βαθμό 
που μπορούν τους εξασφαλίζουν μια εργασία. Όμως η δράση του Συλλόγου εκτείνεται και πέρα 
από τη φυλακή. Σήμερα βοηθούν άπορους συμπολίτες μας καθώς και πρόσφυγες.
Οι μαθητές είχανε την ευκαιρία να περάσουν από τη θέση του ωφελούμενου στη θέση του 
ενεργού εθελοντή κάτι που τους εντυπωσίασε πολύ. Ακολούθησε συζήτηση η οποία έλυσε 
πολλές απορίες και τους προβλημάτισε αρκετά. 

•	 Επίσκεψη εκπροσώπου του Ερυθρού Σταυρού
Η κ. Σαμίου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη μας, ανταποκρινόμενη  
με προθυμία σε πρόσκληση του σχολείου μας  επισκέφτηκε το ΕΚΚΝ Βόλου. Αρχικά ενημέρωσε 
τους μαθητές- κρατούμενους  για το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 
Ημισελήνου, τμήμα του οποίου είναι και το κίνημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι το 
μεγαλύτερο ανθρωπιστικό εθελοντικό δίκτυο στον κόσμο και στόχο έχει τη βελτίωση ζωής των 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, προστατεύοντας την ζωή 
και την υγεία και προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να κάνει 
διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης ή ιδεολογίας. 
Στη συνέχεια η κ. Σαμίου ανέλυσε στους μαθητές πώς πρέπει να ενεργήσουν αν κάποιος 
συνάνθρωπός τους  έχει χάσει τις αισθήσεις του ή είναι τραυματισμένος  και γενικά βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Τους έδωσε τα τηλέφωνα SOS στα οποία πρέπει να ειδοποιήσουν σε περίπτωση 
που κινδυνεύουν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος. Στη συνέχεια, έκανε μάθημα πρώτων βοηθειών και  
καθοδήγησε τους μαθητές στην αντιμετώπιση απλών αλλά και σοβαρότερων περιστατικών, 
όπως περιποίηση τραύματος, ρινορραγία, πνιγμός κλπ. Τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις και 
απορίες των μαθητών.

•	 Ομιλία εκπροσώπου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΝ
Η κ. Ντίνα Τρομπούκη εκπρόσωπος της κοινωνικής υπηρεσίας στο ΕΚΚΝ Βόλου, μετά από 
πρόσκληση των καθηγητών που υλοποιούν το πρόγραμμα “Νοιάζομαι και δρω” ήρθε στο 
σχολείο  και μίλησε στους μαθητές μας. Τους ενημέρωσε για  την προσπάθεια της κοινωνικής 
υπηρεσίας να εξασφαλίσει χορηγίες ατόμων ή επιχειρήσεων της περιοχής μας για να 
καλυφθούν ανάγκες κρατουμένων, που η κρατική μέριμνα δεν μπορεί να καλύψει. 
Ακόμη καθοδηγεί τους κρατουμένους στα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τα δικαστήριά 
τους, επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και δεν μπορούν μόνοι τους 
να φροντίσουν γι’ αυτά τα θέματα. Διαβεβαίωσε τους μαθητές ότι η κοινωνική υπηρεσία είναι 
δίπλα τους και προσπαθεί να τους στηρίξει με κάθε τρόπο.

•	 Ομιλία του υπεύθυνου της «Ελληνικής ομάδας διάσωσης κ. Βασίλη Ηλιόπουλου
Ο εκπρόσωπος της εθελοντικής αυτής ομάδας αποδέχτηκε με χαρά την πρόσκληση από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και μας επισκέφθηκε. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για αυτή 
την ομάδα, ενώ η ζωντάνια και η παραστατικότητα με την οποία περιέγραφε τις διασώσεις 
και όλες τις δράσεις τους συνεπήρες κυριολεκτικά. Κάνανε πολλές ερωτήσεις και όλη η 
συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα.  Τους εντυπωσίασαν η εκπαίδευση, η ομαδικότητα, 
οι δύσκολες διασώσεις καθώς και το πνεύμα αυτοθυσίας και ανιδιοτέλειας του ομιλούντα. Οι 
μαθητές αποφάσισαν να του πάρουν συνέντευξη για την εφημερίδα του σχολείου και εκείνος 
αποδέχθηκε με χαρά να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να τους στείλει φωτογραφίες και ό,τι 
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άλλο χρειαζόταν. Αυτή ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη.

•	 Επίσκεψη ομάδας μαθητών(ριών) και καθηγητών(ριών) του 2ου Λυκείου Βόλου 
- παρουσίαση αποσπασμάτων του θεατρικού έργου: «Ξύπνα ραγιά» καθώς και 
παραδοσιακών χορών
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου να 
ανταποκριθεί τόσο στον παιδαγωγικό όσο και στον κοινωνικό του ρόλο. Οι μαθήτριες και οι 
μαθητές του 2ου Λυκείου που συμμετείχαν εθελοντικά, όπως δήλωσαν, είχαν  την ευκαιρία 
να βιώσουν μια ιδιαίτερη εμπειρία, αποκτώντας αμεσότερη επαφή με ένα χρόνιο κοινωνικό 
πρόβλημα. Προβληματίστηκαν  πάνω στο θέμα της παραβατικότητας, της στέρησης της 
ελευθερίας, της τιμωρίας και της διαφορετικότητας.  Επιπλέον αισθάνθηκαν  την ικανοποίηση 
και τη  χαρά της προσφοράς στο συνάνθρωπο. Οι μαθητές του σχολείου μας τους καλωσόρισαν 
με θέρμη  και μίλησαν  για τη ζωή τους ενώ ο Μωχ. τραγούδησε ένα μελοποιημένο ποίημά 
του και ο Μικ. με το μπαγλαμαδάκι του έπαιξε ρεμπέτικες μελωδίες και τους ξεσήκωσε όλους.  
Τέλος  τέσσερις μαθητές από Πακιστάν, Αίγυπτο και Κουρδιστάν  εξέφρασαν εκ μέρους 
όλων των μαθητών τη χαρά τους για αυτή τη συνάντηση και τους έδωσαν συμβουλές για τις 
κακοτοπιές της ζωής.

•	 Let’s do it Greece
Για πρώτη χρονιά φέτος το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση «Let’s do it Greece» με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Και επειδή 
οι μαθητές μας περιορισμένοι όντας και μην έχοντας ευχέρεια στην κατανόηση της ελληνικής 
γλώσσας, δεν μπορούν να δράσουν όπως όλοι οι άλλοι. Έτσι αποφασίσαμε να μιλήσουμε, να 
δούμε οπτικοακουστικό υλικό για αυτή τη δράση και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ζωγραφιά. 
Πράγματι, σε συνεργασία με την εικαστικό του σχολείου κ. Παρασκευή Νικολαϊδου και κάτω 
από την καθοδήγησή της οι μαθητές ζωγράφισαν με κέφι και εξέφρασαν τα συναισθήματά 
τους στο χαρτί. Στοχεύουμε την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε με περισσότερες δράσεις πιο 
στοχευμένες και δημιουργικές. Παράλληλα οι μαθητές επιμελήθηκαν την καθαριότητα των 
σχολικών αιθουσών και της οργάνωσης των βιβλιοθηκών.

Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές του σχολείου, αναγνώρισαν ζητήματα που 
απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν, κατανόησαν 
την αναγκαιότητα της συμμετοχής για τη διεκδίκηση και 
τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους, 

εκπαιδεύτηκαν ώστε να παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη 
αποφάσεων, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δρουν, 

αξιοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, έμαθαν 
τρόπους να εργάζονται από κοινού με διαφορετικούς ανθρώπους 
και να συνεργάζονται για κάποιο κοινό στόχο. Έμαθαν  τον ρόλο 

των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και των ιδιωτών.
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Μουσικό 
Σχολείο Βόλου
Συντελεστές: 
Τζανετοπούλου Αρετή, Κονταξή Αναστασία, Λαχανάς Αλέξανδρος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Βασικές έννοιες –  Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των υπευθύνων καθηγητών από τη Δ/ντρια  για 
τους σκοπούς του προγράμματος και σχεδιάστηκαν οι  δράσεις του σχολείου. Οι μαθητές της 
ομάδας ενημερώθηκαν  για το πρόγραμμα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Στις συναντήσεις 
αποσαφηνίστηκαν οι βασικές έννοιες «εθελοντισμός» και «αλληλεγγύη» μέσα από  ορισμούς και 
παραδείγματα, αναζητήθηκαν συναφείς έννοιες, ενώ συζητήθηκαν και οι άγνωστοι στα παιδιά 
όροι «Κοινωνία των Πολιτών» και «Ακτιβισμός». Καταγράφηκαν από τους μαθητές προσωπικές 
τους εμπειρίες σχετικές με πράξεις εθελοντισμού και προσφοράς. Παράλληλα, αναφερθήκαμε 
σε δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντικούς συλλόγους οι οποίοι  στηρίζουν ειδικές κοινωνικές 
ομάδες (π.χ. Α.Μ.Ε.Α), καθώς και σε διεθνείς οργανώσεις και φορείς όπως η Green Peace, Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Οι Γιατροί του Κόσμου κ.α.  Ασχοληθήκαμε, επίσης, με την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επισημάναμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
και αγαθά που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία που οφείλει να προάγει 
την ισότητα, τη δημοκρατία και τον ανθρωπισμό. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής  επίσκεψης 
που θα πραγματοποιήσουμε  σε Σχολείο Ειδικής Αγωγής, oι μαθητές/-τριές μας πρότειναν να 
παρουσιάσουμε  μουσικό πρόγραμμα, αυτό-οργανώθηκαν σε μικρότερες ομάδες, σχημάτισαν 
μικρά μουσικά σχήματα, επέλεξαν κομμάτια και πραγματοποιούν  πρόβες σε συνεργασία με τις 
καθηγήτριες του Μουσικού Συνόλου του Μιούζικαλ.

•	 Ελληνικές εθελοντικές ομάδες τον καιρό της κρίσης
Με αφορμή την επικαιρότητα και την ειδησεογραφία, αναφερθήκαμε σε εθελοντικές ομάδες που 
γεννήθηκαν την περίοδο της κρίσης και επισημάναμε τη σημασία της ατομικής πρωτοβουλίας και 
της πίστης σε ένα σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, κάναμε λόγο για το έργο ανθρώπων που θέλησαν 
να προσφέρουν στους συνανθρώπους μας, που πλήττονται από την κρίση, και για το σκοπό αυτό 
οργάνωσαν δράσεις και συνέστησαν εθελοντικές ομάδες όπως: Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος 
άνθρωπος», «Μπορούμε», «Σε αναμονή», «Πλέκουμε Αλληλεγγύη», Κοινωνικό Ωδείο Αθήνας, 
Δημοτικοί Λαχανόκηποι κ.α. Στη συζήτηση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τόσο από το εκπαιδευτικό 
υλικό του προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω», όσο και από τον τύπο και τηλεοπτικές εκπομπές. 

Με τους μαθητές μας συζητήσαμε το επίκαιρο προσφυγικό ζήτημα, επισημάναμε τη δυσχερή θέση 
των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα του λόγων των πολέμων και τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσονται για την περίθαλψή τους στις χώρες που καταφεύγουν. Αναφερθήκαμε στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού «We care» για τα παιδιά των προσφύγων. Μετά από τη συζήτηση, με 
την ομάδα του προγράμματος κατεβήκαμε στο χώρο όπου είχαμε συγκεντρώσει τρόφιμα, είδη 
υγιεινής και ρούχα για τους πρόσφυγες, τα ξεχωρίσαμε και τα αμπαλάραμε σε κουτιά και μεγάλες 
σακούλες. Τα είδη αυτά μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας Βόλου 
με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

•	 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
Την προηγούμενη της επίσκεψης, συζητήσαμε για τα ειδικά σχολεία και την  ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., 
φιλανθρωπικό σωματείο που βοηθά στην αποκατάσταση ατόμων με κινητικές και γνωστικές 
δυσκολίες. Αναφερθήκαμε σε σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης 
(Μπετόβεν, Έλεν Κέλερ, Βαν Γκογκ, Φρίντα Κάλο, Τζον Νας, Στήβεν Χώκινγκ), οι οποίες 
διακρίθηκαν στους τομείς τους παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη:

■ Υποδοχή από τον Διευθυντή και αφήγηση δύο ιστοριών για τη διαφορετικότητα από 
δασκάλα του Ειδικού Σχολείου.
■ Παρουσίαση από τους μαθητές μας  προγράμματος με μουσική και ποίηση. Τα παιδιά 
έπαιξαν σόλο (αρμόνιο, κιθάρα) και σε μουσικά σχήματα (τρία βιολιά, φλάουτο, τρίγωνο 
– κιθάρες, κρουστά, αρμόνιο και χορωδία) και διάβασαν ποιήματα που επέλεξαν για την 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Το Μουσικό Σχολείο Βόλου μέσα από τη μουσική, το θέατρο 
και τη λογοτεχνία  προβάλλει τις αξίες της αλληλεγγύης και του 
εθελοντισμού, στηρίζοντας με τις εκδηλώσεις του εθελοντικούς 

συλλόγους, φορείς και θεσμούς που συνδράμουν ηθικά και 
υλικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι μαθητές του σχολείου 

μας μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατανόησαν τον 
«άλλον» και την αξία της προσφοράς, αναγνώρισαν το δικαίωμα 

στην ισότητα, την εκπαίδευση και τα πολιτισμικά αγαθά για όλα τα 
παιδιά και συνειδητοποίησαν τη δύναμη 

της ενεργού συμμετοχής.

περίσταση. Συγκινητική η κίνηση μαθήτριάς μας να γράψει στίχους και να τους αφιερώσει 
στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου. 
■ Θεατρική παράσταση από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου.
■ Ευχαριστήριο από τον αρχηγό της εκδρομής μας κ. Λαχανά  για τη θερμή υποδοχή. 
Προσφέραμε βιβλία από την προσωπική μας βιβλιοθήκη, καθώς και dvd και cd με 
συναυλίες του σχολείου μας.
■ Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας. Ξενάγηση στη Συλλογή του Γ.Ι. Κατσίγρα, 
γιατρού από τη Λάρισα, ο οποίος δώρισε στη γενέτειρά του τη συλλογή με 780 έργα 
ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα. 
Κείμενα για  πίνακες της συλλογής έχουν αποτυπωθεί, με τη βοήθεια της Σχολής Τυφλών 
Θεσσαλονίκης, στη γλώσσα Braille για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
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2o Δημοτικό 
Σχολείο Ξάνθης
Συντελεστές: 
Ακάμπαλη Ελένη, Αραμπατζόγλου Χρυσούλα, Μιχαλιέρη Ευαγγελία, Σολδάτος Σπύρος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Γνωριμία με τοπικές και μη εθελοντικές οργανώσεις
Κατά την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, φιλοξενήσαμε στο χώρο του σχολείου μας 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου Παντελεήμονα, τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. 
Ξάνθης κ. Πασχάλη Σαράντη και το Μέλος του Φ.Ο.Ξ.,  κ. Ιωάννη Δουκέλη. Η επικοινωνία μας με 
την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων των Γιατρών χωρίς Σύνορα, κ. Όλγα Καϊμάρη, επιτεύχθηκε 
μέσω διαδικτυακής σύνδεσης Skype, και το Απρίλιο επισκεφτήκαμε το παράρτημα της Μ.Κ.Ο. 
PR.A.K.S.I.S στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την Υπεύθυνη της οργάνωσης κ. Καλογιάννη 
Χριστιάνα.
Στα πλαίσια των δεδομένων συνεργασιών μας  οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με το έργο, 
τη δράση και την κοινωνική προσφορά των συγκεκριμένων φορέων και οργανώσεων και στη 
συνέχεια, βάση του ερωτηματολογίου που συνέταξαν, πήραν συνέντευξη για διοικητικά όσο 
και για οργανωτικά θέματα σχετικά με την σύσταση των Εθελοντικών Οργανώσεων, τον τρόπο 
λειτουργίας τους και τα κριτήρια βάση των οποίων μπορεί κάποιος να προσφέρει εθελοντική 
εργασία.

•	 Υιοθεσία μαθητών Α΄ Δημοτικού
Ενημέρωση και συνεργασία με την εκπαιδευτικό της Α2 τάξης στο σχεδιασμό και την οργάνωση 
του περιεχομένου της δράσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν οι μαθητές της ΣΤ1 τάξης. Οι 
μαθητές της ΣΤ1 τάξης συνέταξαν Συμβόλαιο Υιοθεσίας, σύμφωνα με το οποίο έκαστος μαθητής  
αναλαμβάνει να προστατεύει, να καθοδηγεί και να βοηθάει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
ένα συγκεκριμένο μαθητή της Α2 τάξης. Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, οργάνωσαν μία εορταστική εκδήλωση με γλυκίσματα, μπαλόνια και ανταλλαγή 
χριστουγεννιάτικων στολιδιών και κατασκευών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές της Α΄ 
και ΣΤ΄ τάξης συνυπέγραψαν το Συμβόλαιο Υιοθεσίας. 

•	 Στρώνουμε μαζί  το τραπέζι της Αγάπης
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι μαθητές επικοινώνησαν με την Ι.Μ. 
Ξάνθης, προγραμματίζοντας την επικείμενη επίσκεψή τους στο «Τραπέζι της Αγάπης». Μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικοί επισκεφτήκαμε το χώρο προετοιμασίας των γευμάτων για το Τραπέζι 
της Αγάπης χωριστήκαμε σε ομάδες συγκεκριμένου έργου και βοηθήσαμε στην παραγωγή 
των γευμάτων.

•	 Σύσταση εθελοντικής οργάνωσης: «ΟδΟΣ ΟΝΕΙρωΝ»
Σχεδιασμός και προγραμματισμός της συνεργασίας μας με την Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης και Συντονίστρια του Νομού για το 
Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και δρω». Οι εμπλεκόμενοι μαθητές σε συνεργασία με την Υπεύθυνη 
Σχολικών Δραστηριοτήτων συνέταξαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση της 
δικής μας εθελοντικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΟδΟΣ ΟΝΕΙρωΝ», η οποία θα αποσκοπεί 
στην ανάπλαση και διαμόρφωση όμορου με το σχολείο μας πεζόδρομου σε χώρο λειτουργικό 
και αξιοποιήσιμο από όλη τη μαθητική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

•	 Καθαρισμός και φροντίδα πεζόδρομου
Επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο και ενημέρωση του σχετικά 
με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιούμε στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος 
«Νοιάζομαι και δρω», με στόχο  τον προσδιορισμό του χρόνου και του περιεχομένου της 
συνεργασίας  μας. Οι μαθητές, οργανωμένοι σε μικρές ομάδες και φορώντας τα πλαστικά τους 
γάντια, καθάρισαν τον όμορο με τον σχολείο μας πεζόδρομο, γεμίζοντας τις πλαστικές σακούλες 
των ομάδων τους με σκουπίδια που έως τότε «ασχήμαιναν» και «βρόμιζαν» το συγκεκριμένο 
χώρο, καθιστώντας τον για χρόνια «πεζόδρομο προς αποφυγή».  Διαπιστώνοντας την ύπαρξη 
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επικίνδυνων υλικών και απορριμμάτων, ζητήσαμε την αρωγή του Δήμου Ξάνθης, ο οποίος, 
άμεσα ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή μας, έστειλε υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας 
για να απομακρύνουν μπάζα, αιχμηρά αντικείμενα και ακαθαρσίες, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον 
τρόπο στην ολοκλήρωση της δράσης μας.

•	 Πασχαλινό bazaar 
Επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την προετοιμασία του πασχαλινού bazaar, 
με στόχο τη χρηματοδότηση των υλικών που θα χρειαστούν για τη διαμόρφωση του πεζόδρομου. 
Με κεριά και διακοσμητικά υλικά που μας χορήγησαν τοπικό κατάστημα κηροποιίας και ο Σ.Γ. 
και Κ. αντιστοίχως, οι μαθητές δημιούργησαν πολλές πασχαλινές λαμπάδες. β) φάση: Λίγες 
ημέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα έγραψαν και μοίρασαν στη γειτονιά διαφημιστικά φυλλάδια 
και προσκλήσεις για την ημέρα και ώρα λειτουργίας του bazaar. γ) φάση: Συνεργάστηκαν στην 
οργάνωση και υλοποίηση του Πασχαλινού bazaar στον προαύλιο χώρο του σχολείου, χωρισμένοι 
σε ομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες η καθεμιά, ομάδα καλωσορίσματος, ομάδα πώλησης, 
ομάδα συσκευασίας, ομάδα ταμείου, κλπ.

•	 Διαμόρφωση της «ΟδΟΥ ΟΝΕΙρωΝ»
Αίτημα των μαθητών σε τοπικό φυτώριο για τη χορηγία λουλουδιών και φυτών. α) φάση: Με 
τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την πώληση των λαμπάδων αγοράσαμε χρώματα από 
τοπικό χρωματοπωλείο. β) Ομάδα μαθητών επισκέφτηκε τοπικό φυτώριο και αιτήθηκε τη 
χορηγία λουλουδιών και φυτών για τον καλλωπισμό του πεζόδρομου. γ) φάση: Με τα υλικά που 
συγκεντρώθηκαν τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα μαθητές και γονείς έβαψαν και 
διαμόρφωσαν τον περιβάλλον χώρο του πεζόδρομου.

•	 Αξιοποίηση της «ΟδΟΥ ΟΝΕΙρωΝ»
Επικοινωνία με τον κ. Σπανίδη Μιχάλη, Μέλος του Ποδηλατικού Συλλόγου “Πήγασος” για την 
οργάνωση ποδηλατικών δράσεων στην ΟδΟ ΟΝΕΙρωΝ. α) φάση: Οι μαθητές έγραψαν και μοίρασαν 
στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και στη γειτονιά προσκλήσεις για τη συμμετοχή τους στις 
προγραμματισμένες ποδηλατικές δράσεις που θα λάβουν μέρος στην διαμορφωμένη πλέον ΟδΟ 
ΟΝΕΙρωΝ. β) φάση: Μαθητές και γονείς από όλο το σχολείο και πολλά μικρότερα και μεγαλύτερα 
γειτονόπουλα συμμετείχαν στα Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιήθηκαν στην ΟδΟ 
ΟΝΕΙρωΝ σε συνεργασία με τον «Πήγασο».

•	 Διάχυση του προγράμματος στην ευρύτερη σχολική και τοπική κοινωνία
Επιλογή ενός ομαδικού έργου που κατασκεύασαν οι μαθητές στα πλαίσια διαπραγμάτευσης των 
εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας και διαμόρφωση 
αυτού σε αφίσα. Συμμετοχή της αφίσας που δημιουργήσαμε στην έκθεση Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης από 23 Μαΐου - 1 Ιουνίου 
2016. (την έκθεση θα επισκεφτούν πολλές σχολικές μονάδες του Νομού μας). Συμμετοχή με 
το μουσικοχορευτικό δρώμενο που δημιουργήσαμε στις παρουσιάσεις των προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων στις 9 Ιουνίου 2016,  στο Υπαίθριο Θέατρο της κεντρικής πλατείας της 
Ξάνθης, στα πλαίσια των ετήσιων Γιορτών Νεολαίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης και 
οι Σχολικές Δραστηριότητες των Δ/νσεων Α’/θμιας – Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς, γονείς και κάτοικοι 
συνδεθήκαμε και δημιουργήσαμε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, 

έναν κοινωνικό ιστό, έναν ενεργό οργανισμό, μία «κοινωνία των 
πολιτών» με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός παραιτημένου 

πεζόδρομου σε ζωντανό κοινωνικό πυρήνα της κοινότητας μας. 
Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο κρίνεται η ενεργός δραστηριοποίηση των 
μαθητών στη διαμόρφωση του χώρου -εκτός σχολικού ωραρίου- 

και  η πρόθυμη δέσμευση τους να εργαστούν επί πολλά απογεύματα 
χωρίς αμοιβή για αόριστο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με τις αρχές 

του εθελοντισμού) για το γενικό καλό της περιοχής γύρω από το 
σχολείο.

Επίσης, άλλο ένα θετικό στοιχείο ήταν η συμμετοχή και ενεργός 
εμπλοκή γονέων και κατοίκων της περιοχής στη δράση μας, 

προσφέροντας διάφορα εργαλεία για τη διευκόλυνση μας, αλλά 
και με προσωπική εργασία. Η χαρά όλων των εμπλεκομένων στο 

πρόγραμμα μαθητών για την υλοποίηση των στόχων και κυρίως για 
την επιβεβαίωση των ονείρων τους.
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20o Δημοτικό 
Σχολείο Ξάνθης
Συντελεστές: 
Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη, Παπαδάκης Θεοφάνης, Κριτσώλη Ζωή, Δαλακούρα Λαμπρινή, 
Παράσχου Μιχαήλ, Θεοφιλόπουλος Διονύσιος, Παυλίδου Ελένη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 «Με το καράβι μας χαιρόμαστε, είναι παιχνίδι δεν πνιγόμαστε. Όχι άλλα νεκρά παιδιά στο 
Αιγαίο»

Με αφορμή το ανάλογο Χριστουγεννιάτικο έθιμο οι μαθητές αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα 
μεγάλο καράβι, μήκους 4 και ύψους 3 μέτρων. Καθώς όμως το δράμα των προσφύγων μας είχε 
επηρεάσει όλους - μικρούς και μεγάλους - αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε την κατασκευή μας 
με έναν διαφορετικό τρόπο. Γεμίσαμε το καράβι με συνθήματα για την ειρήνη και μαζί με όλους 
τους μαθητές του σχολείου μας, αλλά και τους μαθητές του συστεγαζόμενου 15ου Δ.Σ. Ξάνθης 
σχεδιάσαμε και χρωματίσαμε τα flyers που θα μοιράζαμε στους πολίτες της Ξάνθης

Ταξιδέψαμε το καράβι μας από το Δροσερό, τον συνοικισμό όπου στεγάζεται το σχολείο 
μας, έως την Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης και πάλι πίσω με στόχο να αφυπνίσουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και τις απίστευτα 
δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι Σύριοι πολίτες. Σύνθημα και ευχή μας: «Με το καράβι μας 
χαιρόμαστε, είναι παιχνίδι δεν πνιγόμαστε. Όχι άλλα παιδιά στο Αιγαίο».   

•	 Γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού, του διαδικτύου, περιοδικών και φυλλαδίων 
αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη γνωριμία των παιδιών με εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις. 
Εντοπίσαμε το κοινό στοιχείο όλων των εθελοντών: προσφορά και αλληλεγγύη. Επικοινωνήσαμε 
με εκπρόσωπους της εθελοντικής οργάνωσης Γιατροί χωρίς Σύνορα (παράρτημα Θεσσαλονίκης) 
ώστε να προσδιορίσουμε το χρόνο και περιεχόμενο της συνεργασίας μας. Συζητήσαμε με 
τους μαθητές σχετικά με την επικείμενη επικοινωνία και συγκεντρώσαμε τα ερωτήματα που 
ήθελαν να απευθύνουν στον εκπρόσωπο της οργάνωσης. Επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα του 
ΝΟΗΣΙΣ, περιηγηθήκαμε εικονικά στους χώρους του, ενημερωθήκαμε για τους σκοπούς του 
και διαβάσαμε για το ρόλο των εθελοντών του. Την προκαθορισμένη ημέρα επικοινωνήσαμε 
μέσω διαδικτυακής σύνδεσης SKYPE  με την. κ. Όλγα Καϊμάρα, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, η 
οποία ενημέρωσε τους μαθητές μας για το έργο και τις αποστολές της οργάνωσης. Στη συνέχεια 
απάντησε στα προ-δομημένα, αλλά και αυθόρμητα ερωτήματα των παιδιών. Συνδυάζοντας το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου προγραμματίστηκε η επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Μια 
επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για το σχολείο μας και τους μαθητές μας, αφού τα περισσότερα 
παιδιά δεν είχαν φύγει ποτέ από τα στενά όρια του οικισμού τους. Όταν βρεθήκαμε επιτόπου, οι 
εθελοντές μας ενημέρωσαν για το ΝΟΗΣΙΣ, για το έργο που επιτελούν οι ίδιοι και για τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής. Οι μαθητές μας έκαναν πάμπολλες ερωτήσεις 
και στη συνέχεια τους δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουν τα οφέλη αυτού του εθελοντισμού. 
Εντυπωσιάστηκαν!

•	 Δροσερίτες εν δράσει: «Δενδροφύτευση» και «Βάζουμε χρώμα στην πλατεία μας!»

Οι μαθητές έκαναν βόλτα στον οικισμό τους και εντόπισαν την ανάγκη δενδροφύτευσης και τα 
σημεία στα οποία χρειάζονται ενίσχυση σε πράσινο. Επίσης, προβληματίστηκαν και από την 
εικόνα της κεντρικής πλατείας. Άχρωμη και τσιμεντένια! Έτσι πρότειναν την αναγκαιότητα της 
προσωπικής μας παρέμβασης, την οποία σχεδιάσαμε και οργανώσαμε. 

Ζητήθηκε η συνδρομή των μαθητών του Δ1 μιας και το είχαν κάνει και την προηγούμενη χρονιά. 
Επικοινωνήσαμε με το Δασαρχείο Ξάνθης, προκειμένου να μας προμηθεύσουν με τα απαραίτητα 
και κατάλληλα δέντρα, αγοράσαμε τα χρώματα, ενώ τα πινέλα μας προφέρθηκαν δωρεάν.

Η συντονίστριά μας, κ. Χαμαλίδου ανέλαβε τη μεταφορά των δέντρων από το δασαρχείο στο 
σχολείο. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με σαφή ρόλο η κάθε μία. Άλλοι καθάρισαν το χώρο, 
άλλοι έσκαψαν, άλλοι φύτεψαν τα δεντράκια και άλλοι ανέλαβαν να ζητήσουν από τους γείτονες 
να προσέχουν τα δεντράκια.



Νοιάζομαι και Δρω

234

Ενώ τις επόμενες ημέρες, αναλαμβάνοντας δράση, μεταμόρφωσαν τις κερκίδες της 
πλατείας, κάνοντάς τες πολύχρωμες και ολοζώντανες. Όσοι κάτοικοι ήταν στην πλατεία –
και ήταν πάρα πολλοί λόγων ανεργίας-  μόνο επαινετικά σχόλια είχαν να πουν. Αρκετοί 
γονείς ήρθαν να καμαρώσουν και να συνδράμουν κι αυτοί. Οι περήφανοι μικροί εθελοντές 
μας κουράστηκαν, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε. Ικανοποιήθηκαν ακόμη πιο πολύ, όταν την 
άλλη μέρα έγιναν θέμα στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και σε ιστοσελίδες. Ενθουσιάστηκαν 
από το γεγονός πως όλη η Ξάνθη έμαθε για την εθελοντική ομάδα του παραγκωνισμένου 
Δροσερού.

Όφελος για τους μαθητές: 

Μέσα από το πρόγραμμα και τις δράσεις που ενεργοποιήσαμε 
καταφέραμε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι διδάσκοντες, 
να αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα τις δράσεις για το καλό όλης 
της κοινωνίας, να αναπτύξουν τη συλλογικότητα και το ομαδικό 

πνεύμα καθώς και να κατανοήσουν τη δύναμη της επικοινωνίας και 
της ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Η επιβεβαίωση και ο ενθουσιασμός 

γέμισε με χαρά όλους τους μαθητές.
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20/θ 1ο Μειονοτικό 
Σχολείο Ξάνθης
Συντελεστές: 
Κουρού Νιχάτ, Ιμπράμ Σενόλ, Αχμέτ Κεχαγιά Σουάτ, Βαλέρα Παναγιώτα, Ζώγκα Μαρία, 
Τσιναρίδου Σόνια
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:

•	 Συνεργασία με τοπικές εθελοντικές οργανώσεις
Στα πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης των εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και τις 
ενεργού πολιτειότητας μέσα από το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Νοιάζομαι και 
δρω», ζητήσαμε από τους μαθητές μας να επιλέξουν τρεις τοπικές οργανώσεις με διαφορετικό 
έργο η καθεμία, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να τις  γνωρίσουμε καλύτερα. 
Επιλέχθηκαν οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος Ξάνθης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
και τα παιδικά χωριά SOS τη; Αλεξανδρούπολης. Επικοινωνία με το Δασαρχείο Ξάνθης και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την οργάνωση δενδροφύτευσης - αναδάσωσης σε καμένη 
περιαστική έκταση. Επικοινωνία με εκπροσώπους του τοπικού Ε.Ε.Σ. για τον προσδιορισμό της 
συνεργασίας μας. Επικοινωνήσαμε με τα Παιδικά Χωριά SOS Αλεξανδρούπολης και εκδηλώσαμε 
το ενδιαφέρον μας να έρθουμε σε επαφή με τους μόνιμους υπαλλήλους, αλλά και τους εθελοντές 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί.
Την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα επισκεφτήκαμε περιαστική περιοχή της πόλης μας και 
συναντήσαμε εκπροσώπους και υπαλλήλους του Δασαρχείου Ξάνθης, που μας παρείχαν τα 
δενδρύλλια που θα φυτεύαμε, καθώς και Εθελοντές Πυροσβέστες, οι οποίοι ενημέρωσαν τους 
μαθητές για το έργο που προσφέρουν στην περιφρούρηση, αλλά και  πυρόσβεση των ευρύτερων 
περιαστικών, καθώς και δασικών εκτάσεων του Νομού. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι 
του Δασαρχείου και εθελοντές πυροσβέστες συνεργαστήκαμε για την αναδάσωση της εν λόγω 
περιοχής.
Εξαιτίας φορτωμένου προγράμματος, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. δεν κατάφεραν να επισκεφτούν το 
σχολείο μας. Δέχτηκαν όμως και απάντησαν σε δομημένο από τους μαθητές ερωτηματολόγιο, το 
οποίο τους στείλαμε ηλεκτρονικά, αναφορικά με το είδος του έργου που επιτελούν, την εθελοντική 
εργασία που προσφέρουν, τα αποτελέσματα της εθελοντικής τους δράσης τόσο στην προσωπική 
τους ζωή όσο και στην ζωή εκείνων που αποδέχονται την αρωγή τους, καθώς και για τη δομή και 
την οργάνωση της λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων.
Επισκεφτήκαμε τα Παιδικά Χωριά SOS της Αλεξανδρούπολης.  Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους 
χώρους των εγκαταστάσεων, συζήτησαν με τους Υπευθύνους και πήραν συνέντευξη από τη 
Εθελόντρια, κ. Β. Δόδουλα, η οποία μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία που κατέκτησε τα τελευταία 
πέντε χρόνια που προσφέρει στο συγκεκριμένο χώρο τις υπηρεσίες της ως Εθελόντρια δασκάλα 
σε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά που χρειάζονται τη βοήθεια της.

•	 Η ανακύκλωση των εθελοντών 
Επικοινωνία με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης για 
τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της επικείμενης συνεργασίας μας.
Την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα επισκέφτηκε το σχολείο μας η Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης και Συντονίστρια Νομού του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και δρω», κ. Ε. Χαμαλίδου και, σε συνεργασία με την ολομέλεια των εμπλεκομένων 
στο πρόγραμμα μαθητών, προσδιόρισαν τους όρους, τους κανόνες, την στοχοθεσία και τις 
προϋποθέσεις σύστασης της εθελοντικής μας οργάνωσης. Εκτυπώσαμε και βιβλιοδετήσαμε 
το καταστατικό και οι μαθητές, αναλαμβάνοντας  τη δέσμευση εφαρμογής του, το υπέγραψαν. 
Οι μαθητές ανέλαβαν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων που προέκυψαν από την 
γενικότερη και ειδικότερη στοχοθεσία του καταστατικού μας. 

•	 Εθελοντικός καθαρισμός πάρκου
Επικοινωνήσαμε με το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης και εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον 
μας να καθαρίσουμε ένα γειτονικό πάρκο, συχνό προορισμό των εκπαιδευτικών εκδρομών μας. 
Σχεδιάσαμε και οργανώσαμε το είδος της συνεργασίας μας (συντονισμός της επί του πεδίου 
δράσης των μαθητών,  παροχή πλαστικών σάκων για τη συγκέντρωση των απορριμμάτων, 
αποκομιδή αυτών). Επικοινωνήσαμε με τοπικό Φαρμακείο, το οποίο μας χορήγησε με πλαστικά 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές μας βίωσαν τη χαρά, την ικανοποίηση, αλλά και τη 
«δύναμη» που εμπεριέχει ο ρόλος του ενεργού πολίτη, του πολίτη 

που νοιάζεται, που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς και παρέμβασης. Η επαφή και συνεργασία 
με τόσους πολλούς φορείς και ιδιώτες τους βοήθησε να βιώσουν 
την εμπειρία του «ανήκειν» στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και 

ως εκ τούτου να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και αξία της 
κοινωνικής συνοχής.

γάντια μιας χρήσεως.
Στο πλαίσιο της επόμενης εκπαιδευτικής εκδρομής που υλοποίησε το σχολείο μας, οι μαθητές 
των τριών τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης διασκορπίστηκαν στο χώρο και με την ενθάρρυνση του 
Υπεύθυνου του Τμήματος Καθαριότητας καθάρισαν όλο το πάρκο από τα σκόρπια σκουπίδια.
Η συμβολή του Δήμου Ξάνθης ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Δημάρχου, ο οποίος δήλωσε 
ενθουσιασμένος και συνεχάρη προσωπικά όλους τους μαθητές! Στη συζήτηση που ακολούθησε 
οι μαθητές παρότι «έχασαν» χρόνο απ’ την εκδρομή τους, δήλωσαν περήφανοι για το έργο τους, 
ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα της δράσης τους και έτοιμοι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.

•	 Μια αφίσα και ένα τραγούδι για τον εθελοντισμό
Οι μαθητές επέλεξαν μία από τις ομαδικές εργασίες που υλοποίησαν στα πλαίσια εφαρμογής του 
προγράμματος, την επεξεργάστηκαν ψηφιακά και την εκτύπωσαν σε μέγεθος αφίσας. Συμμετοχή 
της αφίσας μας στην Έκθεση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Ξάνθης. Συμμετοχή με το τραγούδι που δημιουργήσαμε για τον εθελοντισμό στις 
ετήσιες Γιορτές Νεολαίας, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης και οι Σχολικές Δραστηριότητες 
της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, στο Υπαίθριο Θέατρο της Κεντρικής Πλατείας της πόλης μας.

•	 Φωνάζοντας ΟΧΙ στη χρήση της πλαστικής σακούλας
Συναντηθήκαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συζητήσαμε την ιδέα των μαθητών για τη 
δημιουργία μιας καμπάνιας ενημέρωσης - παρέμβασης της εθελοντικής μας οργάνωσης στην 
ευρύτερη σχολική και τοπική κοινωνία και σχεδιάσαμε όλοι μαζί τις παραμέτρους υλοποίησής της. 
Επικοινωνήσαμε αναλόγως με μία γνωστή Ελληνική Εταιρεία Εμπορίας Επίπλων, Στρωμάτων 
και Λευκών Ειδών, η οποία μας χορήγησε δωρεάν τετρακόσια μέτρα υφάσματος. Σε κάθε τμήμα 
υλοποιήθηκε μεταξύ των μαθητών διαγωνισμός μηνυμάτων, με θέμα τη μείωση της χρήσης της 
πλαστικής σακούλας και οι ίδιοι οι μαθητές επέλεξαν τα τρία πιο αντιπροσωπευτικά, για να τα 
χρησιμοποιήσουν στην καμπάνια. Η καμπάνια υλοποιήθηκε στα πλαίσια και πάλι των Γιορτών 
Νεολαίας, στην Κεντρική Πλατεία, στην οποία παρευρίσκονταν μαθητές των σχολικών μονάδων 
του Νομού μας. Εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων με τις ραπτομηχανές τους έραβαν επιτόπου 
πάνινες τσάντες, στις οποίες οι μαθητές μας μαζί με τους μαθητές των άλλων σχολείων (και με την 
αρωγή της Π.Ο. του ΚΠΕ Βιστωνίδας και των συναδέλφων εκπ/κών) ζωγράφιζαν και έγραφαν τα 
επιλεγόμενα μηνύματα και στη συνέχεια τις μοίραζαν στους διερχόμενους συμπολίτες μας (Λόγω 
μη αντιστοιχίας του διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης της δράσης σε σχέση με το μεγάλο αριθμό 
πάνινων τσαντών που χρειαζόμασταν - περίπου 1.500 - είχαμε πολλές ήδη ραμμένες τσάντες 
μαζί μας, τις οποίες ανέλαβαν και έραψαν οι γονείς του Σ.Γ.Κ. του σχολείου μας).
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30ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου Κρήτης
Συντελεστές: 
Ειρήνη Σεμερτζάκη, Κατερίνα Κοπιδάκη, Ελένη Ήμεροί, Καλλιόπη Φακίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Ευαισθητοποίηση όλου του σχολείου για δράσεις αλληλεγγύης, ενόψει των Χριστουγέννων

■ Συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων που δόθηκαν σε άπορες οικογένειες του σχολείου μας. 

-Συμμετοχή στην πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Παιχνιδομαζώματα – 
Δωροσκορπίσματα». Μαζέψαμε παιχνίδια για τα παιδιά που δεν έχουν κανέναν να τους κάνει 
δώρο. Γεμίσαμε ένα ολόκληρο φορτηγάκι.

■ Προώθηση στο σχολείο των σκοπών της διεθνούς οργάνωσης  “Make a Wish” και πώληση 
αστεριών για τη συγκέντρωση χρημάτων. Καταθέσαμε στο λογαριασμό της οργάνωσης 245 ευρώ.

■ Έρανος για να βοηθήσουμε τον μικρό Μάνο, μαθητή σε ένα σχολείο του νομού μας, που 
διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Συγκεντρώσαμε 1530 ευρώ.

■ Ετοιμάσαμε σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης για τα προσφυγόπουλα που έρχονται στην χώρα 
μας και έχουν μεγάλο ταξίδι μπροστά τους, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του Συλλόγου 
Δασκάλων.

•	 Οργάνωση, επισκευή και εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής του σχολείου μας με τη 
συνδρομή ιδιώτη χορηγού. Φύτεμα στην αυλή του σχολείου

Με τη σκέψη ότι πρώτα πρέπει να νοιαστούμε για το χώρο που ζούμε, αναδιοργανώσαμε το 
εργαστήρι φυσικής του σχολείου μας. Είχε χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας και έτσι 
έπρεπε να γινεί ξεκαθάρισμα από άχρηστα και παλιά πράγματα που υπήρχαν μέσα. Τα παιδιά ανά 
ομάδες με δουλειά τριών ημερών περίπου έβγαλαν και πέταξαν αυτά τα πράγματα. Βοήθησαν 
επίσης στη μεταφορά των παλιών θρανίων για να τα πάρει το φορτηγό της εταιρίας «Κοπιδάκη» 
για επισκευή. Στη συνέχεια τακτοποιήθηκαν τα ντουλάπια, καταγράφηκαν τα υλικά που υπάρχουν 
και μπήκαν σε ομάδες. Ύστερα από αίτηση του σχολείου ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
αγόρασε επιπλέον υλικό που έλειπε από το εργαστήριο, όπως επίσης και έναν βιντεοπροβολέα για 
το εργαστήριο. Με την ίδια σκέψη τα παιδιά έφεραν φυτά και φυτέψαμε στην αυλή του σχολείου.

•	 Επαφή – συνάντηση με εθελοντικές ομάδες: «ΑΤΑΧΤΟΙ», «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», 
«ΖΩΦΟΡΟΣ»

Ύστερα από επιθυμία των μαθητών έγινε επίσκεψη μέλους του εθελοντικού οργανισμού « ΤΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο σχολείο μας. Μας μίλησε για το πώς ξεκίνησε και ποιος τον ίδρυσε. 
Έγινε παρουσίαση της δράσης του, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον 
εθελοντισμό, την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Η κυρία Μαρκουλάκη, ψυχολόγος 
του οργανισμού έκανε μια ενδιαφέρουσα δράση για τη σχολική βία και ενημέρωσε τα παιδιά για 
την γραμμή στήριξης στη οποία μπορούν να καλούν αν χρειάζονται βοήθεια.

Επίσης έγινε επίσκεψη μελών της ομάδας «ΑΤΑΧΤΟΙ» (που σημαίνει Άνθρωποι Της Αλληλεγγύης 
Χωρίς Τείχη Και Οικονομική Ιδιοτέλεια) στο σχολείο μας, οι οποίοι παρουσίασαν την εθελοντική 
τους δραστηριότητα, έγινε συζήτηση με τα παιδιά με σκοπό την πιο σωστή προσέγγιση του 
εθελοντισμού και την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους.

Επιπλέον έγινε μια ακόμη επίσκεψη της κ. Λαζαράτου Μελίτας εκ μέρους της φιλοζωικής 
ομάδας ΖΩΦΟΡΟΣ με μορφή διδακτικής παρέμβασης ανά τάξη με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα αδέσποτα γύρω μας, με τίτλο «Αδέσποτα, οι φίλοι που 
εγκαταλείψαμε!». Τα παιδιά ύστερα από κάποιο παιχνίδι που έγινε με μουσική και ήχους από 
κάποια όργανα, ζωγράφισαν και έγινε ένα ομαδικό ταμπλό με το σχετικό θέμα: «Αδέσποτα, οι 
φίλοι που εγκαταλείψαμε!».
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Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά προβληματίστηκαν με τα ζητήματα της προσφυγικής 
κρίσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αίσθηση της παρέας των 
συνομήλικων παιδιών, που δρουν ομαδικά ενταγμένα ομαλά στο 

φυσικό περιβάλλον, ενίσχυσε την αποτελεσματική και γόνιμη 
υλοποίηση των δράσεων. Τέλος, καλλιεργήθηκε το στοιχείο της 

δέσμευσης, της συνέπειας και της συνέχειας, που χαρακτηρίζει τον 
πραγματικό εθελοντισμό, της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου μας 

για προσφορά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μας.

•	 Ομαδική ανάγνωση του βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά»

Η ανάγνωση  αυτή έγινε με στόχο την ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας, της 
προσφοράς, της αλληλοβοήθειας και άλλων σχετικών αρχών που αναδεικνύονται στο βιβλίο 
μέσω της περιγραφής της ζωής μιας ομάδας παιδιών που τελείωσαν την Στ΄ τάξη και κάνουν 
κατασκήνωση στο βουνό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Συζήτηση με τους μαθητές και 
προβληματισμός γύρω από τις παραπάνω βασικές έννοιες. Αξιοποίηση μέρους του βιβλίου με 
επιλογή από τους μαθητές και δημιουργία διαλόγων για θεατρική αξιοποίηση αργότερα.

•	 Επίσκεψη στο φυτώριο του Δήμου

Η υπεύθυνη της υπηρεσίας “Πρασίνου” ενημέρωσε τα παιδιά για τις εργασίες που έχουν υπό την 
ευθύνη τους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν κ.ά. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στον χώρο, στο 
φυτώριο. Μπήκαμε στο θερμοκήπιο όπου είδαμε τα μικρά φυτά και μας εξήγησε τη διαδικασία, 
τι ακριβώς γίνεται μέχρι να φτάσουν σ’ αυτό το στάδιο τα φυτά. Στο τέλος τα παιδιά μεταφύτεψαν 
φυτά μόνα τους σε γλάστρες. 

•	 Καθαρισμός πάρκου

Η δράση αυτή έγινε ύστερα από αίτημα των παιδιών που σκέφτηκαν ότι θα ήθελαν να υιοθετήσουν 
έναν χώρο και να τον φροντίζουν.  Σκέφτηκαν λοιπόν το πάρκο που είναι πιο κοντά στο σχολείο. 
Έτσι τα παιδιά καθάρισαν ένα μέρος από το πάρκο. Σε μεγάλες σακούλες σκουπιδιών έβαλαν όσα 
σκουπίδια ήταν εκεί που μετά θα έπαιζαν και…. ήταν πολλά! Γέμισαν τέσσερις σακούλες από ένα 
σχετικά μικρό κομμάτι! Όταν επιστρέφαμε στο σχολείο τις πήραν και τις πέταξαν στον πιο κοντινό 
κάδο. 

•	 Σύνταξη άρθρου στο σχολικό έντυπο του σχολείου

Στο σχολικό έντυπο  της Στ’ τάξης, αφιερώθηκε το κεντρικό δισέλιδο στο “ Νοιάζομαι και Δρω”  
για να εξαπλώσουμε το μήνυμα του προγράμματος στους γονείς και γενικά στην κοινωνία εκτός 
σχολείου. Το σχολικό έντυπο πήρε βραβείο σε ένα διαγωνισμό κι έτσι προβλήθηκε το Πρόγραμμα 
και επαινέθηκαν τα παιδιά για την συμμετοχή τους σε αυτό σε εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα 
του Δήμου Ηρακλείου.
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Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο 
με Λυκειακές Τάξεις 
Ηρακλείου Κρήτης
Συντελεστές: 
Φάσουρα Μαρία, Παπαδιά Λυκάκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Να γίνουμε ομάδα

Οι μαθητές ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν δουλέψει όλοι μαζί ένα μουσικοκινητικό 
έργο και αναγνωρίζουν τι σημαίνει να πειθαρχώ και να συμπράττω μαζί με άλλους.

Πραγματοποιήσαμε δύο δραστηριότητες. Η πρώτη αφορούσε να μάθει ο ένας τον άλλον . Ο 
καθένας είχε ένα καρτελάκι με μία μισή φράση όπου έπρεπε να συμπληρώσει ο ίδιος. Έτσι όλοι 
μας μάθαμε κάτι για τον άλλον

Στη δεύτερη δραστηριότητα  κάναμε ένα κύκλο  όπου  πιάνει ένας την αρχή ενός κουβαριού και 
κρατώντας την άκρη του λέει για ποιο λόγο συμμετέχει στο πρόγραμμα  και τι πιστεύει ότι οφείλει 
να κάνει από την μεριά του για να λειτουργήσουμε συλλογικά στο  ‘’νοιάζομαι και δρω’’. Μετά 
στέλνει σε άλλον το κουβάρι και κάνει ο καθένας διαδοχικά το ίδιο μέχρι να φτιαχτεί ένας ιστός.  
Αν κάποιος αφήσει τη δική του άκρη τότε χαλάει η δομή του ιστού. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και 
με μία ομάδα σαν τη δική μας. 

•	 Εμβάθυνση στις έννοιες  αλληλεγγύη/ εθελοντισμός/ ενεργός πολίτης

Ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν την γνώμη τους για το τι πιστεύουν ότι σημαίνουν οι 
έννοιες αυτές. Παρακολουθήσαμε σχετικά βίντεο καθώς και έγινε αναφορά μέσω power point 
σε ανάλογες δράσεις που αφορούν την κάθε έννοια.  Αργότερα κατέθεσαν γραπτώς τις δικές τους 
εμπειρίες ως πολίτες που έκαναν κάτι συναφές με τους όρους και τους ζητήθηκε να ανακαλύψουν 
δράσεις ομάδων ή ατόμων που δρουν στην περιοχή τους και στην πόλη τους με άξονα τις έννοιες 
αυτές.  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

•	 Ένα παιχνίδι για ένα χαμόγελο

Έγινε συλλογή παιχνιδιών για την ενίσχυση της εθελοντικής δράσης  «ένα παιχνίδι για ένα 
χαμόγελο»,  η οποία γίνεται στη Μυτιλήνη και συλλέγει παιχνίδια για τα παιδιά μεταναστών που 
φτάνουν στο νησί.

 Τα παιδιά της ομάδας αφού πρώτα ενημερώθηκαν για την συγκεκριμένη δράση αποφάσισαν 
ομαδικά πώς θα οργανωθούν στην ομάδα τους και μετά με ποιο τρόπο θα ενημερώσουν τη  σχολική 
κοινότητα. Οι μαθητές των εικαστικών φιλοτέχνησαν μία μεγάλη κάρτα και η υπόλοιπη ομάδα 
έγραψε μία μαντινάδα –ευχή. Οι κούτες εστάλησαν στη Μυτιλήνη.  Η δράση πραγματοποιήθηκε  
διαθεματικά με το μάθημα της δημιουργικής γραφής.

•	 Ημέρα Ψυχικής Υγείας 

Μέλη της ομάδας μας σε συνεργασία με συμμαθητές τους  από άλλες τάξεις συμμετείχαν με 
χορευτικά και θεατρικά δρώμενα, τα οποία δημιούργησαν χωρίς καθοδήγηση καθηγητών,  
σε εκδήλωση  για την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που διοργάνωσε η 7η Υγειονομική 
Υπηρεσία Κρήτης και η οποία  πραγματοποιήθηκε στην Λότζια Ηρακλείου Κρήτης.  Αργότερα 
έγινε και διάχυση της δράσης στο σχολείο μας όπου παρουσιάστηκαν τα δρώμενα σε όλη τη 
σχολική κοινότητα. 

•	 Εκδήλωση συμπαράστασης- αλληλεγγύης

Συμμετείχαν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση  μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που έγινε 
στο σχολείο μας τα Χριστούγεννα, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να στηρίξουν τον 
πατέρα συμμαθητή τους σε κρίσιμο θέμα υγείας. Η πρωτοβουλία πάρθηκε  εξ’ ολοκλήρου από 
μαθητές διαφόρων τάξεων και τα  παιδιά της ομάδας στήριξαν την προσπάθεια.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές εκφράστηκαν συλλογικά, ενδυνάμωσαν τις σχέσεις 
τους και αντιλήφθηκαν την σημαντικότητα της προσωπικής 

συμμετοχής, προκειμένου να λειτουργήσει η ομάδα, αναγνώρισαν-
γνώρισαν την ακριβή έννοια των όρων και συνέδεσαν τη δική 

τους συμμετοχή ή μη σε δραστηριότητες συναφείς με τις έννοιες 
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του ακτιβισμού. Επιπλέον, 

προσέγγισαν τις συγκεκριμένες έννοιες κυρίως σε σχέση με το 
άμεσο περιβάλλον τους και την επικαιρότητα (σχολείο, γειτονιά, 

οικογένειά, πόλη, οικονομική και προσφυγική κρίση), ενώ 
ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη διάχυση των δράσεων στο πλαίσιο 

της σχολικής κοινότητας.

•	 Ένας κόσμος χωρίς ήχους

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βάσω Τσανάκα, καθηγήτρια ειδικής αγωγής, αφιερώσαμε 
αρκετές διδακτικές ώρες για να μάθουμε κάποιες βασικές αρχές της νοηματικής γλώσσας 
και επεξεργαστήκαμε στην νοηματική γλώσσα έννοιες του νοιάζομαι και δρω καθώς  και 
ένα μουσικό κομμάτι (το χρυσαλιφούρφουρο  από το έργο Λιλιπούπολη) προκειμένου να 
συμπράξουμε με το 3/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων  Ηρακλείου.  Προτάσεις, 
ιδέες, και προετοιμασία για την επίσκεψή μας στο σχολείο. Τα παιδιά δημιούργησαν ρυθμικά 
παιχνίδια και ένα θεατρικό μόνο με το σώμα, να το αφιερώσουν στους λιλιπούτειους φίλους 
μας.

•	 Τραγουδάω με τη νοηματική

Επισκεφτήκαμε το  3/θέσιο  Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Ηρακλείου με σκοπό να 
ανταλλάξουμε εμπειρίες με τους μαθητές του σχολείου και να συμπράξουμε μουσικοχορευτικά. 
Οι μαθητές μας φιλοτέχνησαν χειροτεχνίες και έφτιαξαν συμβολικά δώρα καθώς και 
ευχητήριες κάρτες για να χαρίσουν στους μικρούς μαθητές. Τραγουδήσαμε μαζί και τα δύο 
σχολεία στη νοηματική και φωνητικά το τραγούδι «χρυσαλιφούρφουρο»,  ενώ παράλληλα μας 
«τραγούδησαν» μόνα τους με τη χρήση της νοηματικής το τραγούδι «σαν τον καραγκιόζη». Οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου,  μας παρότρυναν να εξερευνήσουμε μαζί τους για λίγο τον κόσμο 
της νοηματικής. Αργότερα, βρεθήκαμε μαζί και με το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το οποίο 
συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο για να συμπράξουμε χορευτικά και τα παιδιά της ομάδας 
υπέδειξαν μικρή χορογραφία στους μαθητές των άλλων σχολείων.
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43ο  Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Χρυσάνθη Δαλακλή, Πολυκαρπία Σιδηροπούλου, Γιώργος Σκαφίδας, Ζαρκάδας Δημήτριος, 
Angela Clausnitzer, Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	  Νοιάζομαι και Δρω για τους άλλους

Παρακολούθηση παράστασης του Κ.Θ.Β.Ε. στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Για 
όλα τα παιδιά της Γης…». Στη συνέχεια, τα παιδιά ζωγράφισαν τις δικές τους εικόνες και κόμικς 
για τα θέματα που τους προβλημάτισαν. 

■ Προβολή ταινιών με θέμα τη διαφορετικότητα και τις ανισότητες μεταξύ των χωρών στην 
κατανάλωση τροφίμων και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Συζήτηση-συγγραφή δικών 
τους κειμένων με βάση τα όσα τους προβλημάτισαν.  

■ Βιωματικές ασκήσεις εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης της ομάδας. 

■ Θεατρικές τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (δυναμικές εικόνες, παιχνίδι ρόλων), 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

■ Τα παιδιά ανέλαβαν να παρουσιάσουν κάποιες εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Η κάθε 
ομάδα, αφού αναζήτησε πληροφορίες για τη δράση του φορέα που επέλεξε,  έκανε μια 
παρουσίαση του φορέα στην τάξη.

■ Σύνδεση με επικαιρότητα: το προσφυγικό πρόβλημα. Σχεδιασμός εθελοντικής δράσης για 
τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στον ξενώνα της «Άρσις», 
κοινωνικής οργάνωσης υποστήριξης νέων, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Οι τάξεις 
Δ΄, Ε΄, Στ΄, του σχολείου στις 22/12/2015 τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
στη γειτονιά και συγκέντρωσαν ρούχα, βιβλία, και παιχνίδια για τον ξενώνα προσφύγων 
αλλά και για το Σπίτι της «Άρσις», όπου φιλοξενούνται παιδιά θύματα παραμέλησης, 
κακοποίησης ή παράνομης εμπορίας. Η εκμάθηση των τραγουδιών με τη συνοδεία 
μουσικών οργάνων έγινε από τη μουσικό της τάξης και η κατασκευή αφισών στο μάθημα 
των εικαστικών του  ολοήμερου σχολείου. Οι αφίσες τοιχοκολλήθηκαν στη γειτονιά και 
έγινε ενημέρωση του  τοπικού ραδιοφώνου.  Στη συνέχεια, τα παιδιά πακετάρισαν τα 
πράγματα που συγκεντρώθηκαν κατά είδος και ηλικία παιδιών, και δύο τμήματα της Στ΄ 
τάξης επισκέφτηκαν  στις 15/1/2016 τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 
Ωραιόκαστρο. Κατά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε γνωριμία με εθελοντές, συζήτηση 
για εθελοντικές δομές και ΜΚΟ, συμμετοχή σε βιωματικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης στο 
θέμα των προσφύγων, ενημέρωση για το προσφυγικό πρόβλημα. 

Τέλος, την επόμενη ημέρα έγινε αποτίμηση της δράσης στο σχολείο και  περαιτέρω ενημέρωση 
αναζητώντας στο διαδίκτυο πληροφορίες και συζητώντας στην τάξη ειδικότερα για το θέμα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για το σχολείο μου: 1. Η βιβλιοθήκη της πιλοτής 2. Εξωραϊσμός  της 
σχολικής αυλής

Βιωματικές ασκήσεις με υποθετικές  καταστάσεις που θέτουν διλήμματα σε ζητήματα εθελοντισμού 
και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για υποστήριξη της άποψής τους, όσον αφορά στην ανάληψη ή 
όχι δράσης σε θέματα που τους αφορούν ως μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας.

Σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων έγινε 
συζήτηση με σκοπό την ανεύρεση λύσης για την ασφυκτική κατάσταση στη σχολική αυλή, 
εξαιτίας του πολύ περιορισμένου χώρου για παιχνίδι και χαλάρωση στο διάλειμμα. Πρόταση 
για δημιουργία μια γωνιάς ανάγνωσης και επιτραπέζιου παιχνιδιού στην πιλοτή του κτιρίου με 
την κατασκευή δύο μικρών χαμηλών βιβλιοθηκών, όπου τα παιδιά θα μπορούν ελεύθερα να 
ξεφυλλίζουν, να διαβάζουν και να δανείζονται βιβλία. Ακολούθησε συζήτηση της πρότασης με τους 
μαθητές των μεγάλων τάξεων: Ενημέρωση των παιδιών και πρόσκλησή τους να συμμετάσχουν 
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στο όλο εγχείρημα εξηγώντας τους ότι προϋποθέτει αρκετή εθελοντική εργασία. Αποφασίστηκε 
να συγκεντρωθούν βιβλία και να αξιοποιηθούν και τα βιβλία που είχαν συγκεντρωθεί από 
δωρεές προηγούμενου έτους. Συγκροτήθηκε μια ομάδα εθελοντών βιβλιοθηκάριων που, 
με τη βοήθεια αντίστοιχης ομάδας εθελοντών εκπαιδευτικών, κατέγραψαν τα  βιβλία με το 
όνομα του συγγραφέα και  ταξινομήθηκαν κατά είδος. Κολλήθηκαν κάρτες δανεισμού σε κάθε 
βιβλίο, ορίστηκε ο κανονισμός της βιβλιοθήκης που πλαισιωμένος με ανάλογες ζωγραφιές 
των παιδιών τοιχοκολλήθηκε σε διάφορα σημεία της βιβλιοθήκης. Τα παιδιά μοιράστηκαν σε 
βάρδιες τα διαλείμματα και ανέλαβαν να βοηθούν τους συμμαθητές τους για να δανειστούν 
βιβλία στο σπίτι αλλά και για να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Οι μικρότεροι 
μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θερμά και «εκπαιδεύονται» για να αναλάβουν και αυτοί ενεργό 
δράση τις επόμενες χρονιές. Προς το παρόν εκτονώθηκε κάπως η κατάσταση στο διάλειμμα 
και δημιουργήθηκε ένας χώρος που προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους χαλάρωσης, όχι μόνο 
στο διάλειμμα αλλά και τις ώρες του Ολοήμερου σχολείου και κατά τη φάση δραστηριοτήτων 
φιλαναγνωσίας σε αυτό.

■ Σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και την εικαστικό του σχολείου, αποφασίστηκε 
τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να βοηθήσουν σε εθελοντική βάση για τον 
εξωραϊσμό της αυλής. Η δράση περιλάμβανε βάψιμο και εικαστική παρέμβαση στους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους της αυλής. Η εικαστική παρέμβαση συμπληρώθηκε 
με την αναγραφή των λέξεων αγάπη, αλληλεγγύη και φιλία στην είσοδο του σχολείου.  

 
•	 Νοιάζομαι και δρω μέσα από τον κινηματογράφο 

Συνεργασία με Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ. και συμμετοχή E2 τάξης σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν 
με το είδος κατόπιν επίσκεψης και ξενάγησής  τους στο Μουσείο κινηματογράφου. 

Γνωριμία με τις ειδικότητες που συνεργάζονται για την παραγωγή ταινιών, την ιστορία του 
κινηματογράφου, ιδιαίτερη ενασχόληση με το σενάριο. 

Παρακολούθηση στο youtube μαθητικών ταινιών μικρού μήκους και ανάλυση της μικρού μήκους 
animation ταινίας ‘The bug’ του Γιάννη Λιόλιου, και εμβάθυνση στο θέμα του ρατσισμού και της 
διαφορετικότητας.  Η σχολική βία αποφασίστηκε να είναι το  θέμα της δικιάς τους ταινίας, καθώς 
τα παιδιά έδειξαν να τους ενδιαφέρει πολύ, με βάση και δικές τους εμπειρίες. Ομάδα μαθητών 
ανέλαβε να ερευνήσει το φαινόμενο και τα είδη  της σχολικής βίας και παρουσίασε την εργασία 
της στην υπόλοιπη τάξη.  

Οι επόμενες συναντήσεις αφιερώθηκαν στη συγγραφή σεναρίου και στα γυρίσματα. Έγινε μοντάζ. 
Προγραμματίστηκε προβολή της ταινίας στο σχολείο προκειμένου να γίνει ενημέρωση κατά της 
σχολικής βίας. Η ταινία προβλήθηκε, επίσης, στο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών που διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων Αν. Δ/νσης Θεσ/νίκης.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για άλλα σχολεία.

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης αποφάσισαν να επισκεφτούν το 3ο Διαπολιτισμικό σχολείο Μενεμένης 
και το Κέντρο προστασίας ανηλίκων Μενεμένης «Φάρος του κόσμου», όπου εθελοντές στηρίζουν 
τα παιδιά του συγκεκριμένου σχολείου. Συγκεντρώθηκαν βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια για 
τη βιβλιοθήκη του σχολείου και πραγματοποιήθηκε εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, όπου με τη 
συμβολή του συλλόγου γονέων και του φούρνου της γειτονιάς τα παιδιά των μεγάλων τάξεων 
έφτιαξαν  γλυκίσματα που πουλήθηκαν στον αποκριάτικο χορό του σχολείου, για να ενισχυθεί το 
Κέντρο Φιλοξενίας. Κατά την επίσκεψη, διοργανώθηκε εκδήλωση κατά της σχολικής βίας, που 
περιλάμβανε  προβολή της ταινίας του Ε2 τμήματος -και στη συνέχεια συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που πραγματοποιήθηκε, με αφορμή για την παγκόσμια ημέρα  
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για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού, οι μαθητές του 43ου σχολείου 
είπαν τραγούδια για την ειρήνη και τη φιλία, που τους δίδαξε η μουσικός του σχολείου, έγινε 
προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Γκολ στη σχολική βία!» της Ε2 τάξης, η Ε΄ τάξη του 3ου 
διαπολιτισμικού παρουσίασε θεατρικό δρώμενο εμπνευσμένο από την ταινία «Τα μπλε γυαλιά» 
του Γιάννη Κουφονίκου, βασισμένο στο κείμενο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Στη φωλιά του Νίκου», 
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και στο βιβλίο Μίλα, μη φοβάσαι-3 ιστορίες για τη βία και το θέμα του ρατσισμού και 
του σχολικού εκφοβισμού, ενώ μικρότερα παιδιά του 3ου Διαπολιτισμικού απήγγειλαν σχετικά 
ποιήματα. Τα παιδιά έπαιξαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και έδωσαν υπόσχεση 
ότι σύντομα θα βρεθούν ξανά. Η ταινία προβλήθηκε, επίσης, στο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων Ανατολικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης.

•	 Νοιάζομαι και Δρω μέσα από τη λογοτεχνία

Ανάγνωση του βιβλίου του Φιλίπ Μπαρμπώ «Ο Τυφλοπόντικας», όπου παρουσιάζεται μια τάξη 
«εντατικής παρακολούθησης» στη Γαλλία, τη δεκαετία του 1980, η οποία αποτελείται από μαθητές 
με χαμηλή αυτοεκτίμηση και «αλλεργικούς στα μαθήματα», έχοντας καινούριο δάσκαλο με το 
παρατσούκλι «Ο Τυφλοπόντικας» - λόγω των χοντρών γυαλιών του -  αλλάζει σταδιακά άποψη 
για το διάβασμα και τη γνώση, εκφράζεται δημιουργικά, θέτει κοινούς στόχους, και, τέλος, τους 
πετυχαίνει με πολύ «εθελοντική» εργασία, ως αποτέλεσμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας 
μεταξύ τους. Ως εισαγωγή στις καταστάσεις του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε η δραστηριότητα «Εμείς 
είμαστε που…» από το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. 

Ασκήσεις δραματοποίησης και δημιουργικής γραφής με αφορμή το βιβλίο, συζήτηση για τη 
συμμετοχή των ιδίων σε προϋπάρχουσες ανάλογες δραστηριότητες στο σχολείο, όπως π.χ. το 
χριστουγεννιάτικο παζάρι της έκτης τάξης,  στο οποίο συγκεντρώνονται χρήματα για την εκδρομή 
στην Αθήνα και τη γιορτή αποφοίτησής τους (κατασκευή στολιδιών, κοσμημάτων, ημερολογίων 
και χειροτεχνιών από τα παιδιά). 

Προβολή και συζήτηση της ταινίας μικρού μήκους «Δε μας αφορά», 1ο  Ε.Π.Α.Λ. Κορδελιού, 
Θεσσαλονίκης, 1ο βραβείο στο  5ο «Πάμε σινεμά».

Ανάγνωση αποσπάσματος ομιλίας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και συζήτηση για τη δράση του, 
απόπειρα απάντησης στα ερωτήματα που συνοδεύουν το απόσπασμα. Ανάγνωση ποιημάτων με 
σχετικό περιεχόμενο στην τάξη και συγγραφή δικού τους ποιήματος με τίτλο «Έχω ένα όνειρο» 
ή με αφορμή τίτλους και  στίχους σχετικούς με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν στο πρόγραμμα 
και στο λογοτεχνικό βιβλίο. Συμμετοχή  και βράβευση στον διαγωνισμό ποίησης που διοργάνωσε 
το 3ο Γυμνάσιο Κορδελιού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου με θέμα «Εθελοντές: Αλληλέγγυοι Πολίτες». 
Απαγγελία στίχων από τα ποιήματά τους στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη 
στο Κέντρο Ιστορίας με σκοπό να παρουσιαστεί το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
στους γονείς.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για τον Δήμο μου και τα δικαιώματα του παιδιού στην πόλη

Ύστερα από πρόσκληση του Δικτύου για το «Δικαίωμα του παιδιού στην πόλη», αποφασίστηκε 
τα Ε2 και Στ2 τμήματα, να συμμετέχουν σε παιδαγωγικό πρόγραμμα για την αρχιτεκτονική και 
τον αστικό πολιτισμό με τίτλο «Το δικαίωμα του παιδιού στην πόλη», που πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του Δικτύου και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είχε 3/μηνη διάρκεια 
(έναρξη Μάρτιος 2016), και παρουσίαζε κοινή στοχοθεσία με το «Νοιάζομαι και Δρω»: Σκοπός του 
η αμφισβήτηση της εικόνας της πόλης του ως κάτι αμετάκλητο από την πλευρά του παιδιού και η 
προσπάθεια να «ξαναδιαβάσει» τα δεδομένα με βάση τις δικές του ανάγκες. Επιπλέον, επιδιώκεται 
να συμμετέχει ενεργά στην πόλη, αξιοποιώντας θεσμούς και δημοκρατικές διαδικασίες και 
μαθαίνοντας να απευθύνεται σε αρμόδιους και να διεκδικεί τα δικαιώματά του δημόσια.  
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Όφελος για τους μαθητές: 

Τα παιδιά κατανόησαν τι σημαίνει ανθρωπιστική κρίση, καταπάτηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπαράσταση και έμπρακτη 

βοήθεια σε ανθρώπους θύματα του πολέμου. Επίσης, γνώρισαν  
ΜΚΟ, που δρούνε για τα προβλήματα αυτά ανέπτυξαν της 

ικανότητα να παίρνουν από κοινού αποφάσεις, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και να δρουν συλλογικά, ενώ μέσα από βιωματικές 

ασκήσεις ανέπτυξαν δεξιότητες ενσυναίσθησης.

Οι μαθητές κατασκεύασαν αφίσες και μακέτες με τις δικές τους αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για 
την πόλη τους, και έγραψαν σχετικό θεατρικό δρώμενο. Τα έργα τους αυτά θα παρουσιαστούν 
σε σχετική εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2016. Παράλληλα διεξήχθη 
έρευνα στη γειτονιά του σχολείου τους σχετικά με τα προβλήματα κυκλοφορίας, καθαριότητας 
και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα γραφεία της Α΄ Δημοτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκαν για τα τμήματα, τις υπηρεσίες και τις δομές 
κοινωνικής πολιτικής και εθελοντισμού του Δήμου. Τέλος, οργανώθηκε ολιγόλεπτη παρέμβαση 
σε ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα τα δικαιώματά τους στην πόλη. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο 
Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Αργύρης Δόρβας, Ελευθερία Ελευθερίου, Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, Αναστασία Λινίκου
Παρασκευή Δημητριάδου, Βάνα Βουρτσάκη, Χρυσάνθη Βουδούρη, Ειρήνη Μπάκα, 
Γιαννοπούλου Ελένη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	  Η διαπραγμάτευση των εννοιών
Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής βιωματικά παιχνίδια ενίσχυσης της συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας. 
Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διαπραγμάτευση εννοιών και αξιοποίηση 
υλικού προγράμματος.
Στο μάθημαη της των Εικαστικών τα παιδιά έφτιαξαν το αστέρι της ταυτότητάς τους και έπαιξαν το 
παιχνίδι ‘πόσο καλά ξέρω τους συμμαθητές μου;’  προσπαθώντας να μαντέψουν σε ποιον ανήκει 
το αστέρι κάθε φορά. 
Στο μάθημα της Γλώσσας διαπραγμάτευση της σημασίας των εννοιών «Νοιάζομαι», «Δρω», 
«Εθελοντισμός». «Αλληλεγγύη», «Ακτιβισμός», «Ενεργός Πολίτης». Οι έννοιες εξετάστηκαν 
γραμματολογικά αλλά και με βιωματικές δραστηριότητες και η κάθε ομάδα κατέληξε σε ένα 
κείμενο όπου γίνονταν απόπειρα διατύπωσης ορισμών σε κάθε λέξη. Τέλος, κάθε ομάδα 
δημιούργησε ένα σύνθημα αντιπροσωπευτικό τον απόψεων που διαμόρφωσε μέσα από τη 
συνολική επεξεργασία των εννοιών.  
Στο μάθημα της μουσικής δημιουργούνται τραγούδια πάνω σε μουσική που επιλέγουν τα παιδιά, 
με τις έννοιες τις οποίες έχουν επεξεργαστεί.
Στο μάθημα της Πληροφορικής σχεδιασμός και κατασκευή ημερολογίου «Νοιάζομαι και 
Δρω», στο οποίο κάθε μήνας πλαισιώνεται με μικρά κείμενα των παιδιών για τις έννοιες που 
διαπραγματεύτηκαν. Με τα έσοδα από την πώληση του ημερολογίου ενισχύθηκαν οικονομικά 
επτά οικογένειες μαθητών του σχολείου που έχουν ανάγκη και εξασφαλίστηκε και το καθημερινό 
τους κολατσιό. 

•	  Τα ανθρώπινα δικαιώματα: το προσφυγικό πρόβλημα
Αξιοποίηση υλικού προγράμματος και συμπληρωματικού οπτικοακουστικού υλικού πάνω στα 
θέματα των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

■ Στο μάθημα των Εικαστικών ομαδικό κολάζ «Η δική μας Γκουέρνικα».
■ Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής τα παιδιά επεξεργάστηκαν την τραγωδία «Ικέτιδες» 
προσεγγίζοντας τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ελευθερία, δημοκρατία, 
αυτοδιάθεση, επιλογή συντρόφου αλλά και υποχρεώσεων (ζητήματα ηθικής, φιλοξενίας, 
παροχής ασύλου). Το έργο εξετάστηκε σε παραλληλισμό με το φλέγον ζήτημα των 
προσφύγων πολέμου, ως σύγχρονους ικέτες.
■ Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς συλλογή ρούχων, τροφίμων για τους πρόσφυγες της 
Ειδομένης, τα οποία παραδίδονταν κάθε εβδομάδα  από τη διευθύντρια του σχολείου 
στον προσφυγικό καταυλισμό Ειδομένης. Προσφορά από γονείς παιδιών του σχολείου 2 
ποδηλάτων για τα παιδιά στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά 
Θεσσαλονίκης.

•	  Γιατί απέναντι; δράσεις για σχολικό εκφοβισμό
Τα δύο τμήματα της Στ’ τάξης ανέλαβαν να ασχοληθούν με το θέμα της σχολικής βίας και τον 
σχολικό εκφοβισμό. Ειδικότερα οι μαθητές διάβασαν και το βιβλίο του Βαγγέλη Τασιόπουλου, 
Γιατί απέναντι;  το οποίο και δραματοποίησαν, μέσα από παιχνίδι ρόλων και τεχνικών του θεάτρου 
του καταπιεσμένου, με σκοπό τη βιωματική προσέγγιση των καταστάσεων που αναπτύσσονται 
μεταξύ θύτη και θύματος. 

■Στο μάθημα της πληροφορικής ο μαθητές έφτιαξαν ένα βίντεο με μικρές ιστορίες κόμικς 
κατά του σχολικού εκφοβισμού, με το πρόγραμμα Movie Maker, στο οποίο ηχογραφήθηκαν 
οι φωνές τους στους διαλόγους και οι ιστορίες πλαισιώθηκαν με τους στίχους που έγραψε 
ένας μαθητής.
■Στο τέλος, οργανώθηκε εκδήλωση ευαισθητοποίησης για το θέμα, σε ανοιχτή δραστηριότητα 
σε κεντρικό χώρο της Πυλαίας, με μορφή θεατρικού αναλογίου από τα παιδιά. Καλεσμένος 
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στην εκδήλωση ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου και η καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Ιωάννα 
Μπίμπου, οι οποίοι μίλησαν για το θέμα της σχολικής βίας και εκπρόσωπος από την οργάνωση 
Το Χαμόγελο του παιδιού. Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου δόθηκαν στον παραπάνω 
φορέα.

•	 Δράσεις για το σχολείο μας: αλλάζουμε το χώρο μας-προφυλασσόμαστε από ατυχήματα
Ζωγραφικές επεμβάσεις στην αυλή του σχολείου με σκοπό να την ομορφύνουν και να 
δημιουργήσουν χώρους απασχόλησης για τα μικρότερα παιδιά. 

■ Ενημερωτική καμπάνια του υπόλοιπου σχολείου για τα σχολικά ατυχήματα και τρόπους 
προφύλαξης από αυτά. Διανομή φυλλαδίων, στατιστική έρευνα στο μάθημα πληροφορικής 
για τα αίτια ατυχημάτων και ανάρτηση των αποτελεσμάτων και σχετικών αφισών στον 
κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για τους άλλους -έξω από το σχολείο μου
■ Επίσκεψη στο Γηροκομείο της περιοχής και ανάγνωση παραμυθιών στους ηλικιωμένους 
που φιλοξενεί.
■ Παρουσίαση  με θεατρικό δρώμενο του βιβλίου του Βαγγέλη Τασιόπουλου «Τα καινούρια 
μου πόδια» για άτομα με αναπηρία από παιδιά της Ε΄ τάξης στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης.
■ Ενίσχυση με τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου του Προγράμματος του Συλλόγου 
Φίλων Παιδιών με Ειδικές ανάγκες Κεντρικής Μακεδονίας. Προσπάθεια και στόχος 
του Συλλόγου είναι η παροχή παντός είδους βοήθειας, ηθικής και υλικής, ως έμπρακτη 
συμπαράσταση και υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία. Ταυτόχρονα συλλογή ρούχων, 
τροφίμων στο σχολείο για τον ίδιο σκοπό. 
■ Διοργανώθηκε πασχαλινό παζάρι  στο σχολείο, αφού έγινε εργαστήρι πασχαλινών 
λαμπάδων από την εικαστικό και με τα έσοδα ενισχύθηκε ο Σύλλογος Συνδρόμου Down 
Ελλάδας.

•	  Νοιάζομαι και δρω για το περιβάλλον
Συζήτηση για τα συναισθήματα των παιδιών με αφορμή το βιβλίο Η παλέτα των συναισθημάτων  
της Μουλάκη Έρας. Κατασκευάστηκαν τα συναισθήματα των παιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά 
που χρησιμοποιούμε στο σπίτι. 

■ Συνεργασία με Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ. και συμμετοχή τάξεων σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους. Γνωριμία με τις ειδικότητες που 
συνεργάζονται για την παραγωγή ταινιών, την ιστορία του κινηματογράφου, ιδιαίτερη 
ενασχόληση με το σενάριο. Παρακολούθηση βίντεο και μαθητικών ταινιών Συγγραφή 
σεναρίου, γυρίσματα και μοντάζ ταινίας με θέμα τα απειλούμενα είδη.
■ Κατασκευή αφισών στο μάθημα των Εικαστικών για την Ανακύκλωση και την προστασία 
του Περιβάλλοντος, αφισοκόλλησή τους στη γειτονιά και ενημέρωση των κατοίκων με 
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.
■ Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού στο Δέλτα Αξιού από τους μαθητές που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρισμού 2016, αφού προηγήθηκε 
ενημέρωση για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού. Η πρωτοβουλία αυτή 
σκοπό είχε να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος 
με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά 
απ’ όλους.  Τα παιδιά οδηγήθηκαν από τους Υπευθύνους του Φορέα στο σημείο δράσης 
όπου με ειδικά γάντια και σακούλες  καθάρισαν την όχθη και τοποθέτησαν στη γη τις 
3 ειδικές πινακίδες με τα περιβαλλοντικά συνθήματα που είχαν κατασκευάσει στο μάθημα 
των Εικαστικών. 
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Όφελος για τους μαθητές: 

Οι μαθητές καλλιέργησαν το πνεύμα της ομαδικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ τους, προϋποθέσεις απαραίτητες για τις 

δράσεις που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια. 
Επιπλέον, έγιναν συνδέσεις με την επικαιρότητα, ενώ η ανάληψη 
δράσης για φλέγοντα ζήτημα προσφυγικής κρίσης, η διαμόρφωση 
ενημερωμένης άποψης για θέματα παραβίασης  των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων  των προσφύγων και η γνωριμία με εθελοντικές δομές 
υποστήριξής τους, οδήγησαν τους μαθητές ένα βήμα πιο πέρα σε 

αυτό που ονομάζουμε ενεργό πολιτειότητα.

•	  Νοιάζομαι και δρω για τα αδέσποτα ζώα
Ενημέρωση από εκπροσώπους Φιλοζωϊκής οργάνωσης Δήμου Πυλαίας από την οποία 
προκλήθηκε το ενδιαφέρον και οι  μαθητές και οι μαθήτριες  ξεκίνησαν να κατασκευάζουν 
κουτάκια και να τοποθετούν μέσα σε αυτά τροφή για τα αδέσποτα ζώα περιοχής. Ταυτόχρονα 
δημιουργήθηκε υλικό ενημέρωσης για τους κατόχους ζώων και για τον σωστό τρόπο 
συμπεριφοράς προς αυτά. Τοποθετήθηκαν γύρω από το σχολείο αφίσες για τα αδέσποτα ζώα 
αλλά και καθαρίστηκε ο χώρος γύρω από το σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μοίρασαν υλικό 
σε κατοίκους γύρω από το σχολείο. Η καμπάνια συνεχίστηκε σε όλο το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
με δύο σκέλη: 

1) Υιοθετώ ένα αδέσποτο.
2) Φροντίζω το ζώο μου αλλά και το περιβάλλον. 

Από τους μαθητές υιοθετήθηκε ο σκύλος που βρίσκεται πάντα έξω από το σχολείο.
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7ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελοκήπων 
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Άννα Καρατζήκα, Πασχαλίνα Μασσέ, Σταύρος Ρούσσης, Γιάννης Πουταχίδης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Νοιάζομαι και δρω εθελοντικά
Βιωματικά παιχνίδια εμπιστοσύνης-συνεργασίας-ομαδικότητας από θεατρολόγο σχολείου.

■ Ευαισθητοποίηση στις έννοιες «νοιάζομαι», «δρω», «εθελοντισμός», «αξίες», «ενεργός 
πολίτης». Ερωτήματα που τέθηκαν: «Τι σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη εθελοντισμός;», «Τι 
σημαίνει για μένα νοιάζομαι και δρω;». Σύνδεση της έννοιας του εθελοντισμού με αξίες: 
Κατασκευές «Χάρτης αξιών της τάξης» και  «Το δέντρο της τάξης».
■ Οργάνωση ενδοσχολικών εθελοντικών δράσεων με σκοπό τα μεγαλύτερα παιδιά να 
βοηθήσουν τα μικρότερα της Α΄ τάξης στην προσαρμογή τους στο δημοτικό, απασχολώντας 
τα δημιουργικά με παιχνίδια στην αυλή. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές των 
τάξεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανέλαβαν να απασχολήσουν δημιουργικά την Α΄ 
και Β΄ τάξη: αφήγηση παραμυθιών, οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής χριστουγεννιάτικων 
και πασχαλινών χειροτεχνιών, όπου τα μεγάλα παιδιά καθοδήγησαν τα μικρότερα, βοήθησαν  
την Α΄ τάξη στη διοργάνωση της σχολικής εορτής της επετείου της 25ης Μαρτίου και 
πραγματοποίησαν κοινές δράσεις με τη Β΄ τάξη, την ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. 
■ Ταυτόχρονα συγκροτήθηκαν δύο ομάδες εθελοντικής βοήθειας στο σχολείο: 1) στη σχολική 
βιβλιοθήκη με σκοπό την καταγραφή των βιβλίων 2) στη συντήρηση και δημιουργία νέων 
επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή. 
■ Πρώτη γνωριμία με εθελοντική οργάνωση. Επίσκεψη στο σχολείο εθελοντών της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης και της ομάδας (ECO SEP), μαθήματα Α΄ βοηθειών και επιβίωσης στο βουνό. 
Ακολούθησε διατύπωση ερωτήσεων από τους μαθητές και συζήτηση με τους εκπροσώπους 
των εθελοντικών ομάδων. 
■ Επίσκεψη από εκπρόσωπο της ΜΚΟ «Γιατροί χωρίς σύνορα» στο σχολείο και ενημέρωση για 
τους σκοπούς και τις δράσεις της οργάνωσης. 
■ Τέλος, έγινε ενημέρωση των μαθητών από γιατρό-εκπρόσωπο της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας σε θέματα διατροφής, άσκησης και διαχείρισης άγχους.

•	 Νοιάζομαι και δρω για τη γειτονιά του σχολείου
Οι μαθητές αποφάσισαν να προετοιμάσουν μια καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Διατηρώ το 
δρόμο για το σχολείο μου καθαρό». 

■ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων για πρόβλημα που δημιουργείται από τα 
περιττώματα των ζώων. 
■ Κατασκευή χειροποίητων αφισών από τα παιδιά και τοιχοκόλλησή τους στη γειτονιά του 
σχολείου για καθαρά πεζοδρόμια.
■ Συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας  και αδέσποτων  ζώων του Δήμου.
■ Παρέμβαση στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς του σχολείου: τεχνική «αόρατου θεάτρου»: 
οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο προσποιούνται μέσα στον κόσμο ότι διαφωνούν για το 
θέμα της καθαριότητας και προκαλούν τους κατοίκους να πάρουν θέση στη διαφωνία και να 
εκφράσουν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται. 
■ Η δράση παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο 
Ιστορίας με σκοπό να παρουσιαστεί το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς.

•	 Νοιάζομαι και δρω για τους άλλους
Παρακολούθηση στο σχολείο παράστασης του Κ.Θ.Β.Ε. (εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Για όλα τα 
παιδιά της Γης…»). 

■ Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
■Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, πραγματοποιήθηκε project στον απόηχο των βομβιστικών 
επιθέσεων στο Παρίσι και με θεματολογία σχετική με τους πρόσφυγες και  με το πώς 
αντιμετωπίζονται από υπόλοιπους λαούς τις Ευρώπης. Χρησιμοποιήθηκαν βιωματικά παιχνίδια 
και η τεχνική του θεάτρου των καταπιεσμένων. 
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■ Απόφαση για συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες μαθητών και μαθητριών του σχολείου 
που έχουν ανάγκη.
■ Οι μαθητές δημιούργησαν ανακοίνωση - πρόσκληση προς όλους τους συμμαθητές του 
σχολείου ζητώντας να βοηθήσουν φέρνοντας τρόφιμα, συνέλλεξαν οι ίδιοι και ταξινόμησαν τα 
τρόφιμα, ετοίμασαν τα πακέτα αγάπης και αλληλεγγύης και, τέλος, ευχαρίστησαν για την τεράστια 
ανταπόκριση όλους τους συμμαθητές δημιουργώντας ευχαριστήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα. 
Η δράση συνεχίστηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση παιδικών τροφών και φαρμάκων για τα παιδιά 
πρόσφυγες και παραδόθηκαν στον Δήμο Αμπελοκήπων για να διατεθούν στα κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων. 

 
•	  Νοιάζομαι και δρω με οδηγό τη λογοτεχνία

Ανάγνωση του βιβλίου του Φιλίπ Μπαρμπώ «Ο Τυφλοπόντικας», όπου παρουσιάζεται μια 
τάξη «εντατικής παρακολούθησης» στη Γαλλία, τη δεκαετία του 1980, η οποία αποτελείται από 
μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αλλεργικούς στα μαθήματα, έχοντας καινούριο δάσκαλο 
με το παρατσούκλι «Ο Τυφλοπόντικας» λόγω των χοντρών γυαλιών του, αλλάζει σταδιακά άποψη 
για το διάβασμα και τη γνώση, εκφράζεται δημιουργικά, θέτει κοινούς στόχους, και, τέλος, τους 
πετυχαίνει με πολύ «εθελοντική» εργασία, ως αποτέλεσμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας 
μεταξύ τους. 

■ Ασκήσεις δραματοποίησης και δημιουργικής γραφής με έμπνευση από το βιβλίο, συζήτηση 
για αυτά που θέλουν οι ίδιοι να έχουν ως άτομα ή τάξη και δεν τα έχουν. -Απόφαση για 
δραματοποίηση βιβλίου και παρουσίαση θεατρικού δρώμενου στη γιορτή αποφοίτησης στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς.
■ Ανάγνωση επίσης  και επεξεργασία  του βιβλίου: «Το δώρο της Παπλωματούς».
Στη συνέχεια προσκλήθηκε στο σχολείο η συγγραφέας Ελένη Σβορώνου που, με αφορμή 
το βιβλίο της Το σκληρό καρύδι, πραγματοποίησε με ομάδα εκπαιδευτικών βιωματικά 
εργαστήρια ευαισθητοποίησης στο θέμα των προσφύγων.  Το σεμινάριο οργανώθηκε με την 
υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για 
το θέατρο στην εκπαίδευση και συμμετείχαν εκτός από τα  δύο τμήματα της Στ΄ και ένα τμήμα 
της Ε΄ τάξης.

•	 Νοιάζομαι και δρω για το φυσικό περιβάλλον
Το διήμερο 14-15 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  της Στ΄ τάξης μαζί με τους γονείς τους, 
πραγματοποίησαν «ανάβαση»  στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο καταφύγιο «Πετρόστρουγκα» 
(1940μ. υψόμετρο),  του οποίου τη διαχείριση έχει η Ε.Ο.Δ. Η  ομάδα  συνοδευόταν  σε όλη τη 
διάρκεια του διημέρου από δύο διασώστες, μέλη  της Ε.Ο.Δ. και πραγματοποίησε περιβαλλοντικές 
δράσεις (τα παιδιά καθάρισαν μονοπάτια που τους υπέδειξαν οι συνοδοί διασώστες). 

Όφελος για τους μαθητές: 

Καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, 
απαραίτητων προϋποθέσεων για τις δράσεις που σχεδιάστηκαν 
και πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια. Η γνώση των ιδιαίτερων 

ικανοτήτων του καθενός και του τομέα ενδιαφερόντων του, άρα  και 
του τομέα που μπορεί να προσφέρει στις δράσεις που σχεδιάστηκαν 

στη συνέχεια. ωφέλησαν τους μαθητές το δίχως άλλο. 
Η δέσμευσή τους με βάση αξίες που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές 
για έμπρακτη βοήθεια, αποτελούν απτή απόδειξη προσέγγισης των 

εννοιών εθελοντισμού και αλληλεγγύης
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4ο  Γυμνάσιο
Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Θωμαή Χουβαρδά, Κασσιανή Κουτσού, Ευμορφία Αναστασιάδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Νοιάζομαι και Δρω» στο Μάθημα της Τοπικής Ιστορίας με θέμα «Ο ξένος, ο πρόσφυγας, ο 
μετανάστης στον τόπο μου»

■ Εφαρμογή του προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας με θέμα «Ο 
ξένος, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης στον τόπο μου». Στόχος η σύλληψη και κατανόηση της 
ταυτότητας του «ξένου», η διερεύνηση των  ποικίλων μορφών του στη ζωή μας: αλλοδαπός, 
μετανάστης, πρόσφυγας, και εντέλει η δική μας ενημέρωση, στάση, εμπλοκή και δράση.
■ Διερευνήθηκαν ερωτήματα, όπως: πώς ορίζεται η έννοια του «ξένου», ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του, η διαχρονικότητα, η διατοπικότητα κ.ά., πώς και αν διαχωρίζονται οι 
ποικίλες μορφές του «ξένου», (αλλοδαπός, πρόσφυγας, μετανάστης κ.ά.), ποια είναι τα κοινά 
σημεία μεταξύ τους και ποια είναι η δική μας τοποθέτηση απέναντι στον «ξένο».
■ Συζητήθηκαν οι εκδοχές της δικής μας στάσης και δράσης: φιλοξενία, φιλανθρωπία, 
προσφορά, αλληλεγγύη, εθελοντισμός, ακτιβισμός, ενεργός πολίτης.

Στόχος η αφύπνιση, η ευαισθητοποίηση, η καλλιέργεια του αισθήματος της προσφοράς, αλλά και 
η εν γένει ενεργοποίηση των μαθητών για κοινωνικά και άλλα ζητήματα.

•	 Βιωματικές ασκήσεις συνεργασίας και ασκήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
■ Ασκήσεις «Με τα μάτια του άλλου», «Δυο δυο», «Ας λύσουμε τον κόμπο», με στόχο να 
κατανοηθεί από τους μαθητές η αναγκαιότητα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της 
εμπιστοσύνης. 
■ Βιωματική άσκηση «Οι κανόνες του παιγνιδιού», με στόχο να προσδιορίσουν οι μαθητές τις 
σχέσεις ισχύος σε μια κοινωνία, τον αποκλεισμό των ευαίσθητων ομάδων από ευκαιρίες, 
την προώθηση του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία κ.ά.

•	 Αποσαφήνιση θέματος και εννοιών 
Οι μαθητές καλούνται να αποσαφηνίσουν το υπάρχον εδώ και χρόνια σοβαρό μεταναστευτικό 
ζήτημα, καθώς και το προσφάτως αυξημένο προσφυγικό κύμα προς τον τόπο μας, από πολύπαθες 
χώρες, με όχημα το υλικό της ιστοσελίδας «Νοιάζομαι και Δρω». Διευκρινίζονται έννοιες, όπως 
φιλοξενία, φιλανθρωπία, προσφορά, έμπρακτη αγάπη, αλληλεγγύη, εθελοντισμός, ακτιβισμός, 
ενεργός πολίτης, που προϋποθέτουν δράση. Στόχος είναι η σύνδεση του προσφυγικού ζητήματος 
με τη φιλοσοφία του «Νοιάζομαι για ένα θέμα και Δρω με συγκεκριμένες πράξεις».
 

•	 Μαρτυρίες Προσφύγων
Οι μαθητές αναζητούν προσωπικές μαρτυρίες παιδιών-προσφύγων σε κείμενα ή βίντεο από 
το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, προκειμένου να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για το προσφυγικό. Κατόπιν καλούνται 
οι ίδιοι να παίξουν τον ρόλο του πρόσφυγα στο διαδραστικό παιγνίδι Taxidifygis. Τέλος, προτείνουν 
τρόπους αντιμετώπισης, βοήθειας και δράσης.

•	 Νοιάζομαι και ενημερώνομαι για την πραγματικότητά μου.
Οι μαθητές αναζητούν σε έντυπες και διαδικτυακές πηγές, φωτογραφικό υλικό από την 
επικαιρότητα, με θέμα το προσφυγικό ζήτημα. Καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό, για 
να βρουν και να αναδείξουν όσα στοιχεία μαρτυρούν εθελοντισμό, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία. 
Στο τέλος, με βάση συγκεκριμένες ενότητες φωτογραφιών καλούνται να γράψουν μια ιστορία 
δικής τους έμπνευσης (δημιουργική γραφή).

•	 Εθελοντισμός μέσα από την τέχνη (εικαστικά, γλυπτική, installation, φωτογραφία, ποίηση).
Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανακάλυψη έργων τέχνης με θέμα το προσφυγικό ζήτημα. 
Η αναζήτηση οδήγησε σε ποικίλες μορφές τέχνης, όπως τα εικαστικά, η γλυπτική, η installation, η 
καλλιτεχνική φωτογραφία, η ποίηση και η αφίσα. Στη συνέχεια, ερευνήθηκε, αν υπάρχουν στοιχεία 
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εθελοντισμού και αλληλεγγύης μέσα στα έργα τέχνης και εντέλει τι συναισθήματα προκαλεί η 
τέχνη με τα έργα αυτά και αν οδηγούν σε διάθεση προσφοράς.

•	 Ερωτηματολόγιο «Γνωρίζω, νοιάζομαι, δρω;» 
Σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο, για να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση, το ενδιαφέρον και ο 
βαθμός δράσης των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και ενεργού 
πολιτειότητας, το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές. (Τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα, 
13-2-2016). Τα αποτελέσματα μας βοήθησαν να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε στους μαθητές 
τις συζητήσεις που ακολούθησαν στην τάξη καθώς και τις δράσεις που ακολούθησαν.  

•	 Νοιάζομαι και δρω» στην κοινωνία - Μήνας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Με αφορμή τον «Μήνα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Σχολικές Αυλές» (Νοέμβριος 2015) και με 
σύνθημα «Σπάστε τα δεσμά της φτώχειας», οι μαθητές προετοιμάστηκαν αρχικά για τη δράση 
από το Βιβλίο του Μαθητή. Αποδέκτες της δράσης ήταν ευπαθείς οικογένειες και παιδιά του 
Δήμου, που στερούνται και τα απαραίτητα για την καθημερινή διατροφή τους. Το σχολείο μας 
συνεργάστηκε με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, συγκέντρωσε και προσέφερε μεγάλο 
όγκο τροφίμων.

•	 Ενημέρωση στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της ΜΚΟ Άρσις στο 
Ωραιόκαστρο
Με άξονα το ενδιαφέρον μας κυρίως για τα «παιδιά σε κίνηση», σχεδιάστηκε από κοινού με 
εκπαιδευτικούς του Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης επίσκεψη στον Ξενώνα Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της ΜΚΟ «Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και ενημέρωση από την 
υπεύθυνη κοινωνική ψυχολόγο Ν. Γκόντα για το έργο και τη δράση της «Άρσις», σχετικά με αυτά 
τα παιδιά. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες και το υλικό διαχύθηκαν στους μαθητές του σχολείου.

•	 Ο εθελοντής αιμοδότης
Προσκλήθηκε ο Πρ. Σαράτσογλου, συνάδελφος εκπαιδευτικός, μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων, 
που είναι επί χρόνια εθελοντής αιμοδότης, προκειμένου να παρουσιάσει στους μαθητές τη 
σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, τα οφέλη για τον εθελοντή αιμοδότη αλλά πρωτίστως για 
τους συνανθρώπους μας. Στόχος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ο εθελοντισμός υπάρχει στο 
άμεσο περιβάλλον μας, και πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε.

•	 Νοιάζομαι και δρω» για το Περιβάλλον-Ημέρα Ανακύκλωσης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης (14η Νοεμβρίου), πραγματοποιήθηκαν μια 
σειρά δράσεις στο σχολείο. Την ημέρα εκείνη τέθηκε σε όλους τους μαθητές το ερώτημα «Ποιος 
προσφέρεται να δουλέψει εθελοντικά σήμερα;». Οι μαθητές που προσφέρθηκαν αυθόρμητα 
εργάστηκαν για την ανακύκλωση στο σχολείο. Οι μαθητές συνέχισαν να εργάζονται εθελοντικά 
και έκαναν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Φεστιβάλ Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και στην ημερίδα παρουσίασης προγραμμάτων του 
Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης.

•	 Ημέρα Καθαριότητας
Στη δράση αυτή οι μαθητές κλήθηκαν να αναμορφώσουν τον χώρο του σχολείου με κάθε δυνατό 
τρόπο: καθαριότητα, απομάκρυνση κατεστραμμένων κάδων, ευπρεπισμός του χώρου κ.ά. 
Επέδειξαν οργανωτικότητα, συνεργασία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Στο τέλος έγινε επί 
τόπου συζήτηση με άξονα το «πριν και το μετά» και τη σύνδεση της εθελοντικής προσφοράς με το 
αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει.
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•	 Συλλογή πλαστικών καπακιών
Η συλλογή πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου αποτελεί συνεχή δράση 
όλων των μαθητών και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν για 
την ενίσχυση της δράσης. Έγινε συζήτηση πάνω στον άξονα «μία φορά καμία φορά», προκειμένου 
οι μαθητές να αντιληφθούν  τη σημασία του μόνιμου χαρακτήρα μιας εθελοντικής πράξης και ότι η 
συνεχής προσωπική συμβολή του καθενός βοηθά και σε πιο μόνιμα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο 
της διασχολικής συνεργασίας που αναφέρεται στο Α.5., το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης προσέφερε στο 
σχολείο μας δοχείο συλλογής καπακιών φιλοτεχνημένο από τους μαθητές. 

•	 Νοιάζομαι και δρω» σε βίντεο αφύπνισης
Η πορεία των δραστηριοτήτων μας και η ανάγκη έκφρασης των παιδιών οδήγησε στην ιδέα της 
δημιουργίας μιας ολιγόλεπτης ταινίας αφύπνισης, που θα καταγράφει το προσφυγικό πρόβλημα 
και θα παρακινεί σε προσωπική και συλλογική δράση. Οι μαθητές σε ομάδες σχεδιάζουν και 
προτείνουν ιδέες για το σενάριο και τη μουσική. Παραγωγή βίντεο. 

•	 Νοιάζομαι και δρω» σε διασχολική συνεργασία τριών σχολείων και της Άρσις
Η διασχολική συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ τριών μελών του σχολικού Δικτύου 
«Νοιάζομαι και δρω», και συγκεκριμένα μεταξύ του 4ου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, του 
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, 
που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη για τον σκοπό αυτό, και του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αιτούντων Άσυλο της ΜΚΟ «Άρσις». Η συνάντηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών έγινε 
στον χώρο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου - Λ.Τ. Αμπελοκήπων.
Στόχος της διασχολικής συνεργασίας είναι η συνάντηση, επικοινωνία και συνεργασία μαθητών 
των συνεργαζόμενων σχολείων του Δικτύου με κοινό θέμα το προσφυγικό. Η συνάντηση 
περιλάμβανε βιωματικά παιγνίδια, παρουσίαση των εργασιών και των δράσεων  των μαθητών 
του κάθε σχολείου (θεατρικά δρώμενα, μουσικές, βίντεο κ.ά.), συζήτηση με τα παιδιά της «Άρσις», 
καθώς και από κοινού δράση-παρέμβαση για το προσφυγικό ζήτημα από όλους τους μαθητές. 
Η δράση περιλάμβανε την κατασκευή ενός πάνινου καραβιού, πάνω στο οποίο όλοι οι μαθητές 
τοποθέτησαν τα μηνύματά τους, γραμμένα σε κομμάτια σωσιβίων. Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 
επέδειξε το καράβι αυτό στη συνάντηση των προκαθημένων των Εκκλησιών, του Πάπα, του 
Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, στην προκυμαία της Μυτιλήνης.
Επιχειρήθηκε ανταλλαγή εμπειριών, ενδυνάμωση εθελοντικών δράσεων, γενικότερη 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα, καθώς και η διάχυση της 
συνολικής εμπειρίας στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Όφελος για τους μαθητές: 

Παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον, προθυμία, ενθουσιασμός και 
συμμετοχή, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των μαθημάτων 

δράσεων. 
Υπήρξε, εμφανώς, μια σχετικά καλή κατανόηση των όρων και 

των καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν τον εθελοντισμό και την 
αλληλεγγύη από τους μαθητές. 

Οι μαθητές προσέγγισαν την έννοια του εθελοντισμού, της 
αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας υπό το πρίσμα της 

προσωπικής συμβολής, η οποία γίνεται αποτελεσματικότερη μέσα 
σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, με απώτερο σκοπό τη   βελτίωση 

της ζωής της δικής μας και των συνανθρώπων μας.
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Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- 
Λ.Τ. Αμπελοκήπων 
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Σοφία Νίκα, Δώρα Μαυροπούλου, Αθηνά Ράλλη, Δήμητρα Τσερέπη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Αναζητώντας τους δρόμους του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας 
- Μία γειτονιά μακριά από τη γειτονιά μου
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος  «Μία γειτονιά μακριά από τη γειτονιά μου» 
έγινε χαρτογράφηση εθελοντικών οργανώσεων και δομών αλληλεγγύης που υπάρχουν στη 
Θεσσαλονίκη, με στόχο να καταγραφεί και να αποτυπωθεί με αυτή τη μορφή το κοινωνικό 
πρόσωπο της πόλης μας. Στην προσπάθειά μας αυτή βοήθησαν και οι γονείς των παιδιών. Ο 
χάρτης που θα δημιουργηθεί σε google maps, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 
μέχρι το τέλος Ιουνίου, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι.

•	 Αναζητώντας τους δρόμους του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού 
πολιτειότητας- Μαθαίνοντας για τον εθελοντισμό μέσα από το μάθημα των Αγγλικών
H ενασχόλησή μας με το θέμα του εθελοντισμού γίνεται, κατά βάση, στο πλαίσιο ενός project που 
έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η 
διαδικασία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην αρχή ακολουθήσαμε τις οδηγίες και τις δραστηριότητες 
που προτείνει το εκπαιδευτικό υλικό του Νοιάζομαι και Δρω, εξοικειωθήκαμε με την ορολογία, 
διερευνήσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε όρους που αφορούν 
την προσφορά στον συνάνθρωπο, μελετήσαμε διαφορετικά παραδείγματα και παίξαμε παιχνίδια 
ευαισθητοποίησης. Σε μια δεύτερη φάση επιχειρήσαμε να εισάγουμε το θέμα του εθελοντισμού 
στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας, κατά βάση, την έρευνα στο διαδίκτυο και 
τα λεξικά. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την ξένη ορολογία που αφορά τον  εθελοντισμό, την 
αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήσαμε και την παιγνιώδη 
προσέγγιση για την εκμάθηση των αγγλικών όρων. Τα παιδιά κάθε τάξης χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες και παίξανε ένα είδος Scrabble με λατινικούς χαρακτήρες. Το παιχνίδι μας είχε ως όρο τα 
παιδιά να σχηματίζουν μόνο λέξεις από τη σχετική ορολογία που είχαμε μάθει στις προηγούμενες 
συναντήσεις.

•	 Αναζητώντας τους δρόμους του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας 
- Νοιάζομαι: Δρω; Ο εθελοντισμός στις μέρες μας  
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας του Α’ τετραμήνου έγινε η διερεύνηση των 
όρων εθελοντισμός- αλληλεγγύη- ακτιβισμός- ενεργός πολίτης μέσα από δραστηριότητες και από 
τη βιβλιογραφία- δικτυογραφία. Ακόμη έγινε έρευνα για εθελοντικές οργανώσεις (όπως η WWF, 
η Greenpeace, η Διεθνής Αμνηστία κ.ά.) που δρουν σε διεθνές επίπεδο και παρουσιάστηκαν οι 
τομείς δράσης τους. Οι μαθητές έφτιαξαν πόστερ με τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης 
και του ακτιβισμού, καθώς και για τις οργανώσεις, για τις οποίες έκαναν έρευνα. Η εργασία 
παρουσιάστηκε στο σχολείο, τα πόστερ αναρτήθηκαν στους χώρους του σχολείου και με αυτόν 
τον τρόπο έγινε η διάχυση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής μας εργασίας.

•	 Νοιάζομαι και δρω για τον συνάνθρωπο - Θέλω να βοηθήσω
Μια σειρά δράσεων που εμπλέκουν όλη τη σχολική κοινότητα και αποτελούν ανταπόκριση σε 
επείγουσες ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας. Επιδιώκουμε να έχουν όσο το δυνατόν πιο μόνιμο 
χαρακτήρα και να διαρκούν όλο το σχολικό έτος, έτσι ώστε να αποτελούν καθημερινή έγνοια των 
μαθητών και όχι ευκαιριακή ενασχόληση. 

■  Συγκέντρωση καπακιών από πλαστικά μπουκάλια. Η συλλογή τους γίνεται, ώστε να 
διατεθούν σε όσα σχολεία αναλαμβάνουν δράση, για να «ανταλλάξουν» τα πλαστικά 
καπάκια με αναπηρικά αμαξίδια. Η διάθεση των καπακιών γίνεται μέσω του τμήματος 
Περιβαλλοντικής Αγωγής Δυτικής Θεσσαλονίκης.
■  Συμμετοχή στις  δράσεις της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για συγκέντρωση ρουχισμού, 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, και  αποστολή τους στους πρόσφυγες στην Ειδομένη.
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■  Προσφορά μέρους του συσσιτίου των μαθητών του σχολείου μας στο συσσίτιο του Ιερού 
Ναού Αγίων Πάντων της Θεσσαλονίκης. 
■   Συμμετοχή με δωρεά στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ευόσμου.  
■  Συγκέντρωση ρουχισμού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ΑΡΣΙΣ.
■   Ανέβασμα θεατρικής παράστασης «Τα μάγια της πεταλούδας» του Λόρκα στο Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης με «αντίτιμο» τη συγκέντρωση γραφικής 
ύλης και ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη (ΑΡΣΙΣ).

•	 Γίνομαι ενεργός πολίτης - ανακυκλώνω
Εγκαταστήσαμε σημεία ανακύκλωσης σε κάθε αίθουσα του σχολείου και στους κοινόχρηστους 
χώρους. Οι μαθητικές κοινότητες ανέλαβαν να ορίσουν υπεύθυνους της ανακύκλωσης για κάθε 
τάξη, οι οποίοι πρέπει ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα να αδειάζουν τους κάδους. Έχουν επίσης 
επίβλεψη της πορείας της διαδικασίας. Για τους κάδους σε κοινόχρηστα μέρη υπεύθυνο είναι το 
δεκαπενταμελές συμβούλιο. Οι υπεύθυνοι αλλάζουν κάθε δύο εβδομάδες, ώστε όλοι οι μαθητές 
να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία.

•	 Γίνομαι ενεργός πολίτης -  Γιατί ψηφίζω; 
Στο πλαίσιο του “Νοιάζομαι και δρω” αποφασίσαμε να κάνουμε στο σχολείο μία δράση, για 
να παρακινήσουμε τους μαθητές μας να λάβουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων και 
πρωτοβουλιών για όσα τους αφορούν, να εμπλακούν ενεργά και συνειδητά στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και να δρουν με γνώμονα το καλό όλων. 
Η έννοια του ενεργού πολίτη, άλλωστε, εμπεριέχει την έννοια της  δημοκρατίας. Η δράση “Γιατί 
ψηφίζω;” είχε στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι το δικαίωμα, αλλά και υποχρέωσή τους 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πρέπει να ασκείται συνειδητά. Παράλληλα συζητήσαμε για τον θεσμό 
και τον ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων, για το σχολείο που όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε, το 
δημοκρατικό σχολείο.
Ακολουθήσαμε τη μέθοδο του World Cafe. Οι μαθητές, στο πλαίσιο των τμημάτων τους αρχικά, 
συζήτησαν, προβληματίστηκαν, στάθηκαν κριτικά απέναντι στη διαδικασία της εκλογής. 
Μιλήσαμε για το πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων, για το πώς μπορούμε να δράσουμε και να 
ενεργοποιηθούμε μέσα σε αυτό και κάναμε τις προτάσεις μας. Συζητήσαμε ακόμη για το πώς 
θέλουμε εμείς το σχολείο μας.
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα όλων των ομάδων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
στην ολομέλεια.
Στο τέλος, έγινε φανερό πως όλοι μαζί μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και πρωτοβουλίες 
για να ζήσουμε σε μία πιο δημοκρατική, συμμετοχική και δίκαιη κοινωνία με ενεργούς και 
συνειδητοποιημένους πολίτες.

•	 Γίνομαι ενεργός πολίτης - Περιπέτεια στον αστικό ιστό
Στόχος του περιβαλλοντικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η δράση, 
είναι η εμπλοκή των μαθητών και η ανάληψη δράσης σε σχέση με την μετακίνησή τους στην 
πόλη. Στο σχολείο μας φοιτούν  μαθητές από όλες τις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θες/νίκης, οι οποίοι φτάνουν σε αυτό με μισθωμένα λεωφορεία. Έχει παρατηρηθεί ότι σε 
περιόδους που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν  υπάρχουν μισθωμένα λεωφορεία (αρχή του 
σχολικού έτους και περίοδος εξετάσεων), τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την μετακίνησή 
τους από και προς το σχολείο. Πέρα από την εξοικείωσή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
τα παιδιά οργανώνονται σε ομάδες, ανάλογα με το πού μένουν, και μετακινούνται με τα ΜΜΜ, 
βοηθώντας και εντάσσοντας σε αυτές τις ομάδες και τα μικρότερα παιδιά του σχολείου.

Γίνομαι ενεργός πολίτης- Θεσσαλονίκη- Δυτικά:
Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας Β’ τετραμήνου αποφασίσαμε να «δημιουργήσουμε» ένα 
περιβαλλοντικό-πολιτιστικό μονοπάτι, το οποίο ξεκινάει από τη δυτική είσοδο της πόλης (πλατεία 
Δημοκρατίας) και καταλήγει στο σχολείο μας, στον δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης. Το μονοπάτι 

http://e-paideia.org/epimorfosi/mod/resource/view.php?id=8
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καταγράφεται και στα τέλη Ιουνίου θα μπει στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, διαθέσιμο σε όποιον 
θελήσει να το ακολουθήσει.

•	 Είμαστε όλοι παιδιά - Ο φάρος του Κόσμου 
Επίσκεψη όλου του σχολείου στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων Ρομ «Φάρος του κόσμου» στον 
Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για τις δράσεις του Κέντρου. Το Κέντρο στηρίζεται 
και στη δράση εθελοντών. Προσφέραμε τρόφιμα, ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης αλλά και μικρά 
δώρα για τα παιδιά που φιλοξενούνται από το Κέντρο. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης επισκεφτήκαμε το 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 
και το 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης στην περιοχή Δενδροποτάμου, στα οποία φοιτούν και μαθητές 
που φιλοξενούνται στο Κέντρο. Ανταλλάξαμε κάλαντα, τραγούδια και ευχές και μέσα σε γιορτινή 
ατμόσφαιρα  γνωριστήκαμε με τους μαθητές των σχολείων.

•	 Είμαστε όλοι παιδιά- Ενημέρωση στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο 
της ΜΚΟ Άρσις στο Ωραιόκαστρο
Με άξονα το ενδιαφέρον μας κυρίως για τα «παιδιά σε κίνηση» σχεδιάστηκε από κοινού 
με εκπαιδευτικούς του 4ου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης επίσκεψη στον Ξενώνα 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της ΜΚΟ «Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και ενημέρωση 
από την υπεύθυνη κοινωνική ψυχολόγο Ν. Γκόντα για το έργο και τη δράση της «Άρσις» σχετικά 
με αυτά τα παιδιά. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες και το υλικό διαχύθηκαν στους μαθητές του 
σχολείου.

•	 Είμαστε όλοι παιδιά - Ανταλλάσσουμε … βήματα με τα παιδιά της Άρσις.
Μελετάμε τα δικαιώματα των παιδιών και γνωριζόμαστε με παιδιά της ηλικίας μας, που έχουν 
στερηθεί βασικά τους δικαιώματα και  φιλοξενούνται σε δομές που τα υποστηρίζουν. Σε αυτό 
το πλαίσιο ήρθαμε σε επαφή με τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της 
Μ.Κ.Ο «Άρσις», στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ψάχνοντας να βρούμε κάτι κοινό, που ενώνει 
τους λαούς και τους φέρνει πιο κοντά, καταλήξαμε στα βήματα του χορού. Οι 17 μαθητές της 
Κατεύθυνσης Χορού του σχολείου μας  θα δείξουν παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδας στα 
παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα στο Ωραιόκαστρο, ενώ αυτά θα δείξουν χορούς της 
πατρίδας τους στους μαθητές του Καλλιτεχνικού.
Στόχος είναι η προσωπική επαφή των παιδιών και συναισθηματική εμπλοκή τους μέσα από 
ανταλλαγή στοιχείων κουλτούρας και πολιτισμού.
Η δράση αποφασίστηκε να γίνει από την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε να μην 
υπάρχει πίεση χρόνου, και η «ανταλλαγή των βημάτων» να γίνει με οργανωμένο, ουσιαστικό 
τρόπο και να έχει διάρκεια.

•	 Το δίκτυο του Νοιάζομαι και Δρω μας ενώνει: διασχολική συνεργασία τριών σχολείων και 
της Άρσις
Η διασχολική συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ τριών μελών του σχολικού Δικτύου 
«Νοιάζομαι και δρω», και συγκεκριμένα μεταξύ του 4ου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, του 
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης 
και του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της ΜΚΟ «Άρσις». Η συνάντηση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών έγινε στον χώρο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Στόχος της διασχολικής συνεργασίας ήταν η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών των 
μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων του Δικτύου από τις δράσεις τους που αφορούσαν το 
προσφυγικό. 
Η προετοιμασία της συνάντησης έγινε από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, οι οποίοι ανέλαβαν 
τον ρόλο του οικοδεσπότη και είχαν τον γενικό συντονισμό της δράσης. Φιλοξένησαν με 
ιδιαίτερη φροντίδα τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων, με 
τους οποίους έρχονταν πρώτη φορά σε επαφή, και ανέλαβαν πρωτοβουλίες, για να κάνουν τους 
φιλοξενούμενούς τους να νιώσουν καλοδεχούμενοι.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Υπήρξε εμφανής κινητοποίηση των παιδιών και γόνιμη συνεργασία 
παιδιών-γονιών- εκπαιδευτικών. Οι μαθητές, μέσα από την 

ενημέρωση για την ταυτότητα του εθελοντή και τις βιωματικές 
δράσεις, ανέπτυξαν δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και 
καλλιέργησαν το αίσθημα της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Προσεγγίστηκαν σε βάθος επίσης οι έννοιες της ατομικής και 
της συλλογικής ευθύνης, της δημοκρατίας, του διαλόγου και 

ενισχύθηκε το αίσθημα της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και 
της αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η συνάντηση περιλάμβανε βιωματικά παιγνίδια, παρουσίαση των εργασιών και των δράσεων  
των μαθητών του κάθε σχολείου (θεατρικά δρώμενα, μουσικές, βίντεο κ.ά.), συζήτηση με τα 
παιδιά της «Άρσις», καθώς και από κοινού δράση-παρέμβαση για το προσφυγικό ζήτημα από 
όλους τους μαθητές. Η δράση περιλάμβανε την κατασκευή ενός πάνινου καραβιού, πάνω στο 
οποίο όλοι οι μαθητές τοποθέτησαν τα μηνύματά τους, γραμμένα σε κομμάτια σωσιβίων. Το 3ο 
Γυμνάσιο Μυτιλήνης επέδειξε το καράβι αυτό στη συνάντηση των προκαθημένων των Εκκλησιών, 
του Πάπα, του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, στην προκυμαία της Μυτιλήνης.
Επιχειρήθηκε ανταλλαγή εμπειριών, ενδυνάμωση εθελοντικών δράσεων, γενικότερη 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα, καθώς και διάχυση της συνολικής 
εμπειρίας στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

•	 Προσεγγίζω τον Άλλον μέσα από την τέχνη
Η προσέγγιση όλων των θεμάτων μέσα από την τέχνη αποτελεί ζητούμενο για το σχολείο μας. Οι 
τέχνες του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, του χορού και των εικαστικών αποτέλεσαν 
μέσα δημιουργίας και έκφρασης για τους μαθητές, ευαισθητοποιώντας και ενδυναμώνοντας  την 
ενσυναίσθηση. 
Όλες οι κατευθύνσεις του σχολείου (Θεάτρου- Κινηματογράφου, Χορού και  Εικαστικών) 
συμμετείχαν με διαφορετικές δράσεις στο  «Νοιάζομαι και Δρω».
Δραματοποιήθηκε το ποίημα του Σύρου ποιητή Ασράφ Φαγιάντ «Ο τελευταίος της σειράς 
των απογόνων των προσφύγων» από τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου και της Γ’ Γυμνασίου, 
κατεύθυνσης Θεάτρου- Κινηματογράφου. Στο θεατρικό δρώμενο πήραν μέρος και παιδιά της 
κατεύθυνσης Χορού των αντίστοιχων τάξεων.
Η κατεύθυνση του Χορού της Γ’ Γυμνασίου δούλεψε σε μία χορογραφία του “Wonderful World” 
του Louis Armstrong.
Η κατεύθυνση των Εικαστικών δημιούργησε έργα με θέματα το προσφυγικό και τη γενικότερη 
κρίση της κοινωνίας.
Η χορωδία του σχολείου δούλεψε με τραγούδια από διαφορετικές χώρες με ανάλογη θεματολογία.
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3ο Γυμνάσιο 
Ελευθερίου - Κορδελιού 
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές: 
Κωνσταντίνος Φρουζάκης, Κωνσταντίνος Μουρατίδης, Aθηνά Κλάδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Εγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Νοιάζομαι και δρω» με ποικίλες δράσεις και 
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού
Πραγματοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας με τίτλο «Νοιάζομαι και δρω», με 
ποικίλες δράσεις και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
«Εθελοντισμός» των προγραμμάτων δραστηριοτήτων. Οι σημαντικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι 
του προγράμματος: 

■ Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.
■ Η (αρχική και τελική) διερεύνηση της στάσης των μελών της ομάδας απέναντι στις έννοιες 
«εθελοντισμός», «αλληλεγγύη» και «ενεργός πολιτειότητα».
■  Η κατανόηση της σημασίας των βασικών εννοιών του προγράμματος στην ολότητά τους.
■ Η διερεύνηση της διαφοράς των παραπάνω εννοιών από άλλες ομοειδείς (π.χ. φιλανθρωπία).
■ Η υιοθέτηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στον άλλον  και η αποδοχή της 
διαφορετικότητας ως βασικά συστατικά στοιχεία της ανθρωπιάς.
■  Η γνωριμία με εθελοντές από διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, και η ανάδειξη της σημασίας ενός θετικού προτύπου στη διαμόρφωση θετικής 
στάσης απέναντι στον εθελοντισμό, την ανιδιοτελή προσφορά και την αλληλεγγύη.
■  Η ανάληψη δράσεων εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ενεργού πολιτειότητας.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για τον γείτονα σε ανάγκη
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, σε διάφορα σημεία του 
δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, ως εξής: οι μαθητές, με τη βοήθεια μελών του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων και τη δική μας, στήσανε σε διάφορα σημεία του Δήμου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 
χωρίς στολίδια, στο οποίο, όποιος περαστικός από το συγκεκριμένο σημείο ήθελε, μπορούσε 
να κρεμάσει ένα πολύχρωμο καρτελάκι με μια ευχή για τις γιορτές, αφού προηγουμένως είχε 
παραδώσει στους υπεύθυνους της δράσης (μαθητές, καθηγητές και μέλη του Συλλόγου Γονέων) 
κουτάκια με γάλα μακράς διαρκείας για την Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου μας. Η ανταπόκριση 
των περαστικών ήταν πολύ ικανοποιητική και η χαρά των παιδιών πολύ μεγάλη.

•	 Συμμετοχή στην οργάνωση θεατρικής παράστασης της εφηβικής θεατρικής ομάδας «Γεια 
χαρά» και  μουσικής εκδήλωσης, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά του Δήμου 
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες
α) Μαθητές από τις τρεις τάξεις του σχολείου  συμμετείχαν στην οργάνωση θεατρικής παράστασης 
της εφηβικής θεατρικής ομάδας «Γειά χαρά» (θεατρικό έργο: «Όποιος δουλεύει πάει μπροστά 
με… μέσο»), προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για μαθητή του 3ου Πειραματικού 
Δημοτικού Ευόσμου, που πάσχει από σάρκωμα Ewing. Πολλοί από αυτούς είναι ενεργά μέλη 
της θεατρικής ομάδας και θέλησαν, με την δράση αυτή, να βοηθήσουν έναν συμμαθητή τους που 
αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια. Η παράσταση έγινε στις % Δεκεμβρίου 2015. β) Μία μαθήτρια του 
προγράμματος, η Σοφία Ελευθεριάδου, μουσικός η ίδια, είχε την ιδέα να συγκεντρώσει φίλους 
και φίλες της που συμμετέχουν σε μαθητικά συγκροτήματα, για να γίνει μία μουσική εκδήλωση 
για οικονομική βοήθεια σε ένα μικρό κορίτσι που πάσχει από σπάνια ασθένεια. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2016 και συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα, τα οποία δόθηκαν 
στους γονείς του παιδιού, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης. 

•	 Συμμετοχή στη δράση «Το ένα του καθένα … φτάνει και περισσεύει» συλλογής τροφίμων για 
την τράπεζα τροφίμων του Δήμου Ευόσμου-Κορδελιού
Συνδιοργανώσαμε τη δράση «Το ένα του καθένα … φτάνει και περισσεύει», που έχει ως στόχο τη 
συλλογή τροφίμων για την τράπεζα τροφίμων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Στη συγκεκριμένη 
δράση όλοι δίνουν κάθε φορά μόνο ένα προϊόν από κάθε είδος. Τον πρώτο μήνα της δράσης, όλοι 
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έπρεπε να φέρουν από ένα σακουλάκι φακές. Έτσι, συγκεντρώθηκε στο σχολείο ένας αρκετά 
μεγάλος αριθμός από τέτοια σακουλάκια. Από τις αρχές Μαρτίου συνεχίσαμε με συγκέντρωση 
ζυμαρικών. Αντιπροσωπεία μαθητών, μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος και 
την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, παρέδωσε τα τρόφιμα που 
συγκεντρώθηκαν στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου μας. 

•	 Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας της δράσης «Ο 
τοίχος της καλοσύνης»
Η δράση ξεκίνησε να οργανώνεται στα τέλη του Φεβρουαρίου 2016 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε 
ένα πρώτο στάδιο, ήρθαμε σε επαφή με τον Δήμο της περιοχής μας και εκφράσαμε την επιθυμία 
να πραγματοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δράση. Αφού πήραμε την έγκριση του Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος μας υπέδειξε έναν τοίχο σε κεντρικό σημείο της πόλης μας, 
οι μαθητές, με τη βοήθεια της Ουρανίας Ραδίτση, καθηγήτριας Εικαστικών στο σχολείο μας, 
ετοίμασαν τις κρεμάστρες που χρησιμοποιήσαμε. Σε ένα δεύτερο στάδιο, μαθητές με χρώματα, 
τα οποία μας προμήθευσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ομόρφυναν τον τοίχο, στον οποίο 
στη συνέχεια κρεμάσαμε τις κρεμάστρες. Η συγκεκριμένη δράση προϋποθέτει αρκετά υψηλό 
επίπεδο αλληλεγγύης, αφού προβλέπει ότι όποιος επιθυμεί, αφήνει κάτι που του περισσεύει στις 
κρεμάστρες αυτές, ενώ όποιος έχει ανάγκη από κάτι μπορεί να το πάρει. 

•	 Νοιάζομαι και Δρω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.-Συγκέντρωση 
τροφίμων και άλλων αγαθών για τους πρόσφυγες της Ειδομένης.
Σε ένα αρχικό στάδιο, έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών του προγράμματος και 
του σχολείου στα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό, κυρίως με την προβολή βίντεο από 
διάφορες πηγές (δελτία ειδήσεων ελληνικών και ξένων καναλιών) αλλά και με το εγκεκριμένο 
διαδικτυακό παιχνίδι «Ταξίδι φυγής» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(http://www.taxidifygis.org.cy/). Αφού δημιουργήθηκε το επιθυμητό κλίμα, με τη συνδρομή 
των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων προχωρήσαμε στη συγκέντρωση τροφίμων και 
ρούχων για τους πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη. Πράγματι, υπήρξε 
ανταπόκριση από τους μαθητές του σχολείου και τα είδη που συγκεντρώθηκαν μοιράστηκαν 
στους πρόσφυγες από μέλη του Συλλόγου Γονέων και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

•	 Συγκέντρωση αναγκαίων αγαθών για τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο 
της «Άρσις» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Αξιοποιώντας την «τεχνογνωσία» που αποκτήσαμε από την προηγούμενη δράση ως προς την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στο προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση, σκεφτήκαμε να 
οργανώσουμε μια δράση αλληλεγγύης προς κάποιους πρόσφυγες που βρίσκονται κοντά μας και 
θα ήταν δυνατόν να τους επισκεφθούμε και να τους γνωρίσουμε. Μετά από έρευνα και συζήτηση, 
αποφασίσαμε να επισκεφθούμε τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της 
«Άρσις» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, για δύο κυρίως λόγους: α) είναι εύκολα προσβάσιμος 
από την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο μας, β) φιλοξενεί παιδιά πρόσφυγες, τα οποία βρίσκονται 
πολύ κοντά στην ηλικία των μαθητών του σχολείου μας. Για τον σκοπό αυτό ήρθαμε σε επαφή 
με τον Ξενώνα, πληροφορηθήκαμε τις τρέχουσες ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών, 
αρχίσαμε να συλλέγουμε αγαθά και να προγραμματίζουμε την επίσκεψή μας. Τελικά, το Σάββατο 
9 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη για την επίδοση των αγαθών που συγκεντρώθηκαν, 
κατά τη διάρκεια της οποίας, μαθητές του προγράμματος ενημερώθηκαν για το έργο της «Άρσις», 
επισκέφτηκαν τους χώρους του ξενώνα και συμμετείχαν σε βιωματική άσκηση ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την έννοια του όρου «πρόσφυγας» και την εμπειρία των προσφύγων.

•	 «Σκληρό καρύδι» - εργαστήριο για μαθητές με βάση το ομώνυμο βιβλίο της Ελένης Σβορώνου
Ζητήσαμε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση να υλοποιηθεί και στην Α΄ 
τάξη του σχολείου μας το «Σκληρό καρύδι», ένα δίωρο βιωματικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης  
στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες. Η δράση υλοποιήθηκε σε δυο τμήματα.    

http://www.taxidifygis.org.cy/
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•	 Νοιάζομαι και Δρω για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες-Συγκέντρωση 5.000 περίπου καπακιών 
από πλαστικά μπουκάλια για το σύλλογο ΑμεΑ «Μέριμνα Ζωής Δυτικών Συνοικιών»
Αρχικά, ζητήσαμε από τον δήμο και μας εφοδίασε με πλαστικά βαρέλια με καπάκι, τα οποία, 
στη συνέχεια, βάψανε οι μαθητές. Σε κάθε καπάκι, κάναμε μία τρύπα, ώστε να μπορούν 
όλοι (μαθητές, καθηγητές και γονείς ) να ρίχνουν τα καπάκια από τα μπουκαλάκια νερού που 
καταναλώνουν. Τα βαρέλια αυτά τα τοποθετήσαμε σε διάφορα σημεία του σχολείου, στα οποία οι 
μαθητές συγκεντρώνουν τα καπάκια, προκειμένου αυτά να δοθούν στον σύλλογο ΑμεΑ «Μέριμνα 
Ζωής Δυτικών Συνοικιών», για την «αγορά» αναπηρικού αμαξιδίου. Στόχος της δράσης είναι η 
συνειδητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αναπηρία.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για τα ζώα-Πρόσκληση εθελοντών από τη Φιλοζωική Εταιρεία    
Ηλιούπολης, για ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις δράσεις τους
Ομάδα μαθητών, με τη Αθηνά Κλάδου, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Φιλοζωικής Εταιρείας 
Ηλιούπολης, προκειμένου να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους ανθρώπους και το έργο της. 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη φροντίδα των ζώων που βρίσκονται εκεί και 
να ενημερωθούν για τις δράσεις, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές 
της εταιρείας. Στη συνέχεια, τους προσκαλέσαμε και στο σχολείο για ενημέρωση όλων των 
μαθητών του σχολείου σχετικά με τις δράσεις τους. Η επίσκεψη των μαθητών στην Φιλοζωική 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου και οι μαθητές πήραν συνέντευξη από τους υπεύθυνους της 
Εταιρείας. 

•	 Νοιάζομαι και Δρω στη Λογοτεχνία- Η … λογοτεχνική πλευρά του εθελοντισμού
Το έναυσμα για τη συγκεκριμένη δράση το πήραμε από τη δράση της εθελοντικής ομάδας 
ανάγνωσης «Διάβασέ μου!», την ύπαρξη της οποίας πληροφορηθήκαμε μέσα από το διαδίκτυο 
(https://www.facebook.com/diavasemou). Εξάλλου, από την αρχή του προγράμματος μας 
απασχόλησε, ειδικά τους φιλολόγους, η αξιοποίηση του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της 
ενεργού πολιτειότητας ως πηγών έμπνευσης για δημιουργική γραφή. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Λογοτεχνίας,  προσπαθήσαμε, πέρα από την ανάγνωση σχετικών κειμένων, να μυήσουμε 
τους μαθητές μας και στα μυστικά της δημιουργικής γραφής. Έτσι, ως ιδέα ενός μαθητή του 
προγράμματος, προέκυψε ο διαγωνισμός ποίησης για τα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω», με 
τίτλο «Εθελοντές, Αλληλέγγυοι, Ενεργοί πολίτες», τον οποίο διοργανώσαμε με αφορμή την 21η , 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Όπως τονίσαμε και στην προκήρυξη του διαγωνισμού, σκοπός της 
διοργάνωσης δεν ήταν σε καμία περίπτωση να βάλει τους μαθητές σε μία λογική ανταγωνισμού, 
αλλά να καλλιεργήσει και με αυτόν τον τρόπο τα ιδανικά του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και 
της ενεργού πολιτειότητας».

•	 Νοιάζομαι και Δρω με … νέες τεχνολογίες-Σχεδιασμός «τηλε-παιχνιδιού» για τον εθελοντισμό, 
πάνω στη βάση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Στο πλαίσιο των μαθημάτων project που κάνει ο Κώστας  Μουρατίδης, καθηγητής Πληροφορικής 
στο σχολείο μας,  με την Α΄ τάξη, και αφού επέλεξαν να ασχοληθούν με το θέμα του εθελοντισμού, 
οι μαθητές είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του καθηγητή τους ένα διασκεδαστικό 
παιχνίδι για τον εθελοντισμό, πάνω στη βάση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει 
εκατομμυριούχος;». Με μεγάλο ενθουσιασμό ανέλαβαν να «αποδελτιώσουν» τα τεύχη του 
Νοιάζομαι και Δρω (κυρίως το 3ο, που απευθύνεται σ’ αυτούς), αλλά και να κάνουν σχετική 
έρευνα στο διαδίκτυο και να επιλέξουν σχετικά ερωτήματα, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν την 
πρώτη ύλη για το παιχνίδι. Όσες ερωτήσεις βρήκαν στα αγγλικά, οι ίδιοι οι μαθητές τις μετέφρασαν 
στα ελληνικά κι έτσι συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός ερωτήσεων, τις οποίες τις επεξεργάστηκαν 
γλωσσικά και τις προσάρμοσαν στην ελληνική πραγματικότητα.

•	 Νοιάζομαι και Δρω για το περιβάλλον- Καθαρισμός της λίμνης Κερκίνης
Στις 20 Απριλίου, οι μαθητές του προγράμματος, με τη συνοδεία καθηγητών του σχολείου μας, 
πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στη λίμνη Κερκίνη Σερρών. Μετά από συνεννόηση με τον 
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Δήμο της περιοχής και με την ουσιαστική συνδρομή του, οργάνωσαν δύο δράσεις, τον περιμετρικό 
καθαρισμό της λίμνης από απορρίμματα και την «υιοθέτηση» ενός πάρκου της περιοχής, το 
οποίο καθαρίστηκε και εξωραΐστηκε. Μετά το πέρας των δράσεων αυτών, μεταβήκαμε στα Άνω 
Πορόια, ένα γραφικό χωριό της περιοχής, όπου και πάλι καθαρίσαμε το φυσικό, δημόσιο πάρκο 
της περιοχής, με τη βοήθεια εργατών του Δήμου. Οι μαθητές χάρηκαν πολύ και εξέφρασαν την 
επιθυμία να πραγματοποιήσουμε και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανάλογες δράσεις. 

•	 Νοιάζομαι και Δρω για… τον εθελοντισμό-Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Είμαστε όλοι 
εθελοντές – ενεργοί πολίτες»
Την Παρασκευή 13 Μαΐου, το σχολείο μας πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Είμαστε όλοι 
εθελοντές – ενεργοί πολίτες», αφιερωμένη στα ιδανικά και την ιδεολογία του εθελοντισμού και  της 
ενεργού πολιτειότητας. Η συμβολή του Διευθυντή του σχολείου, Κώστα Μανιώτη, στην οργάνωση 
της εκδήλωσης ήταν καθοριστική. Σε συνεννόηση με τον Δήμο της περιοχής μας, κλείσαμε μια 
αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα ήρθαμε σε επαφή με 
εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την 
πρωτοβουλία. Και έτσι, στην εκδήλωση, οι οργανώσεις, μέσω των εκπροσώπων τους, είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους με οπτικοακουστικό υλικό και να πείσουν όλους 
τους παρευρισκόμενους για την αξία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση 
συμμετείχε και το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο παρουσίασε η συντονίστρια 
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου.  Παρουσιάστηκαν επίσης και οι δράσεις του σχολείου στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω».

Όφελος για τους μαθητές: 

Η διάθεση για ενεργό συμμετοχή, η αλληλοβοήθεια, η 
συμπαράσταση, η ηθική ικανοποίηση, που συνδέεται με την 

προσφορά και την προσπάθεια για την εξασφάλιση βασικών ειδών 
διαβίωσης στους ανθρώπους που τα χρειάζονται, η ανάληψη 

πρωτοβουλίας, ήταν στάσεις  που καλλιεργήθηκαν στο πλαίσιο των 
ανωτέρω δράσεων.

Τα παιδιά συνειδητοποίησαν έμπρακτα τη βασική ιδέα ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι, και η προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αποτελεί ανάγκη ύπαρξης για ένα καλύτερο αύριο.
Τέλος, αναντίρρητη υπήρξε η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

μελών της ομάδας.
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Γυμνάσιο 
Πωγωνιανής
Συντελεστές: 
Γεώργιος Σκαργιώτης, Αθανάσιος Ξύδης, (Μαρία Λιαπίκου), (Φεβρωνία Γιαννώρου)
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Επίσκεψη για ευχές  και προσφορά γλυκών στους ηλικιωμένους του χωριού
Τα παιδιά παραμονές των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θέλησαν να 
επισκεφθούν τους ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού που αποτελούν και πλειοψηφία στο 
χωριό και πολλοί από αυτούς είναι μόνοι τους και ανήμποροι. Έτσι, με μερικά από τα λεφτά που 
είχαν μαζέψει, από τα ημερολόγια που είχαν μόνα τους δημιουργήσει, αγόρασαν γλυκά και μαζί 
με τους δυο συνοδούς εκπαιδευτικούς άρχισαν τη βόλτα στα στενάκια του χωρίου χτυπώντας 
τις πόρτες που ήξεραν ότι ζουν άνθρωποι ηλικιωμένοι και μόνοι. Σε κάθε σπίτι τραγούδησαν τα 
κάλαντα και αντί να ζητήσουν κέρασμα ή δώρο όπως συνηθίζεται πρόσφεραν αυτά τα γλυκά 
κεράσματά τους μαζί με τις ευχές τους δίνοντας μεγάλη χαρά στα έκπληκτα από τη χειρονομία 
γεροντάκια.

•	 Καθαρισμός, τακτοποίηση και οργάνωση της εγκαταλελειμμένης αίθουσας της βιβλιοθήκης
Αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να αξιοποιήσουμε την κάπως παρατημένη αίθουσα της 
βιβλιοθήκης όπου είχαν στοιβαχθεί κάθε λογής άσχετα αντικείμενα (από το Λύκειο που 
λειτουργούσε πριν χρόνια) και στην ουσία εμπόδιζε τη σωστή χρήση της αίθουσας Το εγχείρημα 
απαιτούσε χειρωνακτική δουλειά, ξεκαθάρισμα άχρηστών υλικών, αναδιάταξη αντικειμένων 
και καθαριότητα. Αν και έχουμε ακόμα να τακτοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες η αίθουσα πια 
είναι άκρως λειτουργική και περιλαμβάνει ένα πολύ συμπαθητικό χώρο προβολής ταινιών σε 
ειδικό πανί προτζέκτορα, μια γωνιά για κατασκευές, και μια γωνιά μελέτης με υπολογιστή και 
βιβλιοθήκη (με τα λιγοστά βιβλία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν). 

•	 Καθαρισμός της αυλής του σχολείου
Αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να καθαρίσουμε όλοι μαζί την αυλή του σχολείο της μιας και 
διαπιστώσαμε από κοινού ότι υπήρχαν αρκετά έως πολλά σκουπίδια σε αυτή και συμφωνήσαμε 
ότι δεν ήταν ευχάριστο θέαμα. Mία ηλιόλουστη μέρα φορέσαμε πλαστικά γάντια μιας χρήσης 
και «χτενίσαμε» τον αρκετά μεγάλο χώρο της αυλής μαζεύοντας κάθε λογής μικρό και μεγάλο 
σκουπίδι. Οι τέσσερις μεγάλες σακούλες σκουπιδιών που μαζέψαμε απέδειξαν ότι όντως τα 
σκουπίδια στην αυλή ήταν πολλά και συμφωνήσαμε πως όλοι θα προσπαθήσουμε πια να την 
κρατήσουμε καθαρή.

•	 Επίσκεψη στο νομό  Πρέβεζας  για να γνωρίσουμε τη δράση του Φορέα Διαχείρισης «Στενών 
και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά»
Αρχικά πήγαμε στο Κέντρο πληροφόρησης Αμμουδιάς όπου είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε  έναν από τους 28 επίσημους φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
και να ενημερωθούμε για την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τις δράσεις του. 
Παράλληλα συμμετείχαμε την ημέρα της επίσκεψής μας στη δράση «Χελιδονίσματα 2016» που 
έχει προγραμματιστεί από το φορέα σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. Έτσι 
φτιάξαμε και εμείς υπό τις οδηγίες τους τις δικές μας χελιδονοφωλιές και τις πήραμε μαζί μας 
στην επιστροφή για να τις βάλουμε στο σχολείο μας. Επίσης,  επισκεφθήκαμε αρκετές κοντινές 
περιοχές ευθύνης του φορέα με ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές αλλά και πολλά προβλήματα 
(εκβολές του Αχέροντα στην Αμμουδιά, όχθες του Αχέροντα στη Γλυκή,  Έλος Καλοδικίου). Είχαμε 
τη δυνατότητα παρατήρησης και φωτογράφησης της ιδιαίτερης χλωρίδας και ορνιθοπανίδας της 
περιοχής. Μας δόθηκε η ευκαιρία να συνδυάσουμε τον εθελοντισμό με την ενημέρωση και την 
ψυχαγωγία αφού επιπλέον επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου  αλλά και 
την πανέμορφη Πάργα.

•	 Φιλοξενία των μαθητών του Γυμνασίου Ελεούσας για προετοιμασία των κοινών δράσεων
Οι μαθητές του Γυμνασίου Ελεούσας αλλά και μια μικρή ομάδα των μαθητών του Λυκείου 
Ελεούσας μας επισκέφθηκαν στην Πωγωνιανή, στα πλαίσια της δικής τους προγραμματισμένης 

http://fdkal-ach.blogspot.gr/2016/03/2016.html
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επίσκεψης που αφορούσε το «Νοιάζομαι και Δρω». Είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα δύο 
ιδρύματα («Κιβωτός του κόσμου» και «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής Ιωαννίνων»),  
και να δουν από κοντά τα «σπίτια» των μαθητών μας και να λύσουν τις απορίες τους για τον 
τρόπο και τις συνθήκες λειτουργίας τους. Προγραμματίσαμε κοινές δράσεις με τους μαθητές 
μας για να γνωριστούν καλύτερα και να έρθουν πιο κοντά. Έτσι, μια μεγάλη ομάδα (κυρίως από 
αγόρια) περπάτησαν μαζί ως το γήπεδο 5Χ5 που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο  
και έπαιξαν ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ενώ μια μικρότερη ομάδα (περισσότερα κορίτσια) 
έμεινε πίσω στο σχολείο για να ζωγραφίσουν τα πλακάτ που θα χρειαζόμαστε για την ομαδική 
κοινή δράση στα Γιάννενα που σχετίζονταν  με τις διαβάσεις πεζών. Πολύ ευχαριστημένοι όλοι 
ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη δράση.

•	 Επίσκεψη για ευχές στα παιδιά του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και προσφορά των 
χειροποίητων πασχαλινών λαμπάδων που φτιάξαμε
Σκεφτήκαμε στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα που πλησίαζαν να επισκεφθούμε τα παιδιά του 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στα Ιωάννινα και να τους προσφέρουμε μαζί με τις ευχές μας 
και πασχαλινές λαμπάδες που θα τις φτιάχναμε μόνοι μας. Πράγματι, αγοράσαμε όλα τα απαραίτητα 
υλικά και δημιουργήσαμε πολύ ξεχωριστές πασχαλινές λαμπάδες (διαφορετικές για αγόρια και 
κορίτσια) αλλά και πολύ όμορφες συσκευασίες για να τις τοποθετήσουμε. Αφού κανονίσαμε όλες 
τις λεπτομέρειες της επίσκεψης αποφασίσαμε να περάσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο με τα 
παιδιά του σχολείου παίζοντας μαζί τους και ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου (βλέπετε το παιχνίδι 
είναι πάντα η καλύτερη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών).Έτσι και έγινε και στο τέλος 
όλοι πήραμε αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής και βγάλαμε όλοι μαζί όμορφες αναμνηστικές 
φωτογραφίες.

•	 Κοινή πολλαπλή δράση με τα υπόλοιπα σχολεία του νομού και τους συνεργαζόμενους φορείς 
στην πόλη των Ιωαννίνων: «Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχνίδι θα ήταν θησαυρός»
 Αυτή ήταν η μεγάλη κοινή μας δράση όλων των σχολείων του νομού που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα και περιελάμβανε τέσσερις παράλληλες μικρότερες δράσεις  που υλοποιούνταν 
ταυτόχρονα από ανάμεικτες ομάδες που δημιουργήσαμε από όλους τους συμμετέχοντες 
μαθητές. Βέβαια για να κινήσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον τους στα παιδιά το παρουσιάσαμε 
ως κυνήγι κρυμμένου θησαυρού με  διαδοχικές αποστολές που παραλάμβαναν σε σφραγισμένο 
φάκελο και που έπρεπε να φέρουν σε πέρας ώστε να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα. Τα θέματα 
των φακέλων που οδηγούσαν από δοκιμασία σε δοκιμασία αφορούσαν σε ζητήματα σχετικά με 
τον εθελοντισμό. Το αρχικό και τελικό σημείο συγκέντρωσης όλων των ομάδων  ήταν η κεντρική 
πλατεία των Ιωαννίνων μπροστά στο κτίριο της Περιφέρειας ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή 
προβολή στους διερχόμενους πολίτες που πράγματι ρωτούσαν να μάθουν τι κάνουν όλα αυτά τα 
παιδιά για τόση ώρα.
     Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν: 

■ «Παρεμβαίνουμε στις διαβάσεις» (διανομή φυλλαδίων στους οδηγούς και στους πεζούς 
για τα δικαιώματα των πεζών και το σεβασμό των κανόνων των διαβάσεων, καθαρισμός 
πινακίδων σήμανσης από τα αυτοκόλλητα και ενημέρωση των διερχόμενων πολιτών με 
πλακάτ που σχεδίασαν τα παιδιά).
■ «Τα χρήσιμα άχρηστα υλικά» (Τα παιδιά έμαθαν από τα κορίτσια της ΧΕΝ να δημιουργούν 
χρήσιμα και όμορφα πράγματα από ανακυκλώσιμα υλικά).
■ «Φωτογραφίζοντας τα όμορφα και τα άσχημα (κυρίως τα άσχημα) της πόλης μας» (Βόλτα 
σε καθορισμένη διαδρομή διαφορετική για κάθε ομάδα και συλλογή φωτογραφιών από τα 
παιδιά).
■ «Τα ζώα είναι φίλοι μας» (Ενημέρωση για τη φιλοζωία από την εκπρόσωπο της ANIMA- 
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής  στην πόλη μας).
■ Ήρθαν τοπικά κανάλια πήραν φωτογραφίες και συνεντεύξεις και τα παιδιά γέμισαν με 
ζωντάνια και χαρά το κέντρο της πόλης για τουλάχιστον τέσσερις ώρες που διήρκεσε όλη 
η διαδικασία.



Νοιάζομαι και Δρω

273

 Όλα πήγαν περίφημα και η δράση αυτή θα μας μείνει αξέχαστη.

•	 Ανοικτή εκδήλωση προσφοράς και απολογισμού της χρονιάς στο χώρο του σχολείου με 
τίτλο «γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα...» με προσκεκλημένους τους κατοίκους 
του χωριού και τοπικούς φορείς
Πρόκειται για την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που οργανώσαμε στο σχολείο ώστε να 
ευχαριστήσουμε τους κατοίκους του χωριού για την συμπαράστασή τους όλη τη χρονιά αλλά 
και για να τους δείξουμε όλα όσα πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια του «Νοιάζομαι και Δρω» 
(κυρίως) αλλά και των υπόλοιπων δράσεων που πραγματοποιήσαμε. Περάσαμε σπίτι-σπίτι 
στο χωριό και μοιράσαμε προσκλήσεις και στείλαμε ακόμη  και σε αρμόδιους φορείς του 
Δήμου και της εκπαίδευσης του νομού. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν: «γιατί αν γλιτώσει το παιδί 
υπάρχει ελπίδα...» και  περιελάμβανε μουσική και τραγούδια από τα παιδιά, βιντεοπαρουσίαση 
– αναδρομή της χρονιάς, έκθεση φωτογραφιών αλλά και δημιουργιών που προέκυψαν 
από τα δράσεις μας  και τέλος ένα μεγάλο μπουφέ με ποτά και κεράσματα. Είχαμε μεγάλη 
προσέλευση από όλους τους προσκεκλημένους, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον με ερωτήσεις για 
τις δράσεις μας, βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες και γενικά περάσαμε πολύ όμορφα. Η 
εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όπως παραδέχτηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι κάτι που 
μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον.

Όφελος για τους μαθητές: 

Ο αρχικός μας στόχος, όταν δεχτήκαμε να συμμετάσχουμε  στο 
πρόγραμμα ήταν να καταφέρουμε οι μαθητές μας να γνωρίσουν και να 
βιώσουν τις αξίες που πραγματεύεται το πρόγραμμα όχι από τη πλευρά 

του ωφελούμενου όπως συνέβαινε μέχρι τώρα αλλά από τη μεριά 
αυτού που προσφέρει δρώντας κατάλληλα (εθελοντή, αλληλέγγυου, 

ακτιβιστή κλπ). Θεωρούμε ότι πετύχαμε αρκετά πράγματα προς 
την κατεύθυνση αυτή και μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να 
επαναλάβουμε το πρόγραμμα και την επόμενη χρονιά ώστε 

αξιοποιώντας τη φετινή μας εμπειρία να πάμε ένα βήμα παραπάνω.
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Γυμνάσιο και Λύκειο 
Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας 
Νομού Ιωαννίνων
Συντελεστές: 
Γυμνασίου: Πλακαλής Κωνσταντίνος, Καμποσιώρη Μαρίνα, Ζάκκα Ουρανία
Λυκείου: Κονετάς Δημήτρης, Μπακάλη Ολυμπία
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Χριστουγεννιάτικο Bazaar με έργα των μαθητών
Η δράση πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων με την επίβλεψη 
τεσσάρων καθηγητών και τη συμμετοχή 218 μαθητών. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η βοήθεια και 
καθοδήγηση της συναδέλφου των καλλιτεχνικών Κας Γούση. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν 
συγκινητική. Οι δημιουργίες αποτέλεσαν κυρίως αντικείμενα Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης. 
Τα έσοδα δόθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Διαβίωσης Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό, 
“ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ”, το οποίο στεγάζεται στο Δήμο Ζίτσας  (Δήμος και του σχολείου μας).

•	 Συγκέντρωση παιχνιδιών και ειδών πρώτης ανάγκης
Η δράση ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε στο τέλος Απριλίου του 2016.
Εξήντα πέντε μαθητές απ’ όλες τις τάξεις είτε συγκέντρωσαν δικά τους παιχνίδια σε καλή κατάσταση 
είτε αγόρασαν καινούρια με σκοπό να δοθούν στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων και στην 
Κιβωτό του Κόσμου του Δήμου Πωγωνιανής. Συγκεντρώθηκαν κυρίως επιτραπέζια παιχνίδια 
και είδη ζωγραφικής. Επίσης, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», 
με χρήματα που συγκέντρωσαν, αγόρασαν είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και αναψυκτικά 
πριν την επίσκεψή τους στα παραπάνω ιδρύματα στην Πωγωνιανή (Απρίλιος). Κατά την επίσκεψη 
των συμμετεχόντων μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Ελεούσας οργανώθηκαν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες:

■ Παρουσίαση του έργου των φορέων (Κιβωτός και Μέριμνα).
■ Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (από ομάδες μαθητών οριζόντια κατανεμημένων 
από τα 3 σχολεία) τόσο με καλλιτεχνικό όσο και με αθλητικό  χαρακτήρα.  
■  βάψιμο της αίθουσας της  Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής μετά από σχετικό 
αίτημα και συνεννόηση με τους υπεύθυνους του φορέα.
■ Παράλληλα οι μαθητές του Λυκείου Ελεούσας συγκέντρωσαν χρηστικά αντικείμενα 
σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων του Δήμου Ιωαννιτών και της ΕΡΑ Ιωαννίνων 
η οποία συντόνισε το έργο για να διανεμηθούν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην 
Κατσικά Ιωαννίνων.

•	 Συναντήσεις πολυεπίπεδης ψυχαγωγίας στα ΚΑΠΗ  του Δήμου Ζίτσας
Οι επισκέψεις σε ΚΑΠΗ του Δήμου Ζίτσας στον οποίο ανήκει το Γυμνάσιο Ελεούσας 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο με εβδομαδιαία συχνότητα σε απογευματινές 
ώρες,  εκτός σχολικού ωραρίου.
Σκοπός τους ήταν η επαφή των μαθητών με τους μεγαλύτερους σε ηλικία  συμπολίτες μας. 
Σε κάθε σχετική συνάντηση συμπεριλήφθηκαν διαφορετικού χαρακτήρα δράσεις, ώστε να 
αποτελέσουν καταλύτες διάδρασης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διάβασαν κείμενα από την 
Ελληνική και ξένη λογοτεχνία με θέμα τη σχέση μεταξύ της παλιάς και νέας γενιάς, την ξενιτιά, 
την εργασιακή εκμετάλλευση και πραγματοποίησαν διάλογο με τους ηλικιωμένους συμπολίτες 
τους, με βάση τα κείμενα και τις εμπειρίες τους.  Συζήτηση, επίσης, προκάλεσε η παρακολούθηση 
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που δημιούργησαν οι μαθητές του Λυκείου με θέμα τις κοινωνικές, 
πολιτισμικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποξήρανσης της λίμνης Λαψίστας η οποία υπήρχε 
στα συγκεκριμένα χωριά που εδρεύουν τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας.
Στη συνέχεια, με αφορμή θεατρικό δρώμενο, τα «μικρά και τα (πολύ) μεγάλα παιδιά» συνευρέθηκαν 
σε τραγούδι, χορό και παιχνίδι.
Οι μαθητές «αναγνώστες» εναλλάσσονταν σε κάθε επίσκεψη ώστε να έχουν περισσότεροι την 
ευκαιρία της συμμετοχής.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν προωθούν της έννοια της 
αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλοντας  στην καλλιέργεια της 

κινητοποίησης των μαθητών/τριών και στην ανάπτυξη-βελτίωση της 
τοπικής κοινωνίας. 

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και έλαβαν αποφάσεις και ρόλους, 
αύξησαν την εξωστρέφειά τους, καλλιεργώντας τον αυθορμητισμό 
και τον συναισθηματισμό στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις 

σχέσεις με τις δομές, με τις οποίες ήρθαν σε επαφή, ενώ πλησίασαν 
περισσότερο την έννοια του ‘ενεργού πολίτη’, ο οποίος προσφέρει 

ανιδιοτελώς το χρόνο του για χρήσιμες δράσεις, προς όφελος άλλων 
χωρίς αντάλλαγμα.

•	 Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχνίδι θα ήταν θησαυρός
Συγκεκριμένα, 85 μαθητές από τα 4 σχολεία τα οποία μετείχαν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι 
και Δρω» κατανεμήθηκαν σε 4 ομάδες για να παίξουν σε παιχνίδι θησαυρού σχετικό με τους 
στόχους του εθελοντισμού στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι δραστηριότητες είχαν σχεδιαστεί με τη 
συνεργασία των: Pagouristas, Χ.Ε.Ν., Anima, Κιβωτού του Κόσμου και του Κέντρου Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τις παρακάτω δραστηριότητες:

■ «Τα χρήσιμα άχρηστα υλικά»: Τα παιδιά έμαθαν να δημιουργούν χρήσιμα και όμορφα 
αντικείμενα από ανακυκλώσιμα υλικά με την συνεργασία της ΧΕΝ, στον προαύλιο χώρο της 
Περιφέρειας Ιωαννίνων υπό την παρουσία διερχομένων πολιτών.
■ «Φωτογραφίζοντας τα όμορφα και τα άσχημα της πόλης μας»: Βόλτα σε διαφορετικές ανά 
ομάδα διαδρομές και συλλογή φωτογραφιών.
■ «Τα ζώα είναι φίλοι μας»: Ενημέρωση για τη φιλοζωία από εκπροσώπους της ANIMA. Η 
δράση υλοποιήθηκε στο χώρο του Καμπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος.
■  «Παρεμβαίνουμε στις διαβάσεις»: Οι μαθητές διένειμαν φυλλάδια σε οδηγούς και πεζούς  
για τα δικαιώματα των πεζών και το σεβασμό των κανόνων των διαβάσεων. Παράλληλα, 
με τη βοήθεια των pagouristas καθάρισαν πινακίδες σήμανσης από τα αυτοκόλλητα και 
ενημέρωσαν τους διερχόμενους πολίτες - με συνθήματα σε πλακάτ τα οποία είχαν σχεδιάσει 
κατά την προηγούμενη δράση στην Πωγωνιανή - για το δικαίωμα των πεζών να περνούν 
στις διαβάσεις με ασφάλεια.

 Η μετάβαση από τη μία στάση στην επόμενη έγινε με την βοήθεια γρίφων - σχετικών και με τον 
εθελοντισμό- που οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν.

http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/k/kentro-paidikis-merimnas-arrenon-pogonianis/
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5ο 
Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
Συντελεστές: 
Πασιάς Χρήστος, Τζίμα Αναστασία, Σόντης Σταύρος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»:  

•	 Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων σε ευπαθείς οικογένειες
Οι μαθητές συγκεντρώνουν τρόφιμα που προέρχονται είτε από τις οικογένειές τους είτε από 
προσφορές επιχειρήσεων και τα διανέμουν σε πρώτη φάση σε οικογένειες συμμαθητών τους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε δεύτερη φάση μέσω της υπηρεσίας πρόνοιας του  Δήμου 
Ιωαννιτών σε άλλες οικογένειες του Δήμου.
Η επιλογή των κοινωνικών δομών του δήμου έγινε για να μπορούν να διατηρούν την ανωνυμία 
τους οι οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

•	 Κατασκευή κοσμημάτων από τους μαθητές
Αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να αξιοποιήσουμε την κάπως παρατημένη αίθουσα της Οι μαθητές 
δημιουργούν από δικά τους υλικά , πρωτότυπα κοσμήματα, με σκοπό την πώληση τους σε ειδική 
εκδήλωση. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά 
για τις δράσεις του προγράμματος όπου χρειαστεί (αγορά τροφίμων, φαρμάκων,  πληρωμή 
λογαριασμού ρεύματος σε άτομα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου).

•	 Συγκέντρωση και διανομή ρουχισμού σε ευπαθείς ομάδες
Οι μαθητές συγκεντρώνουν μεταχειρισμένα ρούχα σε καλή κατάσταση  που προέρχονται από 
τις οικογένειές τους . Η κρεμάστρα της καλοσύνης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου 
δέχεται τις προσφορές των μαθητών αλλά δίνει και τη δυνατότητα στους  μαθητές να επιλέξουν 
ρούχα που θα μπορούσαν να καλύψουν δικές τους ανάγκες αλλά και των οικογενειών τους σε 
θέματα ένδυσης. Σε δεύτερη φάση, μέσω της υπηρεσίας πρόνοιας του  Δήμου Ιωαννιτών τα 
υπόλοιπα ρούχα προωθούνται σε άλλες οικογένειες του Δήμου.

•	 Συγκέντρωση και διανομή ρουχισμού  τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στον προσφυγικό 
καταυλισμό του Κατσικά Ιωαννίνων
Οι μαθητές συγκεντρώνουν μεταχειρισμένα ρούχα σε καλή κατάσταση,  τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης (υλικά καθαριότητας, οικιακό εξοπλισμό και βρεφικά είδη). Τα είδη που συγκεντρώθηκαν 
προωθήθηκαν μέσω του ΟΚΠΑΠΑ στον καταυλισμό των προσφύγων. Οι μαθητές  συγκέντρωναν 
κάθε εβδομάδα υλικά, τα οποία παραδίδονταν από τους ίδιους στις υπηρεσίες του Δήμου.

•	 Συνεργασία και φιλοξενία του παλαιστινιακού σχολείου Ibillin Junior High School 
Οι μαθητές του παλαιστινιακού σχολείου, από την περιοχή της Γαλιλαίας επισκέφθηκαν την 
πόλη των Ιωαννίνων επισφραγίζοντας τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τα προηγούμενα 
χρόνια, και περιλάμβανε ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών και πρακτικών καθώς και επαφή με 
ανθρώπους με άλλο πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο.

•	 Μεταμφιέζοντας τις δράσεις σε παιχνίδι: “Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχνίδι θα ήταν θησαυρός”
85  μαθητές των 4 σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο Ελεούσας, Γυμνάσιο Πωγωνιανής και 5ο 
Γυμνάσιο Ιωαννίνων) συμμετείχαν στο Κυνήγι θησαυρού που πραγματοποιήθηκε στις 20-4-
2016 στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι μαθητές των σχολείων και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
χωρίστηκαν σε 4 ομάδες όπου σε κάθε μια συμμετείχαν μαθητές από όλα τα εμπλεκόμενα 
σχολεία. Ακολουθώντας τις οδηγίες του παιχνιδιού πέρασαν από διαφορετικούς σταθμούς 
και συμμετείχαν στις εθελοντικές δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς και ήταν:

■ «Τα χρήσιμα άχρηστα υλικά»: Αξιοποίηση  άχρηστων υλικών για δημιουργία τεχνημάτων 
–κοσμημάτων.
■ «Παρεμβαίνουμε στις διαβάσεις»: Καθαρισμός πινακίδων σήμανσης σε κεντρικά σημεία 
της πόλης  και ενημέρωση πεζών και οδηγών στις διαβάσεις.
■ «Φωτογραφίζοντας τα όμορφα και τα άσχημα της πόλης μας»: Βόλτα σε διαφορετικές ανά 
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ομάδα διαδρομές και συλλογή φωτογραφιών.
■ «Τα ζώα είναι φίλοι μας»: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση για το θέμα των αδέσποτων 
ζώων .

Όφελος για τους μαθητές: 

Το αίσθημα αλληλεγγύης καλλιεργήθηκε ανάμεσα στους μαθητές 
και συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας και της διάθεσης να 

βοηθήσουν χωρίς να αποσκοπούν σε προσωπικά οφέλη. 

Τα παιδιά, επίσης, διέθεσαν χρόνο και  προσωπική εργασία για 
το κοινωνικό σύνολο, ενώ ενδιαφέρθηκαν για τους άλλους και 
για προβλήματά τους, μέσα από μια διεργασία αναγνώρισης και 

κατάργησης των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Τέλος, αναγνώρισαν την αξία της βοήθειας απέναντι στο συμμαθητή, 
στο συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, μέσα από 
την καλλιέργεια της ιδέας της προσπάθειας αντιμετώπισης ενός 

προβλήματος, σαν να είναι πρόβλημα όλων μας.
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1ο 12/θέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Ρεθύμνου
Συντελεστές: 
Βεδουράς Σταμάτης, Βασιλειάδου Κατερίνα, Κοτρώνης Δημήτρης, Τζουανάκη Έφη



Νοιάζομαι και Δρω

281

Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Καλλιέργεια σχολικού κήπου για την τροφοδοσία των συσσιτίων
Καλλιέργεια του μεγάλου σχολικού κήπου (Περβόλα) και συγκομιδή και ενίσχυση του συσσιτίου 
που προσφέρει η τοπική ενορία στο ολοήμερο σχολείο και νηπιαγωγείο  με σαλατικά, πατάτες, 
κολοκύθες. Η καλλιέργεια γίνεται πρωί και απόγευμα. Το πρωί με τους εκπαιδευτικούς και 
τα παιδιά και το απόγευμα και με τους γονείς. Δύο βιοκαλλιεργητές προσέφεραν φυντάνια, 
σπόρους και εμπειρία. Επίσης, ο «Πελίτης» μας έστειλε σειρά σπόρων για την καλοκαιρινή μας 
καλλιέργεια.

•	 Έναρξη απογευματινών μαθημάτων αλληλεγγύης 
Κάθε απόγευμα πραγματοποιούνται με ευθύνη του συλλόγου γονέων, μαθήματα αλληλεγγύης 
στα παιδιά του σχολείου, σε γονείς, αλλά και σε λίγα παιδιά άλλων σχολείων. Τα μαθήματα είναι 
δωρεάν και για όλους. Αφορούν σε:

■ Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες μαθητές αλλά και στους γονείς 
τους. Διδάσκουν δάσκαλοι, νηπιαγωγός και καθηγήτρια, βοηθούμενοι από φοιτητές του 
Παιδαγωγικού και του τμήματος Νηπιαγωγών.
■ Αγγλικά σε μαθητές με οικονομικές δυσκολίες. Διδάσκει μητέρα καθηγήτρια αγγλικών.
■ Παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια. Διδάσκει καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.
■ Παραδοσιακοί ινδικοί χοροί tatkaar. Διδάσκει εθελόντρια καθηγήτρια.
Οι γονείς παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη και επιστασία του χώρου και μία μητέρα 
διδάσκει τα αγγλικά. Το Πανεπιστήμιο μας έχει εφοδιάσει με πολλά διδακτικά βιβλία και με 
εθελοντές φοιτητές. Ένα ιδιωτικό φροντιστήριο με βιβλία αγγλικών και e-books για μελέτη 
στο σπίτι.

•	 Επίσκεψη του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Παρουσίαση της δράσης του Ιατρείου στα τμήματα του σχολείου από εκπρόσωπό του και 
συζήτηση για το τι σημαίνει αλληλεγγύη, πρόσβαση στην περίθαλψη και στα φάρμακα.

•	 Ανάγνωση βιβλίου – Παραγωγή γραπτού λόγου
Ανάγνωση βιβλίου στην τάξη με θέμα την κρίση. Συζήτηση με τους μαθητές. Χωρισμός σε 
ομάδες. Παραγωγή γραπτού λόγου όπου οι ομάδες έγραψαν την άποψή τους για το τι φταίει 
κατά τη γνώμη τους για την κρίση.

•	 Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ
Παρακολούθηση ντοκυμαντέρ στην τάξη. Συζήτηση των θεμάτων που πραγματευόταν το 
ντοκυμαντέρ. Διατύπωση ερωτημάτων από τους μαθητές με σκοπό την περεταίρω διερεύνησή 
τους.

•	 Παρουσίαση του έργου της Actionaid
Παρουσίαση του έργου της Action Aid και των «Γιατρών χωρίς σύνορα» από τον εκπαιδευτικό 
της τάξης.
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Όφελος για τους μαθητές: 

Ήταν πραγματικά πολύ θετική η συμμετοχή της τάξης μας στο εν 
λόγω πρόγραμμα, καθώς οι εμπλοκή των μαθητών είχε εντυπωσιακά 

μαθησιακά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς: γνωστικό, 
συναισθηματικό και ψυχοκινητικό. 

Αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχύσει κανείς 
τον τομέα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού 
πολιτειότητας. Επιπρόσθετα, έχοντας έρθει σε επαφή με δομές 
αλληλεγγύης, συνειδητοποίησαν τη σημασία, που αυτές έχουν  

απέναντι σε ευπαθείς ομάδες.
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16ο Δημοτικό 
Σχολείο Ρεθύμνου
Συντελεστές: 
Κωνσταντίνος Αλμπάνης,  Μαρία Τυχάλα,   Δέσποινα Μαυράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Οργάνωση – πραγματοποίηση  χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «το Χωριό του Αϊ Βασίλη», 
στον χώρο του σχολείου
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε απόλυτη συνεργασία και σύμπνοια, έχτισαν ένα χωριό του Αϊ Βασίλη 
στην αυλή του σχολείου με ξύλινα σπιτάκια και υπέροχο στολισμό και οργανώθηκαν με βασικούς 
καθοδηγητές τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνει μια μοναδική για τα δεδομένα της πόλης 
μας εκδήλωση. Σ’ αυτήν την εκδήλωση πέρασαν για λίγη ή περισσότερη ώρα παιδιά και μεγάλοι 
απ’ όλη την πόλη, συμμετέχοντας στις πολλές δραστηριότητες που ήταν οργανωμένες στο χώρο ή 
απλά απολαμβάνοντας όλα αυτά που έβλεπαν. 
Ο σκοπός μεγάλος και ιερός. Τουλάχιστον τα μισά από τα έσοδα που αποκτήθηκαν δόθηκαν στους 
φορείς – συλλόγους που προαναφέρθηκαν. 
Η δράση – εκδήλωση αυτή έχει πλέον γίνει θεσμός στην πόλη του Ρεθύμνου, λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα. 

•	 Συμμετοχή στη δράση: Γινόμαστε εθελοντές ενημερώνοντας και τους γονείς μας για να 
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Συμμετέχουμε στην εκδήλωση – εγγραφή νέων 
εθελοντών έξω από το δημαρχείο
Οι μαθητές με τους δασκάλους τους συγκεντρώθηκαν έξω από την είσοδο του Δημαρχείου 
της πόλης όπου υπήρχε στέκι του παραπάνω συλλόγου. Ο κόσμος που περνούσε έβλεπε με 
ενδιαφέρον, άκουγε τις προτροπές, ενημερωνόταν από τον εθελοντή γιατρό που βρισκόταν εκεί 
και τελικά ο αριθμός των ατόμων που έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών ξεπέρασε τους 
70.

•	 Θεατρική ομάδα Ε΄ τάξης στο έργο «Η χαμένη κούκλα» του Αλφόνσο Σάτρε
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας από τη γιορτή των Χριστουγέννων, οργάνωσαν, έμαθαν 
και έπαιξαν εθελοντικά και με διάθεση να προσφέρουν σε παιδιά του Ειδικού Σχολείου, του 
Νηπιαγωγείου στο χωριό Γάλλος Ρεθύμνου και στους ηλικιωμένους στο Γηροκομείο, ψυχαγωγία 
και χαρά με την παράσταση του Αλφόνσο Σάτρε «η χαμένη κούκλα». Το έργο αυτό είναι γραμμένο 
για παιδιά και βασίζεται στο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Ο κύκλος με την κιμωλία». Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το ότι ανακοινώνοντας αυτή την δράση μας θέλησαν κάποιοι συνάδελφοι από το δίκτυο 
του Νοιάζομαι και Δρω, να τους στείλουμε το κείμενο του συγκεκριμένου έργου.

•	 Φυτεύουμε τον κήπο  του σχολείου μας και προσφέρουμε το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής στο Γηροκομείο Ρεθύμνου
Με συγκεκριμένο προγραμματισμό κάποιες ημέρες τους τελευταίους μήνες οι μαθητές ανά μία ή 
το πολύ δύο τάξεις, πήγαν με τα εργαλεία τους για μια έως και δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα 
στον κήπο του σχολείου που βρίσκεται από τη νότια μεριά του. Έφτιαξαν έναν μικρό πετρότοιχο 
γύρω από ένα παρτέρι με σκοπό τη συγκράτηση του χώματος, αλλά και το να ομορφύνει ο 
χώρος κι έβαλαν το ειδικό χώμα απλώνοντάς το σε όλα τα παρτέρια. Τέλος φύτεψαν μαρούλια, 
κρεμμυδάκια, σκόρδα, λάχανα και καρότα. Τα πότισαν και θα συνεχίσουν να τα φροντίζουν μέχρι 
να αρχίσουν να κόβουν τη σοδειά, με την οποία θα οργανώσουμε την καθιερωμένη ημέρα 
σαλάτας για όλους και θα προσφέρουμε το μεγαλύτερο μέρος των λαχανικών στο παιδικό 
συσσίτιο της πόλης.

•	 «Κρεμάμε λίγο φαγητό στα δέντρα»
Με το σύνθημα «Κρεμάμε λίγο φαγητό στα δέντρα», τα παιδιά των δυο αυτών τάξεων κάλεσαν 
μαθητές και γονείς του σχολείου μας καθώς και ενός γειτονικού σχολείου, να μαζευτούν το 
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου και ώρα 11:00 με 12:00 π.μ. με τα 
μπλουζάκια ή τις κονκάρδες με το λογότυπο του σχολείου μας.  Μπορούμε λίγο καθαρό φαγητό που 
μας περισσεύει σε καθημερινή βάση να το πάμε (σε μια μικρή σακούλα) και να το τοποθετήσουμε 
στα δέντρα του κήπου. Είναι μία πράξη ελάχιστης συμπαράστασης στους συνανθρώπους  μας 
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που πραγματικά δίνουν τη δική τους μάχη για επιβίωση. 

•	 Τα εκτάκια μαθαίνουν στα πρωτάκια παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου 
Μετά από συζήτηση με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και την τελική διαπίστωση ότι τα παλιότερα 
χρόνια υπήρχαν πολύ ωραία κι ευφάνταστα παιχνίδια τα οποία έπαιζαν τα παιδιά στις γειτονιές 
της χώρας μας, αποφάσισαν πολλά απ’ τα παιδιά της έκτης να «υιοθετήσουν» το κάθε εκτάκι 
από ένα πρωτάκι. Σε κάποια από τα διαλείμματα, λοιπόν, ανάμεσα από τα μαθήματά μας, θα 
σχημάτιζαν μικρές ομάδες από δύο – τρία εκτάκια και τέσσερα – πέντε πρωτάκια η καθεμία. 
Τα μεγάλα παιδιά θα μάθαιναν στα μικρά, παίζοντας μαζί τους παλιά παραδοσιακά παιχνίδια στο 
προαύλιο του σχολείου, όπως κουτσό, πεντόβολα, αμπάριζα, μέλισσα κ.ά. Αυτό θα συνεχιστεί για 
όσο χρονικό διάστημα θέλουν κι έχουν όρεξη τα ίδια τα παιδιά, «παρασύροντας» και άλλα παιδιά 
άλλων τάξεων που μέχρι τώρα θέλουν να παίζουν μόνο μπάλα. 

•	 Συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου 
στο Σπίτι του Πολιτισμού, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα αιμοδοτών «Δότες ζωής»
Αφού μας ανακοινώθηκε από το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου ότι σε συνεργασία με 
τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» και το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, 
οργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο σπίτι του πολιτισμού στην Παλιά Πόλη, αποφασίσαμε ν’ 
αναλάβουμε δράση. Αρχικά, ενημερώθηκαν οι μαθητές για την αξία και τη σπουδαιότητα της 
αιμοδοσίας, χωρίς να εμπλέκεται η οποιαδήποτε μορφή συμφέροντος υλικού ή άλλου. Είδαν 
εικόνες και βίντεο και ενημέρωσαν τους γονείς τους δίνοντας όλα τα στοιχεία για τη δράση αυτή. 
Στο τέλος οι μαθητές της Ε΄ τάξης έφτιαξαν τρεις αφίσες – συνθήματα αφιερωμένα στην πράξη 
αυτή, οι οποίες την ημέρα που είχε προγραμματιστεί τοποθετήθηκαν στο χώρο της αιμοδοσίας. 
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν αίμα κάτω από το γεμάτο ενδιαφέρον και περιέργεια 
βλέμμα των παιδιών για κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, έδωσαν το καλό παράδειγμα, ώστε και τα 
παιδιά τους να γίνουν, όταν έρθει η ώρα, αυριανοί αιμοδότες. 

•	 Συμμετοχή σε πολλές περιφερειακές,  δράσεις οργανωμένες από φορείς όπως ο π.χ. Δήμος 
της πόλης και  το πρωτάθλημα βόλεϊ Α΄ Εθνικής Ελλάδας και εθελοντική υποστήριξη του 7ου 
γύρου τρεξίματος του Ρεθύμνου
Και άλλες μικρότερες αλλά ουσιώδεις δράσεις, ανέδειξαν στους μαθητές του σχολείου μας τον 
εθελοντισμό κι οι μαθητές με τη σειρά τους τη σπουδαιότητά του. Τέτοιες δράσεις ήταν η ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μέσα από τον αγώνα βόλεϊ γυναικών, όπου κλήθηκαν όλοι οι 
μαθητές του σχολείου μαζί με τους γονείς τους σε μια μοναδική κερκίδα. Κάθε μαθητής με τον 
γονέα του έπρεπε να φέρει ένα κουτί γάλα εβαπορέ ή κάποιο συσκευασμένο τρόφιμο. Όλα αυτά 
συγκεντρώθηκαν σε μια άκρη του κλειστού γηπέδου και δόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Η τηλεόραση της ΕΡΤ που κάλυπτε τον αγώνα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σχολείο μας και τις 
δράσεις του μέσα από τη συμμετοχή του στο «Νοιάζομαι και Δρω». 
Τέλος γίναμε εθελοντές στον 7ο γύρο της πόλης, βοηθώντας και κάνοντας γραμματειακή 
υποστήριξη, μοιράζοντας υλικό (φυλλάδια – μπλουζάκια) στους συμμετέχοντες και συμμετέχοντας 
οι ίδιοι (τρέξαμε μικροί και μεγάλοι, στην κατηγορία του ο καθένας), πάντα με στόχο την προαγωγή 
του.

Όφελος για τους μαθητές: 
Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» επισφράγισε 

από τη μία και έδωσε ώθηση απ’ την άλλη στην παράδοση των εθελοντικών δράσεων 
που τα τελευταία τουλάχιστον εφτά – οχτώ χρόνια πραγματοποιούνται στο και από το 
σχολείο με μεγάλη συμμετοχή, ενδιαφέρον και επιβράβευση, κάτι που τόση σημασία 
έχει για τα παιδιά. Ελπίζοντας ότι δημιουργούνται κι αναπτύσσονται ενεργοί πολίτες 

με ευαισθησία και διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, συνεχίζουμε 
δυναμικά, με όσο σθένος μπορούμε να δείξουμε και πάθος που μας χαρακτηρίζει.  
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Γυμνάσιο Νέας 
Αλικαρνασσού
Συντελεστές: 
Κυριακάκη Χαρά, Φασουλάκη Χρυσούλα, Πετσίτη Νίκη, Μαυρομανωλάκη Γεωργία, 
Δαμιανάκη Κατερίνα, Μιχαλίτση Δήμητρα, Ηλιοπούλου Ελένη, Χριστινίδη Μαριάννα, 
Παναρέτου Δέσποινα, Γαβαλά Αριστέα 
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης : «Μαζί στη δράση» Ενεργοί μαθητές – Ενεργοί 
πολίτες
Η δράση αυτή είχε ως στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε εθελοντική δραστηριοποίηση για 
τη βελτίωση του δικού τους χώρου, της δικής τους περιοχής. Έτσι μαθητές και μαθήτριες του 
Γυμνασίου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Μαζί στη 
δράση : Ενεργοί μαθητές – Ενεργοί πολίτες», το οποίο υλοποιείται στο σχολείο μας τη φετινή 
σχολική χρονιά κατάφεραν με την προσωπική τους εργασία να δώσουν νέα όψη στην έκταση 
περιμετρικά των Κλειστών Φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού.  
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος, τη Δευτέρα 23/11/2015, μέλη της περιβαλλοντικής 
ομάδας συμμετείχαν στη δράση που διοργανώθηκε από την εθελοντική ομάδα της Νέας 
Αλικαρνασσού «Ζω - Δρω» με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και σε συνεργασία με 
μαθητές και μαθήτριες του 3ου ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού καθάρισαν και δενδροφύτεψαν την 
έκταση γύρω από τις φυλακές.  

•	 Ενημέρωση – Δράση Ανακύκλωσης
Καθορισμός των στόχων από τους εμπλεκόμενους μαθητές. Επιλογή ειδικών κάδων, πάνω στους 
οποίους τοποθετήθηκαν σημάνσεις για το υλικό που θα συγκεντρώνεται στον καθένα από αυτούς 
(χαρτί και πλαστικό). Τοποθέτησή τους σε κεντρικά σημεία του σχολείου. Επίσης, τοποθέτηση 
μικρότερων καλαθιών στις αίθουσες διδασκαλίας, όπως και στα γραφεία των καθηγητών δίπλα 
στα φωτοτυπικά μηχανήματα για τη συγκέντρωση χαρτιού. 

•	 Πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων: Λέσχη ανάγνωσης : Βιβλιοταξιδευτές «Νοιάζομαι και 
δρω»
Η εβδομαδιαία συνάντηση της Λέσχης μας είναι κάθε Δευτέρα μετά τις 14:00. Στόχος μας είναι 
μέσα από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της συνεργατικότητας να ευαισθητοποιηθούν 
οι «βιβλιοταξιδεύτριες» (καθώς τα μέλη μας εδώ είναι μόνο κορίτσια) σε θέματα εφηβείας αλλά 
και σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Εξερευνούμε τον κόσμο του σήμερα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο σημερινός μετανάστης, όχι όμως ο ενήλικας μετανάστης, αλλά το παιδί. Η 
εξερεύνηση αυτή γίνεται μέσα από το βιβλίο «Σχολική παράσταση » του Βασίλη Παπαθεοδώρου. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο εφηβικής λογοτεχνίας, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να συνδυάσουμε 
την αγάπη μας για το βιβλίο με την ανάπτυξη κουλτούρας εθελοντισμού στα παιδιά. Παράλληλα 
έχει προγραμματιστεί συνεργασία με το εθελοντικό Δίκτυο «Διαβάζω για τους άλλους» για την 
οργάνωση αναγνώσεων σε παιδιά μικρότερης ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες.

•	 Πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων : «Έξω από την εγώπολή μας»
Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας είναι δυνατόν να 
καλλιεργήσουν και να διαμορφώσουν εθελοντική συνείδηση στους μαθητές, καθώς τους 
ενεργοποιούν για να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται με την ευαισθητοποίησή τους σε πλήθος ζητημάτων. 
Η συγκεκριμένη δράση ανήκει στην κατηγορία του εκπαιδευτικού δράματος και σχεδιάστηκε για 
να υπηρετήσει τους στόχους του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω » με απώτερο σκοπό το 
ανέβασμα ενός θεατρικού δρώμενου στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Η θεατρική μας ομάδα αποτελείται από 20 μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς. 
Οι συναντήσεις με τους μαθητές της ομάδας πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου μια φορά 
την εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και εκτός ωραρίου διδασκαλίας.
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων : Στις πρώτες μας συναντήσεις συζητήσαμε τον ψυχαγωγικό 
και παιδαγωγικό ρόλο του θεάτρου και εξηγήσαμε ότι μέσα από το θέατρο μπορούμε να 
προβληματιστούμε και να προβληματίσουμε για όσα συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο με 
απώτερο στόχο να αναθεωρήσουμε στάσεις ζωής και να αναλάβουμε δράση. Ξεκινήσαμε με 
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παιγνίδια γνωριμίας - παιγνίδια ρόλων. Οι μαθητές έδωσαν όνομα στην ομάδα, καθόρισαν τους 
κανόνες λειτουργίας της, εξέφρασαν τις προσδοκίες που έχουν από το πρόγραμμα, καθώς και 
τους στόχους του, με δική μας προτροπή. Στις επόμενες συναντήσεις μας δουλέψαμε τις έννοιες 
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες από τα τεύχη του 
«Νοιάζομαι και Δρω» για να τις κατανοήσουμε καλύτερα και ταυτόχρονα να προβληματιστούμε. 
Επίσης με αφορμή το σενάριο μιλήσαμε για τα συναισθήματα, τη διαχείριση των συναισθημάτων 
και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Εξηγήσαμε τον όρο ενσυναίσθηση που για πολλά παιδιά 
ήταν άγνωστος.  
Γράψαμε και διασκευάσαμε το σενάριο που πρόκειται να δραματοποιήσουμε. Αφού συζητήσαμε 
για τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης, ακολούθησε η δημιουργία ομάδων με βάση τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών (σενάριο – σκηνογραφία – ήχος – δραματοποίηση – ενδυματολογία - 
μακιγιάζ κ.λπ.), κατανομή εργασιών και διανομή ρόλων.  Στη συνέχεια ξεκινήσαμε τις πρόβες για 
το στήσιμο της παράστασης. Επιλέξαμε τη μουσική  επένδυση της παράστασης και τα ηχητικά εφέ. 
Ορίσαμε το χρονοδιάγραμμα για τις παρακάτω δράσεις: Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, κατασκευή 
σκηνικών, επιμέλεια ενδυματολογικού υλικού, αξεσουάρ και αντικειμένων σκηνικού χώρου.  
Κατασκευή αφίσας - ταυτότητας του προγράμματος. Απεικόνιση σκηνών του έργου σε σκίτσα 
με σκοπό το σχεδιασμό πρόσκλησης και προγράμματος για τη διάχυση και προβολή  του 
προγράμματος και δημιουργία ποιήματος ή τραγουδιού με θέμα τον εθελοντισμό την αλληλεγγύη. 
Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε τις πρώτες εθελοντικές δράσεις την περίοδο των Χριστουγέννων, 
ως έκφραση αλληλεγγύης και προσφοράς, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 
Επίσης, οργανώσαμε την παρακολούθηση της πρώτης θεατρικής παράστασης με θέμα την 
αλληλεγγύη «Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεομένης – Ένας ίσον κανένας» του Volker Ludwig 
από την ομάδα Πράξη Τέχνης Ίμερος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2016 στο Θέατρο 
Αστόρια της πόλης μας. Στόχος μας είναι μέσα από το θέατρο να προάγουμε ασφαλώς την έννοια 
του εθελοντισμού, να εδραιώσομε την σπουδαιότητά του στη σκέψη των νέων ανθρώπων και 
να επισημάνουμε τη συμβολή του στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών ανάμεσα στους 
πολίτες.

•	 Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τον 
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη
Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τον 
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας: http://www.gymnalik.gr/.
Συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά σχεδόν από το σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας και είχε 
στόχο να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις 
των παιδιών για τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

•	 Εκδήλωση-Συζήτηση στο σχολείο με τίτλο: «Φωτίζοντας το σκοτάδι» 
Συζήτηση με την Anna Polo και τον Κώστα Κλόκα για τη μη – βία και το ρόλο της Pressenza. 
Αρχικά, οι δύο ομιλητές έκαναν μια διάλεξη για την έννοια της μη – βίας από τις πρώτες κοινωνίες 
του ανθρώπου μέχρι και σήμερα με προβολή διαφανειών. Έπειτα, παρουσίασαν το ρόλο της 
Pressenza, του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου, επικεντρώνοντας την παρουσίαση στην 
έννοια «θετική είδηση», δηλαδή στην προσπάθεια του εν λόγω ειδησεογραφικού πρακτορείου 
να παρουσιάζει κάθε είδηση – όσο αρνητική κι αν είναι – από θετική σκοπιά. Ακολούθησαν 
ερωτήσεις των μαθητών και συζήτηση.  

•	 Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για οικογένειες της Αλικαρνασσού και 
για τους πρόσφυγες. Παράλληλη δράση ευαισθητοποίησης «Το καράβι της αγάπης»
Οι δράσεις υλοποιήθηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων και είχαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν 
και να δραστηριοποιήσουν μαθητές, γονείς και την τοπική κοινωνία γενικότερα για να στηρίξει 
αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε χαρά και ελπίδα σε συνανθρώπους μας παρέχοντάς τους 
οικονομική βοήθεια.  

http://www.gymnalik.gr/
http://www.gymnalik.gr/
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Αφού ενημερώσαμε μαθητές, γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την πρόθεσή μας να 
στηρίξουμε όπως κάθε χρόνο συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, τους καλέσαμε να 
συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και ανταποκρίθηκαν όλοι με χαρά. 
Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία τοποθετήσαμε κάτω 
από το «Το καράβι της αγάπης». Το στήσιμο του καραβιού της αγάπης στο αίθριο του σχολείου 
είχε στόχο όχι μόνο να μας δώσει τη χαρά της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, στο 
πνεύμα πάντα των Χριστουγέννων, αλλά και να φιλοξενήσει τα δώρα του εθελοντισμού, της 
αγάπης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Ένα μέρος από αυτά προωθήσαμε σε οικογένειες 
της Αλικαρνασσού και τα υπόλοιπα παρέλαβε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού για τους 
πρόσφυγες. Την τελευταία ημέρα πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές « Το καράβι της αγάπης » 
στολίστηκε με τις ευχές όλων των μαθητών και καθηγητών για έναν κόσμο αγάπης, αλληλεγγύης, 
ειρήνης και ανθρωπιάς. 
Οι στόχοι που θέσαμε για αυτές τις δράσεις ήταν : α) Η ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής 
προσφοράς, ως πρότυπο συμπεριφοράς για όλους. β) Η προώθηση του προτύπου του εθελοντή 
ως ενεργού πολίτη που έμπρακτα συμμετέχει στα κοινά και παρεμβαίνει στα κοινωνικά δρώμενα 
και γ) Η πρόθεσή μας να δοθεί έμφαση στην αλλαγή νοοτροπίας και στην καλλιέργεια εθελοντικής 
- ανθρωπιστικής συνείδησης.

•	 Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» της Νέας 
Αλικαρνασσού- Κάλαντα και δώρα 
Επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» στην Νέα Αλικαρνασσό, εν όψει 
των Χριστουγέννων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2015 και 
είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει και στη συνέχεια να δραστηριοποιήσει τόσο τους μαθητές της 
σχολικής μονάδας, όσο και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, σε θέματα που αφορούν στα άτομα 
με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, αυτισμό, πολλαπλές αναπηρίες. 
Η προετοιμασία της ομάδας για την συγκεκριμένη δράση έγινε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από 
όλους τους συμμετέχοντες και ξεκινήσαμε από το Σχολείο για την επίσκεψη τραγουδώντας καθ’ 
οδόν προς το Κέντρο. 
Μας περίμενε θερμή υποδοχή. Τα παιδιά του Κέντρου βρίσκονταν σε ώρα διαλείμματος. 
Αρχικά τους προσφέραμε καλάθι με σοκολάτες και γλυκά κεράσματα. Σχηματίζοντας όλοι μαζί 
ένα κύκλο μοιραστήκαμε μαζί τους τα μουσικά όργανα που κρατούσαμε και τραγουδήσαμε 
μαζί τα Παραδοσιακά Κάλαντα της Κρήτης και τα αστικά Κάλαντα των Χριστουγέννων. Στη 
συνέχεια παρακολουθήσαμε ενημερωτική προβολή βίντεο σχετικά με τις διάφορες δράσεις που 
αναπτύσσονται στο Κέντρο και ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και στα Εργαστήρια χειροτεχνίας, 
αγγειοπλαστικής, κατασκευών, υφαντικής κ.λπ. 
Στόχος αυτής της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές μας από κοντά την καθημερινότητα των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία, με απώτερο σκοπό της δράσης να ευαισθητοποιηθούν και 
να αποδεχθούν το διαφορετικό. 

•	 Ενημέρωση – Συζήτηση στο σχολείο με μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του τμήματος 
Σαμαρειτών
Παρουσίαση – συζήτηση για την πορεία και τη δράση του Ερυθρού Σταυρού. Αρχικά, ο ομιλητής 
- με την ιδιότητα του Σαμαρείτη - έκανε μία ιστορική αναδρομή για την πορεία του Ερυθρού 
Σταυρού και μία παρουσίαση για τους τομείς της δράσης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε με έντονη 
συγκίνησης σε συγκεκριμένα περιστατικά που έχει ζήσει ως μέλος του Ερυθρού Σταυρού, όπως 
ένα πρόσφατο περιστατικό με πρόσφυγες στην Κω. Η διάλεξη του εμπλουτίστηκε με διαφάνειες. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους μαθητές και συζήτηση. Μάλιστα, μία ομάδα μαθητών πήρε 
συνέντευξη από τον ομιλητή.

•	 Διεξαγωγή έρευνας για το προσφυγικό 
Σύνταξη, συμπλήρωση και αποτελέσματα ερωτηματολογίου για το προσφυγικό (15-22/3/2016).
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Οι μαθητές της σχολικής εφημερίδας, που συμμετέχουν επίσης στο Νοιάζομαι και Δρω, σε 
συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου και τις καθηγήτριες του προγράμματος, οργάνωσαν μια 
έρευνα για το προσφυγικό ζήτημα με τη σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου (το ερωτηματολόγιο 
παρατίθεται στο τέλος της περιγραφής). Το ερωτηματολόγιο «Τι σκέφτομαι για τους πρόσφυγες» 
το έδωσαν προς συμπλήρωση οι ίδιοι οι μαθητές σε όλους τους γονείς μαθητών του σχολείου 
μας, τη μέρα που είχαν έρθει για να πάρουν τους ελέγχους του Β΄ τριμήνου (16/03/2016). Την 
επόμενη μέρα το μοίρασαν στους μαθητές και στους καθηγητές του σχολείου. Στη συνέχεια 
κατηγοριοποίησαν τα ερωτηματολόγια ανάλογα με το φύλο και τις ηλικιακές ομάδες, έβγαλαν τα 
αποτελέσματα και συνέταξαν άρθρο που αποτυπώνει τις απόψεις όσων το συμπλήρωσαν. 

•	 Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων αλλοδαπών στα Ανώγεια του Ν. Ρεθύμνου 
Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας οργάνωσε και πραγματοποίησε στις 17/03/2016 εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων αλλοδαπών στα Ανώγεια. Η επίσκεψή μας στο 
κέντρο έγινε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο μας το 
τρέχον σχολικό έτος με τίτλο «Έξω από την εγώπολή μας», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι και Δρω». Την επίσκεψη αυτή πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο 
Ηρακλείου το οποίο υλοποιεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο « Χτίζοντας το μαζί».  
Το συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενεί παιδιά από το Αφγανιστάν , το Πακιστάν το Μπαγκλαντές, τη 
Νιγηρία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο. Όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο κέντρο ήταν ιδιαίτερα 
φιλόξενα, φιλικά, μας υποδέχτηκαν με αγάπη και μας ευχαρίστησαν για τα δώρα που τους 
προσφέραμε (ρούχα και γλυκίσματα). 
Αρχικά μας έγινε μια σύντομη ενημέρωση για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια και για το νομοθετικό πλαίσιο (το καθεστώς του πρόσφυγα, την διαδικασία 
αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά και την διαδικασία εξέτασης του αιτήματος 
ασύλου). Έγινε διαφοροποίηση ανάμεσα στον όρο πρόσφυγας και τον όρο μετανάστης, καθώς 
επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον όρο ανήλικος ασυνόδευτος πρόσφυγας.  

•	 Ενημέρωση – Συζήτηση στο σχολείο με την Άννα Λίβα, μέλος του εθελοντικού οργανισμού 
ΠΡΟΤΕΚΤΑ
Η ομιλήτρια, Άννα Λίβα, μέλος του εθελοντικού οργανισμού ΠΡΟΤΕΚΤΑ παρουσίασε την 
ΠΡΟΤΕΚΤΑ και το ρόλο της στην κοινωνία μας. Αφού τόνισε το ρόλο της ως εθελόντρια στον 
οργανισμό και ζήτησε από τα παιδιά να δώσουν έναν ορισμό για τον εθελοντισμό, ξεκίνησε την 
παρουσίασή της. Η ομιλία χωρίστηκε σε τρία μέρη: πως πρέπει να προφυλασσόμαστε πριν από το 
σεισμό, κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά το σεισμό. Επίσης ενημέρωσε τα παιδιά για το πως 
μπορούν να βοηθήσουν άτομα του περιβάλλοντός τους με κινητικά ή άλλα προβλήματα σε ένα 
σεισμό. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους μαθητές και συζήτηση. Η δράση ολοκληρώθηκε με μία 
άσκηση σεισμού στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές, αφού προηγουμένως 
καταλήξαμε στο ότι η γνώση είναι δύναμη. 

•	 Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Γνωριμία με εθελοντές φοιτητές 
Τη Δευτέρα 11/04/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα 
Χανιά μετά την έγκριση και τη χρηματική ενίσχυση από το «Νοιάζομαι και Δρω». Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από την εθελοντική δράση 
των φοιτητών του, οι οποίοι διοργάνωσαν την «Ανοιχτή ημέρα γνωριμίας με το Πολυτεχνείο 
Κρήτης».

•	 Φιλανθρωπικός Αγώνας Ποδοσφαίρου 
Η ομάδα του ‘Νοιάζομαι και Δρω’ είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα φιλανθρωπικό 
αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ομάδα μαθητών του σχολείου και την ομάδα των Νέων του 
Ηροδότου. Τα έσοδα αποφασίστηκε να διατεθούν στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή, 
καθώς επίσης και στο σύλλογο ‘Κοινωνία των Πολιτών Νέας Αλικαρνασσού «Η Αλληλεγγύη» 
(με τον οποίο είχαν έρθει σε επαφή την περίοδο των Χριστουγέννων συγκεντρώνοντας τρόφιμα 
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και είδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες της Αλικαρνασσού). Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 13/04/2016 σε γήπεδο της περιοχής με συμβολικό εισιτήριο 2 ευρώ. Το ποσό που 
συγκεντρώθηκε και μοιράστηκε στη «Ζωοδόχο Πηγή» και την «Αλληλεγγύη», ήταν 700 ευρώ.

•	 Εθελοντική δράση ανάγνωσης σε παιδιά δημοτικού
Η συγκεκριμένη δράση υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό των δράσεων της Λέσχης Ανάγνωσης 
του Γυμνασίου «Βιβλιοταξιδευτές του Νοιάζομαι και Δρω». Μετά από κατάλληλη προετοιμασία 
και με τη συνεργασία του Εθελοντικού Δικτύου ‘Διαβάζω για τους Άλλους’ πραγματοποιήθηκε 
στις 20/04/2016 από 3 ομάδες της Λέσχης Ανάγνωσης η ανάγνωση ενός μύθου του Αισώπου, 
‘Το Λιοντάρι και το Ποντίκι’, σε 3 τμήματα αντίστοιχα της Α΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Νέας 
Αλικαρνασσού, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, κ. Μιχελάκη και τις δασκάλες των 
τριών τμημάτων.

Όφελος για τους μαθητές: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, ενισχύθηκαν, μέσα 
από την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, οι σχέσεις συνεργασίας 

μεταξύ τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη δια 
βίου πλευρά του εθελοντισμού και να κατανοήσουν ότι η ενεργός 
συμμετοχή στα κοινά, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η οργάνωση 
εθελοντικών δράσεων αποτελούν δια βίου διαδικασίες που δεν 
εξαντλούνται μόνο στο στενό πλαίσιο των μαθητικών χρόνων.
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Πειραματικό Γυμνάσιο 
Πανεπιστημίου Κρήτης
Συντελεστές: 
Χρύσα Καπνιά, Ιγνατία Κωφοπούλου, Ειρήνη (Έρη) Ρενιέρη, Στέλλα Σκανδαλάκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι και Δρω»: 

•	 Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι
Κάθε χρόνο το σχολείο μας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι, τα έσοδα 
του οποίου προσφέρονται σε ιδρύματα και δομές της πόλης που το έχουν ανάγκη. Επιπλέον 
συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό 
Φαρμακείο αντίστοιχα. Φέτος σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων αποφασίσαμε τα έσοδα 
από την εκδήλωση να δοθούν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου και ένα μέρος 
στο Γηροκομείο Ρεθύμνου. Για τις ανάγκες του σκοπού αυτού με τα παιδιά του προγράμματος 
(Ο.Μ.Α.Δ.Α.) ετοιμάσαμε 3 πάγκους με εκθέματα προς πώληση. Πιο συγκεκριμένα:

■ Φτιάξαμε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες μπάλες, χριστουγεννιάτικα   διακοσμητικά 
δεντράκια και κεράκια. 
■ Φυτέψαμε βότανα και παχύ-φυτα σε γλαστράκια από ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν 
πρώτα διακοσμηθεί στο μάθημα των εικαστικών.
■ Μαζέψαμε μεταχειρισμένα βιβλία για όλες τις ηλικίες.

•	 Επισκέψεις στο Γηροκομείο Ρεθύμνου
Το Γηροκομείο Ρεθύμνου βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο και για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να 
αποτελέσει μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματός μας. 

■ Επίσκεψη 1η (Αρχές Δεκεμβρίου): Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικό δέντρο και τον κεντρικό 
χώρο του Γηροκομείου, γνωριστήκαμε, ξεναγηθήκαμε, προσφέραμε κεράσματα, και μετά 
από αρκετή κουβεντούλα  περάσαμε στις μαντινάδες για τη Κρήτη, για τον έρωτα, για τα νιάτα!
■ Επίσκεψη 2η (23/12): Σκοπός της επίσκεψης… τα κάλαντα. Όπως μας είχαν ζητήσει οι 
ηλικιωμένοι φίλοι μας, φέραμε μαζί μας και τον Αϊ Βασίλη (μαθήτρια μας), ο οποίος μοίρασε 
σε όλους - μικρούς και μεγάλους - σοκολατάκια. Φέραμε και κιθάρα,  και τραγουδήσαμε μαζί 
τους τραγούδια παλιά και σύγχρονα. Φεύγοντας, αφήσαμε προσωπικές χριστουγεννιάτικες 
κάρτες με ευχές για τη νέα χρονιά που είχαν φτιάξει και υπογράψει  τα παιδιά (μια για κάθε 
ηλικιωμένο) για να τους δοθούν την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς και το χρηματικό 
ποσό από το Παζάρι μας.
■ Επίσκεψη 3η (Φεβρουάριος): Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, στις δεκαετίες του ‘50 και του 
’60, τότε που οι ηλικιωμένοι του Γηροκομείου ήταν νέοι, μέσα από φωτογραφίες της εποχής 
εκείνης και αφηγήσεις ιστοριών από τους ηλικιωμένους φίλου μας. Καταγράψαμε τις ιστορίες 
τους και πήραμε αρκετές φωτογραφίες με σκοπό να φτιάξουμε και να τους χαρίσουμε ένα 
λεύκωμα. 
■ Επίσκεψη 4η (Μάρτιος): Στις αρχές Μαρτίου τους μεταφέραμε λίγο από το εορταστικό κλίμα 
των Αποκριών πηγαίνοντας ντυμένοι μασκαράδες, τραγουδώντας καντάδες και τραγούδια 
της εποχής τους και χορεύοντας μαζί τους βαλς και ταγκό.

•	 Δίκτυο Αλληλεγγύης Ρεθύμνου Χωρίς Μεσάζοντες
Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε (Δεκέμβριος 2015) επίσκεψη στο χώρο διανομής 
προϊόντων  του Δικτύου Αλληλεγγύης Ρεθύμνου Χωρίς Μεσάζοντες. Μια  δημοσιογραφική ομάδα 
της Ο.Μ.Α.Δ.Α.ς μας πήρε συνέντευξη από τους υπεύθυνους   του Δικτύου, τους εθελοντές και 
τους πελάτες. Παράλληλα,  έγινε προσφορά ρούχων και παπουτσιών για τους πρόσφυγες, στους 
οποίους ήταν αφιερωμένη η συγκεκριμένη διανομή.

•	 Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου
Επισκεφτήκαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο όπου προσφέραμε τα τρόφιμα που είχαμε μαζέψει 
στο Χριστουγεννιάτικο μας Παζάρι. Τα παιδιά είχαν προετοιμάσει ερωτήσεις και πήραν συνέντευξη 
από την Προϊσταμένη της δομής. Μάθαμε έτσι για την οργάνωση και λειτουργία της δομής, τους 
κοινωνικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται αλλά και τον τρόπο παροχής βοήθειας προς 
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
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•	 Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επισκεφτήκαμε το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου, όπου 
παραδώσαμε το χρηματικό ποσό που είχαμε μαζέψει από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, καθώς 
και τα φάρμακα. Η υπεύθυνη μετά από μια σύντομη ξενάγηση μας ενημέρωσε για την οργάνωση 
και τη λειτουργία του Ιατρείου, καθώς και για τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει σε 
άπορους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, πρόσφυγες κλπ.

•	 Εθελοντές Αιμοδότες Ρεθύμνου «ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ»
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» επισκέφτηκαν, μετά από 
πρόσκληση μας, το σχολείο και ενημέρωσαν όλα τα παιδιά της Α΄ τάξης για τη σημασία της 
εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και πρακτικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία της αιμοδοσίας. 
Ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους αφίσα για να 
καλέσουν την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς και γονείς) του Ρεθύμνου σε εθελοντική 
αιμοδοσία.

•	 Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από τη Πράξη Τέχνης ΙΜΕΡΟΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Πρόκειται για το έργο του Volker Ludwig με τίτλο «Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεομένης – Ένας 
ίσον κανένας» που διαπραγματεύεται το θέμα της αλληλοϋποστήριξης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των παιδιών καθώς και του δικαιώματος στο παιχνίδι και της παρότρυνσης στη συνδημιουργία.

•	 Κήπος και Αυλή του σχολείου 
Καθαρισμός της αυλής του σχολείου από τα σκουπίδια και φροντίδα των παρτεριών του σχολείου 
(ξεχορτάριασμα, κλάδεμα, φύτεμα). Παράλληλη ενημέρωση και συζήτηση για θέματα όπως η 
ανακύκλωση, ο εθελοντισμός στο περιβάλλον, γνωστές εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.

•	 Ομάδα Εθελοντών Φιλόζωων «Νοιάζομαι»
Συνάντηση με την Ομάδα Εθελοντών Φιλόζωων «Νοιάζομαι» που δρα στο Ρέθυμνο. Ενημέρωση 
για τις δράσεις τους, οι οποίες αφορούν κυρίως τα αδέσποτα στη πόλη, την ιατρική τους φροντίδα 
και την υιοθεσία τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αρκετά κουτάβια που 
φροντίζουν οι εθελοντές του «Νοιάζομαι».

•	 Μια σχολική σάκα γεμάτη αλληλεγγύη
Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου με την 
στήριξη της Ένωσης Γονέων του Δήμου Ρεθύμνου, απηύθυναν πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς, να ετοιμάσουν σε κάθε σχολείο σακίδια πλάτης -ένα σακίδιο ανά τμήμα- 
για τα παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά. Οι μαθητές του προγράμματος 
ανέλαβαν το συντονισμό και την ετοιμασία 18 σακιδίων με είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού, 
σχολικά αλλά και με ένα μήνυμα ελπίδας για καλό ταξίδι και καλή τύχη στα αγγλικά.

•	 Συμμετοχή στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση «Let’ s do it Greece»
Συμμετοχή στην εβδομάδα εθελοντισμού «Let’ s do it Greece» με σκοπό την εφαρμογή των 
αρχών για την αειφόρο ανάπτυξη στα σχολεία. Οργάνωση εθελοντικού καθαρισμού της αυλής 
του σχολείου, καταγραφή και διαχωρισμός των απορριμμάτων, ζωγραφική στους τοίχους του 
σχολείου και συμμετοχή στην πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμού «Let’ s do it Greece» στις 17 
Απριλίου 2016 με καθαρισμό μέρους της παραλίας του Ρεθύμνου και φύτεμα παράπλευρων 
παρτεριών με λουλούδια.

•	 Εθελοντική Αιμοδοσία στο πλαίσιο του διημέρου «Γιορτής Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16»
Κάθε χρόνο η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου διοργανώνει μια διήμερη ημερίδα 
με τίτλο «Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας» όπου όλα τα σχολεία του νομού παρουσιάζουν τα 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά) που 
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έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με δική μας πρωτοβουλία 
εφέτος και σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ» 
οργανώσαμε στο χώρο της εκδήλωσης (Σπίτι του Πολιτισμού, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο) εθελοντική 
αιμοδοσία για γονείς και εκπαιδευτικούς.

•	 Διαχέοντας την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό
Μέσα από μια σειρά δράσεων προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους 
μαθητές του σχολείου -πέραν αυτών του προγράμματος- αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι:

■  Ανάρτηση σε κεντρικό μεγάλο πίνακα του σχολείου εικαστικών έργων για την αλληλεγγύη 
και του κολάζ «Δέντρο του Εθελοντή».
■ Δημοσίευση στο περιοδικό του σχολείου ΙΡΙΔΑ άρθρων για τους εθελοντικούς φορείς/
δομές που επισκεφτήκαμε και για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων.
■ Δημιουργία ηχητικού σποτ για το European School Radio σχετικό με τον εθελοντισμό.
■ Ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου -πέρα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα- 
για το διαγωνισμό ποίησης “Εθελοντές-αλληλέγγυοι πολίτες” που διοργάνωσε το 3ο 
Γυμνάσιο Κορδελιού. Συμμετοχές από πολλές τάξεις.
■ Παρεμβάσεις σε μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος (Λογοτεχνία Β Γυμνασίου, Ν. 
Γλώσσα Α Γυμνασίου) με επιλογή θεμάτων γύρω από τα ζητήματα της αλληλεγγύης και του 
εθελοντισμού.
■ Δημιουργία βίντεο με όλες τις δράσεις μας, το οποίο προβλήθηκε στην ημερίδα 
«Γιορτή -Μαθητική Δημιουργίας 2015-16», που οργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.
■ Μετάφραση του παραπάνω βίντεο στο αγγλικά και παρουσίαση του στο Φεστιβάλ «English 
on the spot» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή όλων των 
σχολείων της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ρεθύμνου.
■ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου υλικού (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες) από τις 
δράσεις μας.
■ Δημοσίευση σχετικών άρθρων στο τοπικό τύπο.
■ Ανάρτηση των δράσεων μας στη πλατφόρμα και την ιστοσελίδα του Νοιάζομαι και Δρω.
■ Παρουσίαση του προγράμματός μας στην Επιστημονική Συνάντηση του Νοιάζομαι και 
Δρω που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Όφελος για τους μαθητές: 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το «Νοιάζομαι και Δρω», έδωσε 
την ευκαιρία για πολλά μαθήματα ζωής! Τα παιδιά ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες, και με πολύ όρεξη και φαντασία οργανώθηκαν, 
συνεργάστηκαν, κοπίασαν και πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα σε 

ό,τι καταπιάστηκαν. 
Η εξάλειψη των προκαταλήψεων και του ρατσισμού, προς όφελος 

του κοινού καλού, η  έμπρακτη αλληλεγγύη, η ατομική και συλλογική 
πρωτοβουλία, η συνεργασία, η προσφορά, η στήριξη των αδυνάτων, 
ήταν στάσεις που καλλιεργήθηκαν μέσα από τις παραπάνω  δράσεις 

και αποσκοπούν στη  δημιουργία αυριανών ενεργών πολιτών.
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Συζήτηση σε 
Στρογγυλό Τραπέζι

Στρογγυλό τραπέζι: 
«Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο: Δουλεύοντας με τους 
μαθητές»

Συντονισμός:
Ξανθή Χουλιάρα: Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Συμμετέχοντες: 
Σοφία Καραλαζάρου: Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» 
Βαρβάρα Κωφοπούλου: Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»
Φώτιος Σουσαμλής: Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»
Πολυξένη Καραβίτου: Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
Δημήτρης Κονετάς: Συντονιστής Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»  
Μπάμπης Μπαλτάς: Συντονιστής Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
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Γειά σας κι από μένα, είμαι η Χουλιάρα Ξανθή, 
εκπαιδευτικός. Μετά από τέσσερα χρόνια 
ενεργού δράσεως ως στέλεχος, επέστρεψα 
στην τάξη και πολύ καλά έκανα, γιατί φέτος 
έκανα πολύ περισσότερα πράγματα απ’ όσα 
έκανα την τελευταία τετραετία και θα καλέσω 
κοντά μου τους συναδέλφους, με τους οποίους 
θα διαπραγματευτούμε μια πραγματικά κομβική 
θεματική και για το πρόγραμμα αυτό, αλλά 
και γενικά για την ποιότητα στην εκπαίδευση. 
Θα ήθελα να έρθει κοντά μας η κυρία Σοφία 
Καραλαζάρου, η κυρία Βαρβάρα Κωφοπούλου, 
ο κύριος Φώτιος Σουσαμλής, η κυρία Πολυξένη 
Καραβίτου, ο κύριος Δημήτρης Κονετάς και ο 
κύριος Μπάμπης Μπαλτάς.

Οι τρεις πρώτοι συνάδελφοι είναι εκπαιδευτικοί, 
μέλη του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και 
Δρω» και οι υπόλοιποι τρεις είναι Συντονιστές, 
όπως κι εγώ άλλωστε.

Καλώς ήρθατε! Το θέμα που θα 
διαπραγματευτούμε είναι η καλλιέργεια της 
ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο, εστιάζοντας 
στο πώς θα δουλέψουμε με τους μαθητές μας, 
δηλαδή μας ενδιαφέρει στο πώς θα μπορούσε 
κανείς να καλλιεργήσει την ενεργό πολιτειότητα 
στους μαθητές, η μεθοδολογία. Το πλαίσιο το 
είδαμε εχθές και, νομίζω, το είδαμε σε όλες τις 
διαστάσεις του, οπότε σήμερα θα εστιάσουμε 
στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

Το πρώτο ερώτημα που θα διαπραγματευτούμε, 
αφορά στον τρόπο ή στους τρόπους, με τους 
οποίους μπορούμε να καλλιεργήσουμε στους 

μαθητές καλύτερα την ενεργό πολιτειότητα στα 
σχολεία. Ψάχνουμε τα μέσα, τις μεθοδολογίες 
και όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα βρούμε μέσα 
από τις καλές πρακτικές. Ήδη βρισκόμαστε σε 
πλεονεκτική θέση, καθώς δυο μέρες τώρα, 
ήρθαμε σε επαφή και «γευτήκαμε» δουλειές από 
ολόκληρη την Ελλάδα που μας έδωσαν αρκετά 
στοιχεία για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε 
πάνω σε αυτό το ερώτημα.

Το δεύτερο ερώτημα είναι, αν μπορεί να 
καλλιεργηθεί ο εθελοντισμός εντός «των 
τειχών» του σχολείου ή πρέπει να γίνει κάποια 
αλληλεπίδραση και αν πρέπει, με ποιους, 
με ποιο τρόπο; Θα πρέπει να βγούμε εκτός 
σχολείου κι αν ναι, πού θα πρέπει να πάμε; 
Με ποιες συμπράξεις και με ποιες συμμαχίες; 
Και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα; Εδώ θα 
χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια, καθώς, 
τα «επόμενα βήματα» σημαίνουν βιωσιμότητα 
και ποιότητα. 

Εγώ το βλέπω εντελώς συστημικά το όλο 
θέμα, καθώς πιστεύω ότι, καθένα από αυτά τα 
προγράμματα, που έρχονται στην εκπαίδευση, 
δε σημαίνει ότι πρέπει να «ξεχειλώσουν» το 
σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Πιστεύω 
ότι κάθε μια τέτοια νέα αξιόλογη προσπάθεια, 
προσπαθούμε είτε να την εντάξουμε στο 
πρόγραμμά μας, είτε να τη γεφυρώσουμε με το 
πρόγραμμά μας. 

Η Σοφία η Καραλαζάρου, πιστεύω, είναι έτοιμη 
να μας πει κάποια κρίσιμα πράγματα, πάνω σε 
αυτές τις τρις ερωτήσεις.

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Σοφία Καραλαζάρου
Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, 
Καραλαζάρου Σοφία λέγομαι και είμαι 
εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια, μουσικός, 
αποσπασμένη φέτος από το Κιλκίς, που είναι 
η οργανική μου, στα Δωδεκάνησα, στους 
Λειψούς.

Ακόμα δεν έχουμε κάνει την εισήγησή μας, 
είναι προγραμματισμένη για τις 14.45. Αυτά 
που θα «φέρω» στη στρογγυλή τράπεζα έχουν 
να κάνουν με την εμπειρία, προφανώς, της 
φετινής μας δράσης από το Γυμνάσιο Λειψών. 
Αναπτύξαμε μια σειρά δράσεων. Θα αντλήσω 
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Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Πιστεύω ότι η Σοφία ξεκίνησε από μια υγιή βάση, 
με το τι έχουμε, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τι 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε και βλέπουμε και 
τη συνέχεια. Θα θέλαμε να ακούσουμε και την 
άποψη της Βαρβάρας. Θα χρειαστούμε και τη 

δική σας βοήθεια μετά, οπότε ας εστιάσουμε 
όλοι στις τοποθετήσεις των συναδέλφων και 
μετά, όλοι μαζί, πιστεύω, θα πάμε ένα βήμα πιο 
πέρα σε αυτή τη συζήτηση.

εν προκειμένω στοιχεία από την εμπειρία μιας 
ορισμένης δράσης. Αν δε το γνωρίζετε, να σας 
το αναφέρω, ότι στους Λειψούς εφαρμόζουν 
την ανακύκλωση ήδη από το 2009, με διαλογή 
στην πηγή. Υπάρχει δηλαδή ήδη δημοτική 
ανακύκλωση.

Η δράση που αναπτύξαμε άπτεται της ενεργού 
πολιτειότητος περισσότερο, ενώ οι άλλες 
δράσεις μας ήταν πιο εθελοντικής φύσης. 
Προσπαθήσαμε με τα παιδιά να καταθέσουμε 
μια πρόταση στο Δήμο Λειψών για τη βελτίωση 
της ανακύκλωσης. Δηλαδή, πήραν τα παιδιά 
θέση στο πώς είναι τα τεκταινόμενα αυτή τη 
στιγμή στον τόπο τους -μιλάμε για τους Λειψούς, 
που είναι μια πολύ μικρή κοινότητα, ένας 
μοναδικός οικισμός σε ένα μικρό νησί-, ώστε 
να έχουμε προτάσεις από παιδιά Γυμνασίου που 
ζούνε εκεί με τις οικογένειές τους και βιώνουν 
τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Μεθοδολογικά, για την ενεργό πολιτειότητα, 
θα έλεγε κανείς ότι στο πλαίσιο του σχολείου 
υπάρχει το μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής, υπάρχει αργότερα στο Λύκειο και η 
Πολιτική Παιδεία, που είναι και ενισχυμένη. 
Αρκεί όμως αυτό για να γίνουν οι μαθητές 
ενεργοί πολίτες; Προσφέρθηκε, μέσα από 
το «Νοιάζομαι και Δρω» το πλαίσιο στο να 
σχεδιαστεί το κάτι επιπλέον. 

Κάποια στιγμή προβληματιστήκαμε με τις 
συναδέλφους που το αναπτύξαμε, αν θα είχε 
νόημα μια Αγωγή του Πολίτη, εν είδει αγωγής 
σταδιοδρομίας, όπως είναι τα περιβαλλοντικά 
προγράμματα αγωγής υγείας, αν η αγωγή του 
πολίτη εστιασμένη στον τόπο κάθε φορά, δηλαδή 

το δικαίωμα του εκπαιδευτικού να σχεδιάζει 
ειδικά προγράμματα αγωγής του πολίτη, 
μεθοδολογικά θα βοηθούσε να αναπτυχθούν 
προγράμματα πιο ειδικά, δραστηριότητες πιο 
εστιασμένες. 

Αυτό που θα παρουσιάσουμε αργότερα στην 
εισήγησή μας είναι ένα φυλλάδιο, το οποίο 
έφτιαξαν τα παιδιά και μια επιστολή προς το 
Δήμαρχο Λειψών- πάλι θα το πω, σε μια μικρή 
κοινότητα κατά τα άλλα, που ο Δήμαρχος ζει 
ανάμεσά μας. Και μόνο το ότι μπήκαν στη 
διαδικασία να επικοινωνήσουν με τον θεσμό, 
να συντάξει ο καθένας την επιστολή του και 
να αναπτύξουν τις αντίστοιχες γνωστικές 
δεξιότητες, το να πάρουν θέση στο πώς είναι 
τα τεκταινόμενα, η τρέχουσα πραγματικότητα 
στην κοινότητά τους, το να έχουνε φωνή, ήταν 
σημαντικό. Ας πούμε, μεθοδολογικά είχε 
ενδιαφέρον το ότι αρχικά ήταν επιφυλακτικά για 
το αν είχαν ενδιαφέρον να απευθυνθούν σαν 
παιδιά, αν τους αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα. 
Όλα αυτά ήταν θέματα που σε εμάς ανέκυψαν, 
μέσα από τις δράσεις αυτές της ενεργού 
πολιτειότητας και αυτά θα είχα να καταθέσω σε 
πρώτη φάση στην στρογγυλή τράπεζα.

Ναι, η ενεργή πολιτειότητα μέσα από το σχολέιο 
πρέπει να καλλιεργηθεί. Κάτι χρειάζεται 
παραπάνω από το ήδη διδασκόμενο και από το 
ήδη υπάρχον πλαίσιο. Το «Νοιάζομαι κα Δρω» 
μας έδωσε ένα πλαίσιο. Τώρα για τα υπόλοιπα 
ζητήματα, θα ήθελα να τοποθετηθούμε όλοι 
και έπειτα, εάν έχουμε το χρόνο μετά, να 
επανέλθουμε περισσότερο σε αυτό...
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Βαρβάρα Κωφοπούλου
Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»

Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν ειπωθεί 
και έχουν φανεί αυτές τις μέρες, μέσα από τις 
παρουσιάσεις που έχουν γίνει, τουλάχιστον 
μέχρι τώρα, σχετικά με αυτό το θέμα. Δυο-τρία 
στοιχεία θα ανακεφαλαιώσω και δύο-τρεις 
σκέψεις θα κάνω, μέσα από την εμπειρία μου 
πιο πολύ.

Ξεκινώντας αυτό το πρόγραμμα αισθανόμουν 
ότι είχα να παλέψω με ένα κακό εκπαιδευτικό 
σύστημα, που κάνει τα παιδιά να μην αγαπούν 
τα πράγματα που γίνονται στο σχολείο, μέσα 
στην τάξη κυρίως, που τα φορτώνει και τα 
κουράζει με ασκήσεις για διάβασμα, με 
οικογένειες που έχουνε προβλήματα, με 
γονείς που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα 
στις σχέσεις τους, με προβλήματα οικονομικά 
και κρίσεις πολύ έντονες τον τελευταίο καιρό, 
με ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, 
που και αυτό έχει τα δικά του προβλήματα. 
Σκεφτείτε τα θέματα της ρύπανσης, τα θέματα 
τα προσφυγικά, που εμείς στη Λέσβο –και σε 
άλλα μέρη- τα βιώσαμε πολύ έντονα. Κι έχουμε 
να κάνουμε επίσης με εφήβους, που πολλές 
φορές το ξεχνούμε- εγώ, αν και μητέρα και 
εκπαιδευτικός, πολλές φορές τα ξεχνώ- ότι 
έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογία και τα δικά τους 
προβλήματα. Αναρωτιούνται, ψάχνουν, θέλουν 
να μάθουν, κρίνουν, κατακρίνουν, θέλουν να 
κοινωνικοποιηθούν και θέλουν να κάνουν 
και πράγματα που τους ευχαριστούν. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να νοιαζόμαστε 
και να δρούμε και να κάνουμε και τα παιδιά να 
νοιάζονται και αυτά και να δρουν. 

Εάν μπουν κι άλλα μαθήματα κι άλλα τέτοια 
«φορτώματα», το έχουμε χάσει το παιχνίδι. 
Θεωρώ πως ό,τι γίνεται, πρέπει να γίνεται με 
χαρά και με κέφι. Όχι να ζητούμε από τα παιδιά 
να βρουν πληροφορίες για τις εθελοντικές 
οργανώσεις- ποιες είναι, τι κάνουνε, ποια 
είναι η δράση τους- και μετά να τα εξετάσουμε 
πάνω σε αυτό. Τα παιδιά θέλουν να παίρνουν 
ευχαρίστηση από αυτό και να παίρνουμε κι  
εμείς χαρά από αυτή τη διαδικασία. 

Μια μικρή παρένθεση θα ήθελα να κάνω: 
Ήρθε ένας μαθητής μου και μου είπε: «Κυρία, 

να σας πω ένα ανέκδοτο για την ανθρωπιά; 
Η μαμά του Γιαννάκη τον βλέπει να κρατάει 
ένα γλειφιτζούρι και τον ρωτάει πού το βρήκε. 
Ο Γιαννάκης της είπε ότι στο δρόμο, πάτησε 
κατά λάθος το πόδι ενός κυρίου, του ζήτησε 
συγγνώμη και εκείνος, συγκινημένος από την 
ευγένειά του, του προσέφερε το γλειφιτζούρι. 
Η μαμά του Γιαννάκη του είπε μπράβο για την 
καλή του πράξη και τον ρώτησε τι έκανε, αφού 
του ζήτησε συγγνώμη. Ο Γιαννάκης γύρισε και 
της είπε ότι του πάτησε και το άλλο πόδι!». Αυτό 
το κουτό ανέκδοτο, ακόμα κι αν ήταν κρύο, μας 
έκανε και γελάσαμε και αποτέλεσε την αφορμή 
να αρχίσουμε να συζητάμε, αν αυτή η πράξη 
ήταν βοήθεια, αλληλεγγύη κλπ. Και μετά νιώθω 
ότι το έχασα, γιατί άρχισα να κάνω μάθημα. 

Μερικά πράγματα πρέπει να βιώνονται από τα 
παιδιά, χωρίς να τους αρχίζουμε αμέσως μετά 
με το θεωρητικό κομμάτι. Η γνώμη μου είναι 
ότι πρέπει να μένουμε στο βίωμα. Τα παιδιά 
πρέπει να νιώθουν, να παίρνουν πράγματα. 
Κάποια στιγμή αργότερα, μπορεί να κάνουμε 
και τις έννοιες ή ξεκινώντας μπορεί να κάνουμε 
κάποια πράγματα για τις έννοιες και μετά να 
περάσουμε στο «αφουγκράζομαι», στο «νιώθω» 
και αυτό μετά κατασταλάζει μέσα στην ψυχή του 
παιδιού, πιο ουσιαστικά.

Όσον αφορά στο πώς, αυτό γίνεται βιωματικά 
και με το παράδειγμά μας, δεν μπορούμε εμείς 
να πετάμε το μπουκάλι και να λέμε στα παιδιά 
«μαζέψτε το». Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. 

Μέχρι τώρα έκανα λόγο για βίωμα, παράδειγμα 
και τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι οι 
συνεργασίες. Οι συνεργασίες με άλλους 
συναδέλφους είναι πολύτιμο πράγμα, μέσα 
στο ίδιο το σχολείο. Εμείς δεν το βιώσαμε μέσα 
στο σχολείο μας, αλλά με τα άλλα τα σχολεία 
και μάλιστα με πολύ όμορφο τρόπο. Σημαντικό 
στοιχείο είναι και το άνοιγμα σε συμπράξεις 
με ό,τι και όποιον μπορούμε και μπορούν και 
τα παιδιά να προτείνουν. Μπορεί να είναι οι 
οικογένειές τους, οι παππούδες τους, ένας 
σύλλογος, το γηροκομείο, γενικά συμπράξεις με 
δομές.
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Καλησπέρα κι από μένα, είμαι ο Σουσαμλής 
ο Φώτης, από το Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσοχωρίου Καβάλας. Ίσως δεν είμαι το 
αντιπροσωπευτικότερο δείγμα εκπαιδευτικού. 
Στα τριάντα χρόνια υπηρεσίας μου, τα είκοσι 
έξι είμαι στο ίδιο σχολείο και μάλιστα σε ένα 
σχολείο με πολλές ιδιαιτερότητες. Πιθανόν γι’ 
αυτό μου προτάθηκε να συμμετέχω σε αυτό το 
τραπέζι, ως μελέτη περίπτωσης!

Λοιπόν, πρώτα πρώτα θα πρέπει να υπάρχουν οι 
«μπροστάρηδες» που θα «τραβήξουν το κουπί». 
Για μας σε μια μικρή κοινωνία-και θα μιλήσω 
για την επαρχία- σε ένα μικρό επαρχιακό χωριό, 
ο εθελοντισμός, η ενεργός πολιτειότητα είναι 
ανάγκη ύπαρξης. Δεν έχεις άλλες επιλογές, 
θα πρέπει να τις δημιουργήσεις εσύ. Όπως 
συνηθίζω να λέω στο χωριό μου, εγώ και η 
γυναίκα μου που είναι εκπαιδευτικός, διαλέξαμε 
να έρθουμε στο Χρυσοχώρι, διαλέξαμε να 
έρθουμε στην επαρχία. Στα παιδιά μας όμως το 

επιβάλαμε. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε για τα παιδιά 
μας να δημιουργήσουμε τις υποδομές και αυτό 
μπορεί να γίνει μέσα από τον εθελοντισμό και 
κοντά σε εμάς και όποιοι από τους υπόλοιπους 
συγχωριανούς, φίλους, θα θελήσουν να το 
υποστηρίξουν. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, σίγουρα  η 
συμμετοχή τους σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε 
αθλητικούς συλλόγους σε δράσεις γενικότερα οι 
οποίες πρέπει να στηθούν, η ενεργός συμμετοχή 
των παιδιών δίνει αυτή την δυνατότητα. Όπως 
ειπώθηκε και πριν, το προσωπικό παράδειγμα 
είναι βασικό- το «δάσκαλε που δίδασκες» 
υποχρεώνει και «τον νόμο να τον κρατάς». Δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγνώριση των 
προβλημάτων, που μπορεί να υπάρχουν σε μια 
μικρή κοινωνία, δεν υπάρχουν μυστικά, άρα το 
να βρούμε τα προβλήματα είναι πολύ εύκολο. 

Φώτιος Σουσαμλής
Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»

Θα σταθώ στο ρόλο των γονέων. Εμένα μου 
έλυνε τα χέρια ο Σύλλογος των Γονέων, 
κάθε φορά που έτρεχα για εγκρίσεις και δεν 
μπορούσα να τις πάρω. Ο Σύλλογος Γονέων θα 
καλέσει κάποιον να έρθει να μιλήσει και κανένας 
δεν μπορεί να παρέμβει από τη στιγμή που το 
αποφασίζει, ο Σύλλογος Γονέων εξασφάλισε σε 
εμάς έγκριση για να επισκεφτούμε τις δομές 
των προσφύγων, μια έγκριση που δεν μας την 
έδιναν. Ο Σύλλογός Γονέων συνεργάστηκε για 
το βάψιμο του σχολείου, κ.λ.π. Είναι πολύτιμοι 
συνεργάτες.

Τελειώνω, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι 
πολύτιμος και ο ρόλος ο δικός μας ως 
εκπαιδευτικοί, ως παιδαγωγοί μέσα στην τάξη. 
Εμείς δε θα χειραγωγήσουμε τα παιδιά, αλλά θα 
τους «ρίξουμε σπόρους» για κατευθύνσεις που 
μπορούν να πάρουν. Δε θα τους πούμε «Κάντε 
αυτό!», θα τους πούμε «Μπορούμε να κάνουμε 
αυτό και πείτε μας και τι άλλο θα μπορούσαμε 
να κάνουμε!». Πρέπει να κινηθούμε προς τα 
εκεί που τους ενδιαφέρει. Ανοίγουμε τους 

ορίζοντες των παιδιών, είμαι της άποψης ότι 
δεν μπορούμε να τα ρωτήσουμε με τι θέλουν να 
ασχοληθούν γενικά, γιατί η απάντηση θα είναι 
ότι θέλουν να ασχοληθούν με το κινητό τους, τον 
υπολογιστή τους, το facebook. Εμείς πρέπει να 
«ξεκουνήσουμε» τα παιδιά από το κινητό, τον 
υπολογιστή, το facebook. Ας κάνουμε και μια 
δράση που δεν είναι καθαρά εθελοντισμός. Θα 
είναι όμως δράση κι από εκεί θα μπορέσουμε 
να τα οδηγήσουμε και στον εθελοντισμό, την 
αλληλεγγύη και κάπου αλλού.

Κλείνω με ένα τελευταίο. Μην ξεχνάμε ότι 
είμαστε βοηθοί, συμπαραστάτες των παιδιών 
και συνοδοιπόροι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. 
Ο συνάδελφος από την Κρήτη που έσπειρε 
λαχανικά, είδε τους καρπούς έως το τέλος της 
χρονιάς να βγαίνουν. Εμείς μπορεί να μη τους 
δούμε φέτος τους καρπούς, γιατί οι δικοί μας θα 
έρθουν αργότερα κι ας μην απογοητευόμαστε, 
εάν δε βλέπουμε τώρα όλα τα παιδιά να είναι 
εθελοντές. Έχουμε βάλει το σποράκι μας.
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Από εκεί και πέρα πρέπει να μπορέσουμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες. Ενεργή συμμετοχή των παιδιών 
σε όλες τις φάσεις-αυτό που ειπώθηκε πριν, 
επαναλαμβάνομαι ίσως- το βιωματικό κομμάτι, 
θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αγαπήσουν 
τον εθελοντισμό και να το προχωρήσουν 
παρακάτω. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό 
το να δούνε τα αποτελέσματα. Ειπώθηκε και 
πριν ότι «οργανώσαμε το λαχανόκηπό μας». 
Αυτό το μαρουλάκι που έσπειραν τα παιδιά μας 
έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, όταν το μεσημέρι το 
κόψαμε, στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής 
υγείας και κάναμε τη μαρουλοσαλάτα τους. Να 
μπορέσουμε δηλαδή, να δώσουμε την ευκαιρία 
στα παιδιά να δούνε το αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, είναι πασιφανές ότι κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να γίνει μέσα στο σχολείο. 
Μόνο αν το σχολείο είναι ανοιχτό, θα μπορεί να 
είναι και αποτελεσματικό. Σκοπός του σχολείου 
είναι ή θα πρέπει να είναι –γιατί πιθανόν δεν το 
καταφέρνουμε πάντα- να κάνουμε τα παιδιά 
κοινωνικά υγιή. Οι φορείς, με τους οποίους 
θα συνεργαστούμε, πρέπει να είναι ποικίλοι 
κάθε φορά. Σε εμάς δεν υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες. Δεν έχουμε κοντά μας ούτε τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ούτε μεγάλες ίσως 
οργανώσεις. Έχουμε το ενοριακό κέντρο, το 
ιατροκοινωνικό κέντρο, έχουμε το γηροκομείο, 
που είναι δίπλα μας. Από φορείς, έχουμε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο. Σε φορείς, τους οποίους 
θα γνωρίσει και γνωρίζει το παιδί, πιστεύω 
ότι πρέπει να γίνει πρώτα η προσέγγιση, εκεί 
πρέπει να δοθούν τα ερεθίσματα και να γίνει 
συνεργασία με όλους ισότιμα. Σίγουρα είναι 

σημαντική η επαφή με ανθρώπους, οι οποίοι 
έχουν αναγνωρισιμότητα στην περιοχή και 
είναι κοινωνικά αποδεκτοί, ούτως ώστε να 
λυθούν οι όποιες αγκυλώσεις εμφανίζονται στα 
προγράμματα, τα οποία θα υλοποιήσουμε.

Τα παιδιά πρέπει να γευτούν τη χαρά του «δίνω» 
και να καλλιεργήσουν μέσα τους το αίσθημα της 
προσφοράς. Δυστυχώς, μέσα από τα μαθήματα 
καλλιεργούμε πάρα πολύ τη λογική, πάρα πολύ 
την επιστήμη ενδεχομένως και λιγότερο το 
συναίσθημα. Νομίζω ότι το σχολείο θα πρέπει 
να ακουμπήσει περισσότερο στο συναίσθημα. 
Θα πρέπει να μεταβούμε από το εγώ στο εμείς. 
Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε επίπεδο 
συναδέλφων στο σχολείο. Κάποιος -μιας και 
κάναμε όλες τις δράσεις το απόγευμα και 
ήταν αντικειμενικά δύσκολο- ο οποίος ήταν 
αναπληρωτής, έπρεπε να φύγει ή απλά είχε 
τη νοοτροπία ότι με τα χρήματα που έπαιρναν, 
δεν διετίθεντο να δουλέψουν παραπάνω ή το 
Σαββατοκύριακο.

Για να κλείσω, αυτός ο πυρήνας του «Νοιάζομαι 
και Δρω» που δημιουργήθηκε, υπήρχε και πριν 
εθελοντικά. Απλά, όπως ειπώθηκε και πριν 
από την κυρία Ανθοπούλου, το «Νοιάζομαι και 
Δρω» έδωσε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο, θα 
ήταν προγραμματισμένες, όλες αυτές οι δράσεις 
που μπορεί να τις κάναμε μέσα στο σχολικό 
μας προγραμματισμό. Τώρα δόθηκε αυτό το 
πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, και καταλήγω με αυτό, 
αυτοί που είμαστε εδώ, ας είμαστε η μαγιά που 
θα φουσκώσει το ψωμί, γιατί χρειάζεται για να 
πολλαπλασιαστεί. Ευχαριστώ.

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Να ευχαριστήσουμε το Φώτη, εγώ πιστεύω 
ότι μετά από αυτά που είδαμε δυο μέρες 
τώρα, είμαστε η μαγιά, άρα ήρθαμε εδώ να 
συζητήσουμε πώς θα γίνουμε περισσότερο 
ψωμί, γι’ αυτό και η ανοιχτότητα που έθεσε για 
τα ελληνικά σχολεία είναι κάτι πολύ σημαντικό 
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και ειδικά, 

θα επαναλάβω και αυτό που είπα και στην αρχή, 
για να χωράει στην καθημερινότητα τη σχολική 
ό,τι δε χωράει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ, 
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που εντόπισα όλη 
αυτή τη σχολική χρονιά, δουλεύοντας με τα 
τέσσερα σχολεία μου είναι ότι καταφέραμε να 
φέρουμε κοντά ό,τι ήταν πολύ μακριά για μας. 



Νοιάζομαι και Δρω

303

Πολυξένη Καραβίτου
 Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Καλησπέρα κι από μένα, συνάδελφοι. Έχουν 
απαντηθεί νομίζω πολλά ερωτήματα κατά τη 
διάρκεια των παρουσιάσεων και της συζήτησης, 
για το ποιο μπορεί να είναι το πλαίσιο των 
προγραμμάτων.

Εγώ θα μιλήσω για τρία πράγματα. Το πρώτο 
αφορά σε ένα στοιχείο, το οποίο θεωρώ ότι 
θα αποτελούσε εξελικτικό βήμα στην πορεία 
του προγράμματος και θεωρώ πως είναι η 
επέκτασή του στα λύκεια. Το ποιο είναι το 
πλαίσιο της υλοποίησης, είναι σαφές. Μπορεί 
να υλοποιηθεί, είτε ως πρόγραμμα, μέσα 
στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος αγωγής 
υγείας, είτε μέσω κάποιου προγράμματος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικού 
προγράμματος και, με τη δυνατότητα που δίνεται 
τελευταία, στο πλαίσιο του project. Ήδη κάποια 
σχολεία και συνάδελφοι από το δίκτυό μας, το 
έχουν εφαρμόσει αυτό και για μένα είναι αρκετά 
σοβαρό και μάλιστα το θεωρώ αναχρονιστική 
αντίληψη να μη δίνουμε τη δυνατότητα στα λύκεια 
να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, μιας και 
τα λύκεια έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Ενώ 
μάλιστα, έχουμε κι ένα δυναμικό – δεν ξέρω 
αριθμητικά πόσο είναι- αλλά κάθε καλοκαίρι 
αποφοιτεί ένας μεγάλος αριθμός παιδιών από τα 
λύκεια, τα οποία, μέχρι το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, 
που θα ακολουθήσουν το δρόμο τους, έχουν 
τέσσερις μήνες, στους οποίους θα μπορέσουν 
να προσφέρουν τρομερά πράγματα και να 
αξιοποιήσουν όλη αυτήν τη δουλειά που έχουμε 
κάνει εμείς από το δημοτικό και στο γυμνάσιο, 
στην πράξη. Βλέπετε ότι τα παιδιά ψάχνουν 
πού να πάνε. Μαλώνουνε με τους γονείς, γιατί 

δε θέλουν να πάνε στη Χαλκιδική μαζί τους και 
οι γονείς μαλώνουν με τη σειρά τους γιατί δε 
θέλουν να τα αφήσουν στο σπίτι καλοκαιριάτικα. 
Παιδιά που βράζει το αίμα τους, 17-18 χρονών, 
παιδιά που ψηφίζουν μετά, δε θα μπορούσαν 
να προσφέρουν εθελοντικά για τρεις- τέσσερις 
μήνες σε μια χώρα που το έχει ανάγκη; Πιστεύω 
ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και όχι μόνο 
σε μια χώρα που το έχει ανάγκη.

Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι -και θέλω 
να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση τους 
συναδέλφους των σχολείων, που συντόνιζα 
εγώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά είναι το 
Καλλιτεχνικό, που είναι ένα νέο σχολείο, γιατί 
έχει γυμνάσιο και λύκειο μαζί. Τα παιδιά ξεκινούν 
από το δημοτικό, πηγαίνουν στο γυμνάσιο και 
το πρόγραμμα διακόπτεται, αφού τελειώσουν 
το γυμνάσιο. Τα παιδιά μας το ζητούνε το 
πρόγραμμα και στο λύκειο. Στο γυμνάσιο του 
Κορδελιού, οι απόφοιτοι της τρίτης γυμνασίου 
ζήτησαν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
συνάδελφο να δεσμευτεί, ότι θα τους αναλάβει 
και του χρόνου στο λύκειο, να κάνουν μάθημα 
εθελοντισμού. Αυτή, λοιπόν, την πρόταση εγώ 
έχω να καταθέσω με τα παραπάνω παιδαγωγικά 
και πρακτικά επιχειρήματα.

Ένα δεύτερο στοιχείο, που το θεωρώ πολύ 
σημαντικό και το είπε και η Βέρα, είναι η 
δικτύωση των σχολείων. Πιστεύω ότι αυτό είναι 
το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. 
Η δικτύωση και σε επίπεδο βαθμίδων και σε 
τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε τα γυμνάσια και 
τα δημοτικά –εγώ αρχίζω και τα λύκεια του 
χρόνου- μιας περιοχής είτε να μπορέσουν να 

Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το πιο δυνατό 
στοιχείο αυτού του προγράμματος. Μας έλυσε 
θέματα αποστάσεων, εμποδίων και διαδικασιών 
κι αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι θα πάμε 
και πολύ πιο πέρα. Μας ενδιαφέρει όμως να 

ακούσουμε και τη Τζένη. Με συγχωρείτε που 
μιλάω με μικρά ονόματα και ενικούς, αλλά 
είμαστε συνάδελφοι και πιστεύω ότι το θέμα θα 
πρέπει να συζητηθεί σε καθαρά συναδελφικό 
επίπεδο.
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συνδεθούν με βάση ένα κοινό θέμα, είτε με 
βάση αυτήν τη σπουδαία αλληλοδιδακτική, 
που είχε εισαγάγει και ο Καποδίστριας κάποτε. 
Είναι σημαντικό, υπάρχουν παιδιά, τα οποία δεν 
μπορούν να πάνε φροντιστήριο. Ένα παιδί β’ 
γυμνασίου, δεν μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί 
α΄ γυμνασίου στα μαθηματικά; Αυτές είναι 
καθημερινές ανάγκες. Το ζητάνε τα παιδιά και 
πρέπει να είναι και κομμάτι του προγράμματός 
μας.

Ένα τρίτο στοιχείο είναι η αξιοποίηση όσων κι 
όποιων άλλων κάνουν γύρω μας πράγματα 
που αγγίζουν τους στόχους του προγράμματος. 
Μπορεί αυτό να είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο για 
το Θέατρο στην Εκπαίδευση, του οποίου τυχαίνει 
να είμαι και εγώ μέλος, όπου εκεί, έχει επενδυθεί 
χρήμα και κόπος και χρόνος ανθρώπων που 
δρουν εθελοντικά. Γιατί να μην το εκμεταλλευτεί 
αυτός ο φορέας αυτό το δίκτυο; Μα εμείς οι ίδιοι 
το έχουμε καταθέσει αυτό, να μεταφέρουμε 
δηλαδή αυτούς του πόρους στους τωρινούς 
και θα το συνδέσω αυτό και με κάτι πολύ 
ωραίο που είδα... Το βίντεo της Αστυπάλαιας, 
παρατήρησα ότι έγινε στο πλαίσιο ενός 
εργαστηρίου κινηματογράφου και το φέρνω ως 
παράδειγμα. Ένα εργαστήριο κινηματογράφου 
που μπορεί να είναι από ένα πανεπιστημιακό 
τμήμα, από έναν ιδιωτικό φορέα που θέλει να 

το προσφέρει στα παιδιά, έδωσε στα παιδιά τη 
δυνατότητα να φτιάξουνε τα ίδια το δικό τους 
βίντεο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς 
φτιάχνουμε βίντεο, κάνουμε παρουσιάσεις για 
να παρουσιάσουμε τη δουλειά και αυτό είναι 
κάτι άλλο και αποτελεί ζήτημα πρακτικό. Όμως, 
αν στην πραγματικότητα θέλουμε να λέμε ότι 
ακούμε τη φωνή του παιδιού και ανεβαίνουμε 
από κάτω προς τα πάνω, ένα τέτοιο βίντεο 
κανονικά πρέπει να το φτιάξει το παιδί. Η 
απόφαση δηλαδή, του ποιες θα είναι οι λήψεις, 
πώς θα γίνει το μοντάζ, τι θα παρουσιαστεί, 
τι θα γραφτεί στην πραγματικότητα, είναι ένα 
πράγμα, το οποίο θα μπορούσαμε με τη βοήθεια 
κάποιων επαγγελματιών, να το εισαγάγουμε και 
να το εκμεταλλευτεί επίσης το πρόγραμμά μας. 
Όπως είπα, άλλο να παρουσιάζουμε εμείς εδώ 
σε εμάς τις δράσεις μας και άλλο να δώσουμε τη 
δυνατότητα να το δούμε κι από μια άλλη πλευρά. 
Ενδεχομένως δε θα έχουμε τόσο εντυπωσιακά 
αποτελέσματα συνάδελφοι ή δε θα μπορέσουμε 
να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα αλλά δε 
νομίζω ότι είναι θέμα ποσότητας, αλλά πώς 
καλλιεργείται η συνείδηση του να ξεκινάμε 
από κάτι και να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Σας 
ευχαριστώ.

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Ευχαριστούμε πολύ. Για το ζήτημα κατά πόσο τα 
παιδιά του λυκείου μπορούν να συμμετέχουν 
σε αυτό το πρόγραμμα, σας λέω ότι μπορούνε 
πάρα πολύ, διότι έχω κόρη στην πρώτη 
λυκείου και με βοηθούσε όλη τη χρονιά και 
μάλιστα ζήλευε που δεν είχε την ίδια ευκαιρία. 
Μάλλον θα πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό 
το θέμα, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν ελάχιστο 
μεν χρόνο, αλλά πάρα πολλή διάθεση και 
πολλή δημιουργικότητα και είναι κρίμα αυτή 
η δημιουργικότητα να δαπανάται στο άγχος 

για το αν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. 
Θεωρώ ότι μπορούν να υπάρχουν κάποιες 
οάσεις στην καθημερινότητά τους, μέσα από 
τέτοια προγράμματα, για να βελτιώσουν και λίγο 
την ποιότητα ζωής, πριν τη μεγάλη δοκιμασία 
των εξετάσεων. Θα συνεχίσουμε όμως με τον 
Δημήτρη, ο οποίος με βοηθάει με νύχια και με 
δόντια να κρατήσουμε το χρόνο, οπότε θα του 
δώσουμε κι ένα λεπτό παραπάνω γι’ αυτό!
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Δημήτρης Κονετάς
Συντονιστής Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»  

Επειδή μου αρέσει να προκαλώ, νομίζω ότι 
όλα όσα λέμε εδώ είναι ημίμετρα και θα το 
εξηγήσω. Κι εγώ πολλά ημίμετρα θα προτείνω. 
Ο στόχος μας είναι να αλλάξει όλη η κοινωνία. 
Δε γίνεται να αλλάξουμε ένα σχολείο, το οποίο 
θα είναι όαση, όπως είπες στο τέλος Ξανθή. 
Να βοηθήσουμε να φτιαχτούν οάσεις, οι οποίες 
όμως να έχουν προοπτική. Προφανώς όμως 
συμφωνούμε και η συζήτηση προσανατολίζεται 
στο να προτείνουμε διάφορα ημίμετρα... Άρα, θα 
διαφωνήσω σε κάτι που λέχτηκε πριν, ότι ακόμα 
και η στείρας λογικής για κάποιους παρουσίαση 
των εθελοντικών φορέων μέσα στην τάξη, 
μπορεί να έχει και το «σποράκι» για να υπάρξει 
προοπτική και φέρνω ένα παράδειγμα από μια 
τέτοια παρουσίαση, ενταγμένη μέσα σε άλλες 
βιωματικές δράσεις, στην οποία, η Αναστασία, 
μαθήτρια α΄ Λυκείου, σταμάτησε στη μέση την 
παρουσίασή της για μια εθελοντική ομάδα- δε 
θυμάμαι αν ήταν η Actionaid, δεν έχει καμία 
σημασία- γιατί την έπιασαν τα κλάματα από 
συγκίνηση. Σημασία έχει ο τρόπος που τα κάνεις 
όλα.

Και τώρα να προσθέσω κι εγώ τα δικά μου 
ημίμετρα.  Έχει καταστεί προφανές, ότι δε 
γίνεται να γίνει μάθημα. Θα καταλήξουμε να 
τσακώνονται οι ειδικότητες για το ποιος θα το 
πάρει, τι θέματα θα βάλουμε στις εξετάσεις, 
πώς θα βαθμολογηθεί και αν θα μετρήσει στο 
γενικό βαθμό των μαθητών. Σίγουρα πρέπει να 
γίνει βιωματικά για να μπει σε αυτό η δράση και 
το συναίσθημα. Υπάρχουν χαραμάδες σε όλα 
τα μαθήματα και μπορούμε να το εντάξουμε 
σαν πρακτικές, για παράδειγμα με role-play-
ing. Ακόμα και στην πληροφορική μπορεί 
να ταιριάξει. Έχει ξεκινήσει ο Διονύσης μια 
πολύ ωραία συζήτηση, που καλό είναι να 
συμμετάσχουμε και όλοι οι υπόλοιποι, για το πώς 
μπορεί να μπει σε κάθε μάθημα, με προτάσεις. 
Το λύκειο είναι εξαιρετική  περίπτωση! Όλα 
τα projects σε όλα τα μαθήματα μπορούν να 
έχουν διαφορετική διάσταση «Νοιάζομαι και 
Δρω». Τέτοιες δράσεις μπορούν να γίνουν και 
στο e-twinning, που είναι χαλαρό το πλαίσιο 
και μάλιστα σε διακρατικό επίπεδο. Πρέπει να 
υπάρχει επανάληψη και περιοδικότητα στη 
δράση.

Δεν ακούστηκε η εμπλοκή της μαθητικής 
κοινότητας. Η μαθητική κοινότητα δεν έχει 
κανένα ρόλο, εκτός από το να μαζεύει λεφτά 
για την εκδρομή, ή να διεκδικεί τον επόμενο 
περίπατο. Μπορούμε να της δώσουμε έναν 
ενεργό ρόλο με τέτοιες δράσεις. Μπορεί να 
υπάρξει επίσης συνεργασία με το Συνήγορο 
του Παιδιού. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια 
συνεργασία για να πάμε στην Κατσικά στους 
πρόσφυγες. Μπορούμε να συνεργαστούμε με 
όλους τους φορείς.

Σαφέστατα πρέπει να συνεχίζεται το πρόγραμμα 
και στο λύκειο! Διαφωνώ με την έρευνα που 
λέει ότι τα μικρότερα παιδιά είχαν μεγαλύτερη 
αποδοχή, απλά τα μεγαλύτερα το σκέφτονται 
λίγο παραπάνω, χωρίς να διαφωνώ ότι τέτοια 
προγράμματα πρέπει να υλοποιούνται και στις 
μικρότερες ηλικίες. 

Απαραίτητη είναι και η συνεργασία. Όλα τα 
συναύλεια σχολεία, αν γίνει του  χρόνου το 
πρόγραμμα, πρέπει να ετοιμάσουν μια αίτηση 
συνεργασίας κι έτσι αυξάνονται και τα σχολεία. 
Εμείς, όπου το γυμνάσιο και λύκειο είναι μαζί 
και βρίσκονται στον ίδιο προαύλειο χώρο, 
το έχουμε κάνει ήδη και έγινε εξαιρετικά. 
Αναγκάστηκαν να συνεργαστούν μαθητές, 
αναγκάστηκαν να συνεργαστούν καθηγητές, 
όσοι ήθελαν. Άλλωστε σκοπός μας δεν είναι να 
ρίξουμε σπόρους;

Αυτή η συζήτηση έχει τίτλο «Δουλεύοντας με 
τους μαθητές». Θα έπρεπε να δουλέψουμε και 
λίγο παραπάνω με τους συναδέλφους, μιας 
και το ανέφερε η Σοφία πριν από το στρογγυλό 
τραπέζι, σχετικά με τον τρόπο που θα προωθηθεί 
το εκπαιδευτικό υλικό σε συναδέλφους για να 
υπάρξει η συνέχεια. Εμπόδια θα συναντήσουμε, 
είναι σίγουρο. Προσωπικά ακολούθησα έναν 
τρόπο, ο οποίος δεν ενδείκνυται: τα αγνοούσα. 
Αλλά δε γίνεται κάθε φορά που θες να πας σε ένα 
ΚΑΠΗ τριάντα χιλιόμετρα μακριά να βάζεις έξι 
παιδιά στο αυτοκίνητο και να πας δύο φορές. Το 
έκανα, το λέω δημόσια και το έκαναν και άλλοι 
συνάδελφοι, αλλά ο καλύτερος τρόπος, όπως 
είπε ένας συνάδελφος πριν, είναι να βάλουμε, 
με τη λογική του εθελοντισμού,  «εθελοντές» 
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Σοφία Καραλαζάρου

γονείς να μας βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν το είχα σκεφτεί, έτσι, τόσο καλά! 

Είναι κανείς από το Υπουργείο εδώ; Δεν το 
θεωρώ τυχαίο. Είναι εθελοντική η δράση. 
Δεν έχουν ευθύνη για αυτά που λέω ούτε 
ο Δεσμός ούτε το Ίδρυμα Λαμπράκη, ούτε 
οι χορηγοί, ούτε το «Νοιάζομαι και Δρω». 
Έχουμε αρκετούς διευθυντές και αρκετούς 
καθηγητές. Δεν έχουμε Υπουργείο και μαθητές. 
Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για το πώς, 
έστω περιφερειακά- γιατί είναι και τα έξοδα- 
να βρίσκονται περισσότεροι μαθητές μεταξύ 
τους. Τουλάχιστον στα Γιάννενα το επιχειρήσαμε 

τα τέσσερα σχολεία που ενεπλάκησαν στο 
πρόγραμμα, να κάνουν κάποια δράση μαζί 
οι μαθητές. Αυτό το προτείνω σαφέστατα. 
Αλλά προτείνω, κι αν μπορούμε σε επίπεδο 
πλαισίου, να μπει κάτι τέτοιο και περιφερειακά, 
να μπορούν και μαθητές να παρουσιάζουν 
και να παίζουν. Άρα ξαναγυρνάω στο αρχικό. 
για να γίνει αυτή η όαση και κάποια στιγμή να 
έχουμε τη φιλοδοξία να αλλάξουμε πράγματα 
στην κοινωνία μας πρέπει να προσθέσουμε 
συναίσθημα και μεράκι. Αυτή είναι η κατάθεσή 
μου.

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για τις 
πραγματικά, έως και επικίνδυνα θα έλεγα, 
δραστικές προτάσεις του. Πάντως θα 
συμφωνήσω μαζί του, ότι αν θέλουμε να 
έχουμε μια πραγματικά διαφορετική κοινωνία 
μέσα και έξω από το σχολείο, θα πρέπει να 
αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, τόσο από 
την καθημερινότητα των μαθητών, όσο κι από 
την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, όσο 
και των γονιών. Ο γονιός είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας και αυτό που πρότεινε ο Δημήτρης- 

του το πρότειναν και έχει κατά νου να το κάνει 
τέλος πάντων- θα πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. 
Σε πολλές δυσκολίες και δυσχέρειες, που 
έχουμε με το νόμο, ο γονιός είναι το κλειδί, για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αποφεύγοντας 
δυσάρεστες επιπτώσεις και καθυστερήσεις. 
Θα συνεχίσουμε με τον Μπάμπη και μετά θα 
δώσω και ένα λεπτό στη Σοφία που θέλει να 
τοποθετηθεί σε κάτι. Μάλλον όμως ο Μπάμπης 
θέλει να προχωρήσει τη θέση του στη Σοφία.

Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» 

Ευχαριστώ Μπάμπη, είναι πολύ σύντομο και 
είναι συνέχεια εκείνου που είπε ο Δημήτρης 
πριν. Όντως θα ήταν ωραίο τα ίδια τα παιδιά 
να πάρουν το βήμα και να μιλήσουν για τις 
δράσεις τους, όπως και, αν έχει ενδιαφέρον 
να το σκεφτούμε αυτό συνάδελφοι, πόσο 
σημαντικό θα ήταν του χρόνου τα παιδιά που 
δραστηριοποιήθηκαν τα ίδια να μιλήσουν 

στους συμμαθητές τους, είτε τους μαθητές που 
θα μπούνε στη νέα βαθμίδα. Αν πρόκειται για 
δευτεροβάθμια, για να γίνει αυτή η διάχυση 
του πνεύματος, που έχουμε ήδη αρχίσει να 
καλλιεργούμε να γίνει από τα ίδια τα παιδιά που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στους συμμαθητές 
του και να μεταλαμπαδεύσουν αυτό το πνεύμα.
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Μάμπης Μπαλτάς

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Να συνεχίσουμε με το Μπάμπη.

Συντονιστής Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Εγώ ελπίζω να μη χαλάσω όλο αυτό το όμορφο 
που έχετε μέσα στο νου σας. Λοιπόν, χαίρομαι 
πάρα πολύ που είστε όλοι, όλες εδώ, ωραία 
είναι. Θα ξεκινήσω κι εγώ λίγο να σας ταξιδέψω 
στα δικά μου, μικρό ταξίδι θα κάνουμε, ταιριαστό 
με αυτό που έχει βάρκα την ελπίδα. Είδα όμως, 
ότι μας έφυγε η ελπίδα και μας έμεινε η βάρκα, 
που είναι η δουλειά μας δηλαδή και λέγοντας 
βάρκα εννοώ το προσφυγικό και όλα αυτά 
τα οποία είναι μέσα στη συγκυρία και στην 
αναπλαισίωση, όπως λέχτηκε εχθές.

Θα ήθελα να πω ότι όντως η δουλειά μας είναι 
μεταξύ του κράτους και του κεφαλαίου και 
στην επινόηση του κοινωνικού. Το δεύτερο που 
κάνουμε είναι διαμορφώνουμε μια ολόκληρη 
εικονοπλασία. Φεύγουμε δηλαδή από την τάξη, 
από το κόμμα, από την κυβέρνηση και αυτά 
που φαντάζονται τα παιδιά ως ιδέες πολιτικής, 
για να πάμε στα ίδια και να τα ονομάσουμε 
παιδιά-πολίτες. Και βεβαίως συζητάμε και ποια 
αποκλείονται, ποια δεν είναι πολίτες, γιατί η ιδέα 
του πολίτη συγχρωτίζεται με τον αποκλεισμό, 
άρα εκεί πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε μια 
διερεύνηση και να δούμε μια αναγέννηση των 
κοινωνιών μας. Δηλαδή όλο το πρόγραμμά μας, 
όλο το «Νοιάζομαι και Δρω» δίνει μια ακόμη 
ευκαιρία στο δυτικό κόσμο να ανανεώσει τη 
σχέση του με ένα υποκείμενο της πολιτικής, πιο 
ελπιδοφόρο από ποτέ, σχετικά με την αποτυχία 
του προηγούμενου, μιας και κάθε υποκείμενο 
της πολιτικής κρίνεται, κρίνονται τα όριά του, 
αντικαθίστανται και πάει λέγοντας.

Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι στις κλασικές 
κοινωνιολογικές αναλύσεις, όταν αναφέρεται 
ότι υποχωρεί η αλληλεγγύη, αυτό συνδέεται με 

τον καταμερισμό εργασίας και έχει ενδιαφέρον 
να το εξετάσουμε βιβλιογραφικά, για να δούμε τι 
καινούριο καταμερισμό εργασίας μπορούμε να 
κάνουμε. Αυτά που ακούσαμε εδώ γύρω από τη 
μινωική οικονομία, γύρω από το συνδυαστικό 
ιδεώδες, γύρω από την ιδέα της συνεργασίας 
είναι πολύτιμα και ακριβώς προσανατολίζουν 
και την καινούρια ιδέα του τρόπου που μπορεί 
να σκεφτόμαστε αυτή την έννοια, που με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο ερχόμαστε σε επαφή. Το 
έχουμε πει και στις πρώτες μας συναντήσεις, 
προκειμένου να υπάρχει μια συμπληρωματική, 
ανταγωνιστική ή άλλη μορφή συνεργασίας. Έχει 
ένα ενδιαφέρον και για το σχολείο αυτό, δηλαδή 
το τελευταίο σχολείο ονομάστηκε εργασίας, 
στο μεσοπόλεμο ακολούθησε αυτό που λέμε 
δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο και φτάσαμε 
στην τελευταία πενταετία με το ψηφιακό, το 
κοινωνικό, της δημοκρατίας και σήμερα είναι 
ένα ερώτημα ποιο είναι αυτό το σχολείο, στο 
οποίο μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουμε, 
εργαζόμαστε και σκεφτόμαστε.

Σχετικά με το πόσο καταχρηστικό ή όχι μπορεί 
να είναι αυτό το πλεόνασμα γύρω από τον 
ενεργό πολίτη και την ενεργό πολιτειότητα, 
δεν πρόκειται για κατάχρηση, γιατί έγιναν 
ανακοινώσεις πάλι εδώ χθες, που μιλούσαν γι’ 
αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε στην πολιτική 
επιστήμη, υποτακτική πολιτική κουλτούρα. Όταν 
κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του με την 
έννοια ότι, ως υποκείμενο, βρίσκεται από κάτω, 
είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το χειραφετικό 
που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Άρα, αυτό 
θέλει μια ολόκληρη δουλειά για να πούμε ότι 
είναι άλλο πράγμα αυτό που σκεφτόμαστε, ότι 
δηλαδή παίρνουμε μέρος σε μια δράση ως 
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πολιτικός φορέας, και είναι άλλο πράγμα να 
αισθάνομαι ότι είμαι υπήκοος- στο καθεστώς 
της ακοής και κάποιος άλλος μου δίνει διάφορες 
εντολές. Παρεμπιπτόντως στο τραπέζι εδώ και 
σήμερα και χθες σχολιάστηκαν όλα αυτά και 
έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ειπώθηκε πως 
η προστακτική δε βοηθάει τη δουλειά μας, ενώ 
η υποταχτική που έχει σχέση με την επιθυμία, 
δηλαδή «θα θέλατε, θα μπορούσατε», είναι 
περιοχή που έχει σχέση με τον εθελοντισμό 
και δη με την καλλιέργεια της επιθυμίας, την 
ανάδυσή της και πάει λέγοντας.  Άρα είναι 
προνομιακή η υποτακτική έγκλιση σε σχέση με 
την προστακτική και βεβαίως η προστακτική 
κάνει κάτι, το οποίο, όσοι από εμάς είμαστε πολύ 
πιο μυημένοι σε τέτοια πράγματα, αχρηστεύει 
σε βάθος χρόνου την επιθυμία. Η προστακτική, 
στο πλαίσιο της κατευθυντικής παιδαγωγικής, 
έχει ως αποτέλεσμα  να σταματήσει να επιθυμεί 
αυτός που κάποτε επιθυμούσε. Έχει ισοπεδωθεί 
η επιθυμία και χρειάζεσαι άλλη δουλειά για 
να την ανασυγκροτήσεις και να έχεις κάποιο 
αποτέλεσμα.

Σχετικά με τη μεθοδολογία και πώς πάμε 
στην πολιτειότητα, κατά τη γνώμη μου, όπως 
είπα και λίγο πιο πριν, το πλεονέκτημα του 
προγράμματος εδώ είναι ο λειτουργικός 
εγγραμματισμός. Δηλαδή οτιδήποτε αφορά 
αφίσα, βίντεο, εφημερίδα, ραδιόφωνο, τύπο, 
ό,τι συζητάμε, αυτά είναι λειτουργικός, άρα 
σημαίνει ότι φεύγουμε λίγο πιο μακριά από το 
κλασικό σχολείο, που έχει όριο τον οργανικό 
αλφαβητισμό.

Το δεύτερο είναι τα προχωρημένα δικαιώματα 
του παιδιού ηλικίας 12-17, δηλαδή δικαίωμα 
γνώμης, να φτιάξει ομάδες κ.λ.π Αυτό συγκροτεί 
την πολιτειότητα του κύκλου μέσα στην τάξη, 
είναι κορυφαίο δικαίωμα και δεν μπορεί να 
παραγνωριστεί, προκειμένου να εδραιώσουμε 
αυτά που σκεφτόμαστε.

 Τρίτον, θεωρία της συμβολής των κοινωνικών 
κινημάτων και των Μ.Μ.Ε. Για να κάνεις 

εθελοντισμό και πράγματα σαν αυτά που έχουμε 
κάνει όλοι μας, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά 
θεωρίες των κοινωνικών κινημάτων και του 
τρόπου, που χρησιμοποιούνται τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Και αυτό είναι μέσα στη δουλειά 
μας, στο πλαίσιο του ενεργού ακτιβισμού, 
ακριβώς γιατί χρησιμοποιούμε τρία πεδία: την 
τάξη, την αυλή και την κοινότητα. Γι’ αυτό και 
οι παρουσιάσεις που έγιναν εδώ είχαν ένα 
ενδιαφέρον, πού απέβλεπαν και με ποιο τρόπο 
συσχέτιζαν την τάξη, τις υπόλοιπες τάξεις, την 
αυλή, την έξοδο, το ανοιχτό -μέσα-έξω- σχολείο, 
αλλά με ένα ακόμη ερωτηματικό στο τέλος: 
Ποιο, αν και, όπως είπα και χθες, ωραίο είναι 
όλα αυτά να τα θεωρούμε εκπαίδευση και τα 
βιβλία και τις δράσεις, τις οποίες κάνουμε, άλλα 
ποιο είναι αυτό που συνδέει τη διαρρύθμιση 
αναγκών των μαθητών και των μαθητριών; 
Και εκεί είναι που δίνουμε ένα στοίχημα, όπου 
στο τέλος αποβλέπουμε να γίνει κάτι μέσα 
στο σχολείο ή έξω από αυτό, που να είναι ο 
βιώσιμος στόχος και σκοπός του σχολείου, 
που να συγκροτεί ομάδα και γύρω από αυτό 
να έχουμε τις αναφορές για την επόμενη και 
μεθεπόμενη χρονιά, μέχρι κάποια στιγμή 
αντικαταστάσεως αυτού. Δηλαδή για μένα, 
ως Συντονιστής δύο σχολείων, ανεξαρτήτως 
όλων των πρακτικών που μπορούν να γίνουν 
και να σχολιαστούν πολλά πράγματα, όπως μια 
βιβλιοθήκη ή υιοθέτηση ενός άλσους, μεγάλη 
σημασία έχει η διερεύνηση αναγκών.

Τώρα, σχετικά με την κοινότητα, χρειάζεται να 
έχουμε κάτι. Εγώ θα σας το θα έχω ποιητικά ή 
φιλοσοφικά με μια λέξη: κίνηση. Δεν υπάρχει 
κίνηση στα σχολεία μας και το «Νοιάζομαι 
και Δρω» κατά τη γνώμη μου έδωσε αυτό. Αν 
επιμείνουμε στο κινητικό στοιχείο, νομίζω ότι 
θα μπορέσουνε να ξαναφέρουμε το νου και το 
σώμα σε επαφή και σε μια διαρκή αλληλόδραση 
όλων με όλους, σε όλες τις σχέσεις δράσεις- 
συστήματος που συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ.
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Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Πραγματικά καταιγιστικός ο Μπάμπης. 
Δυσκολεύτηκα πολύ να τον παρακολουθήσω 
και το ομολογώ. Έθεσε όμως πολύ σημαντικά 
ζητήματα, όπως είναι τα θέματα του 
αποκλεισμού, της υποτακτικής κουλτούρας, 
της κατευθυνόμενης παιδαγωγικής, όπου 
πολύ συχνά παρασυρόμαστε σε κάτι τέτοιο 
και δεν το αντιλαμβανόμαστε, θέματα κίνησης 
και συνεργασίας με ενδοσχολικούς και 

εξωσχολικούς παράγοντες. Όλα αυτά, αν τα 
αναλογιστούμε κι αν στοχαστούμε, θα μας 
δώσουν υγιείς βάσεις και υγιείς λύσεις για να 
δουλέψουμε πιο δημιουργικά με τους μαθητές 
μας. Αυτό είναι άλλωστε και το αντικείμενο αυτής 
της συζήτησης, ώστε να έχουμε πραγματικά, 
αν όχι 100% ενεργούς πολίτες, τουλάχιστον 
ενεργούς. Θα ήθελα τώρα να δευτερολογήσει ο 
Φώτης, για ένα δευτερόλεπτο.

Φώτης Σουσαμλής
 Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα βίωμα μέσα στην 
τάξη. Από τις λίγες φορές που χρησιμοποιήθηκε 
το «Νοιάζομαι και Δρω» μέσα στις ώρες 
της ευέλικτης ζώνης του σχολειού, κι ενώ 
είχαν φέρει τα παιδιά σύρματα, παλούκια και 
είχαμε σκάψει το λαχανόκηπό μας και ήμαστε 
πραγματικά χαρούμενοι, ήρθε ο ταχυδρόμος και 

μας έφερε το υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω». 
Τα παιδιά αναφώνησαν με ένα «Ωχ βιβλίο; Άλλα 
μας είπες κύριε». Ασχέτως αν μετά το υλικό το 
δουλέψαμε. Με αυτό που ανέφερα θέλω να 
συμφωνήσω με το Δημήτρη ότι ο εθελοντισμός 
δεν μπορεί να γίνει μάθημα.

Ξανθή Χουλιάρα
Συντονίστρια Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»

Αν αναλογιστούμε, πόσες εργασίες 
παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διήμερη συνάντηση, 
να είστε όλοι σίγουροι ότι πραγματικά 
ενεργοποιήσαμε τους μαθητές μας, καταφέραμε 
και δουλέψαμε σε πολλά επίπεδα μαζί τους και 

το θέμα είναι πώς θα συνεχίσουμε, έτσι ώστε να 
γίνει στάση ζωής αυτό και να εξακτινωθεί, να 
επεκταθεί, να διαχυθεί, σε περισσότερα επίπεδα 
της κοινωνίας και της παιδείας.
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Ολοκλήρωση του 
Προγράμματος «Νοιάζομαι 
και Δρω» 2015-2016 και η 
βιωσιμότητα του 
σχολικού δικτύου

Σεβαστή Σοφία Ανθοπούλου: Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». 
Καλλιόπη Κύρδη:Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». 
Νίκος Γκόβας: Εκπαιδευτικός, Μέλος Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». 
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Νίκος Γκόβας
Συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω», εκπαιδευτικός, πρώην 

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                

Εγώ θα ήθελα να σας πω, συνάδελφοι, ότι 
είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά του Υπεύθυνου 
των  Πολιτιστικών Θεμάτων - μέχρι πέρσι 
που συνταξιοδοτήθηκα βέβαια  -και εκ του 
ρόλου μου συντόνιζα πολλές δραστηριότητες 
παρόμοιες με αυτές που είδαμε εδώ 
πέρα (και είχα δει βεβαίως πάρα πολλές). 
Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τη δουλειά και 
αφουγκραζόμενος τις κουβέντες του κοινού στα 
«πηγαδάκια», νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ αυτό 
μοιραστήκαμε και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι 
είδαμε δουλειές υψηλού επιπέδου…και είδαμε 
και ενθουσιασμό. Εγώ ζήλεψα. Ήθελα  να είχα 
λάβει μέρος στα περισσότερα από αυτά και, σας 
το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό. 

Θεώρησα ότι το διήμερο εδώ πέρα ήταν γόνιμο, 
παρά το γεγονός ότι υπήρξε κουραστικό και 
παρά το γεγονός ότι ένιωθα πως ορισμένες 
φορές επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Οι 
άνθρωποι είχαν την ανάγκη να τα πουν, αλλά τα 
έλεγαν με διαφορετικό τρόπο, και χαιρόμουνα 
πάρα πολύ που και σ’ άλλο ένα σχολείο και 
σ’ άλλο ένα σχολείο και σ’ άλλο ένα σχολείο, 
γίνονται τόσο όμορφα πράγματα.

Και κλείνω λέγοντας ότι θα ήθελα πολύ το παιδί 
μου να πηγαίνει σε ένα σχολείο σαν κι αυτά και 
να συμμετέχει σε αυτά που περιγράψατε εσείς 
εδώ πέρα.

Σεβαστή Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη

Αν μη τι άλλο όλοι αποκτήσαμε μια γενική 
εικόνα για τον εθελοντισμό στα σχολεία, τον 
τρόπο που βιώσαμε το πρόγραμμα κι αν τελικά 
καταφέραμε κάτι ή δεν καταφέραμε. Ο καθένας 
μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του αλλά 
επειδή τα είπαμε αυτά, δε θέλω εγώ να  πάρω 
άλλο το λόγο, θα τον δώσω στο Νίκο το Γκόβα 
και την Πόπη την Κύρδη, με τους οποίους είχαμε 
μια εξαιρετική συνεργασία, από τη πρώτη 
στιγμή που καθίσαμε και αναρωτιόμασταν «τι 

είναι εθελοντισμός, αλληλεγγύη…, πώς θα το 
ορίσουμε;» μέχρι σήμερα, που έχουμε φτάσει 
έως εδώ και αναζητούμε τον βέλτιστο τρόπο 
αξιοποίησης του εγχειρήματος αυτού. Απλά 
τους δίνω το λόγο, ώστε να τοποθετηθούν 
εκφράζοντας μια γενική άποψη για τη ροή του 
απολογιστικού αυτού για το έργο μας διήμερου. 
Στη συνέχεια, σας παρακαλώ να μη φύγετε γιατί 
έχουμε κάποια βίντεο να δούμε.

Καλλιόπη Κύρδη
Συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω», εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη 
Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δε θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Νίκος και για 
την ποιότητα και για την ποικιλία όλων αυτών 
που είδαμε. Διαπίστωσα ένα κοινό βέβαια, ότι 
όλοι σχεδόν φτιάξατε μαρουλοσαλάτες, αλλά δε 
μας καλέσατε να μοιραστούμε το πιάτο αυτό! 

Το μοιραστήκατε με άλλους! Ανάμεσα σε όλα 
όσα θα ήταν όλων μας προσδοκία και ευχή, θα 
ήταν να μην μείνει η κοινή αυτή προσπάθεια σε 
αυτόν τον ένα χρόνο ή αυτούς τους έξι μήνες 
- ή όσο διάστημα δούλεψε ο καθένας - των 
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δράσεων, αλλά να συνεχιστεί μιας και κανείς 
έχει πάρει μέχρι τώρα την  πρώτη «κρυάδα» και 
έχει δει τις ευκολίες και τις δυσκολίες και έχει 
αισθανθεί θερμά, δουλεύοντας με τα παιδιά με 
έναν άλλο τρόπο. Εύχομαι η επόμενη χρονιά να 
είναι πιο καλά οργανωμένη με τη  συμμετοχή 
όλης ή του μεγαλύτερου μέρους κάθε σχολικής 
μονάδας, εμπλέκοντας βεβαίως τα παιδιά 
και στη συνέχεια, κατά το δυνατόν, γονείς και 
άλλα μέλη και ανθρώπους της ευρύτερης 
κοινότητας. Κάπου το είδαμε να έχει ξεκινήσει, 
θα ήταν ευκταίο να συνεχιστεί και να συμβεί σε 
όλα τα σχολεία, γιατί εκεί βρίσκεται και το τρίτο 
σκέλος, δηλαδή το πώς ο εθελοντισμός και η 
αλληλεγγύη μετεξελίσσονται σε αυτό που λέμε 
πολιτειότητα ή πολίτης.

Και, επειδή κρατάω αυτό (μια χειροτεχνία) 
επί ώρες και όλοι μου κάνετε σήμα –«μα τί 
ωραίο που είναι αυτό, μα φέρ’ το μα θέλουμε 
κι εμείς»- να πούμε ότι, και αυτό είναι και ένας 
τρόπος να αναφερθούμε στην επέκταση του 
προγράμματος, όχι μόνο προς το λύκειο αλλά και  
προς τα κάτω. Είναι ένα δείγμα από μια δουλειά 
δύο νηπιαγωγείων γειτονικών, αλλά όχι στο 
ίδιο σχολικό κτίριο, με μια απόσταση αρκετών 
τετραγώνων μεταξύ τους, τα οποία αποφάσισαν 
να δουλέψουν ένα θέμα που ενέπλεκε τη φύση, 
την πόλη, τις εικαστικές δημιουργίες με τα πουλιά, 

αλλά και τη γειτονιά. Και έτσι λοιπόν ανέβηκαν 
σε ένα λόφο, όπου κανένας δεν ανέβαινε, που 
ήταν πολύ βρώμικος, το λόφο Φινόπουλου, ο 
οποίος είναι συνέχεια του Πεδίου του Άρεως. 
Αποφάσισαν, λοιπόν, να τον επισκεφτούν ξανά 
και ξανά, να τον καταγράψουν, να φροντίσουν να 
καθαριστεί, να κινητοποιήσουν την περιφέρεια 
και να καταλήξουν αυτό το Σαββατοκύριακο να 
είναι εκεί, εμπλέκοντας και άλλους φορείς. Και 
ξαναλέω: η πρωτοβουλία ήταν των παιδιών του 
νηπιαγωγείου, τα οποία ενέπλεξαν αρκετούς 
φορείς που δραστηριοποιούνται στη γειτονιά, 
ώστε να κάνουν δράσεις, να καλέσουν όλα 
τα γειτονικά σχολεία και ήταν αρκετές οι 
οικογένειες που ανταποκρίθηκαν για να κάνουν 
γονείς και παιδιά κάποιες δράσεις, με προοπτική 
αυτό να συνεχιστεί.

Το εμπόδιο ήταν και είναι η αδυναμία των 
πολλαπλών επισκέψεων, δηλαδή θέλουν να 
συνεχίσουν τις επισκέψεις, αλλά η απόσταση 
μεταξύ των δύο σχολείων είναι τουλάχιστον 
δύο τετράγωνα και το πρόβλημα είναι αυτό που 
θίξαμε και στην αρχή και ίσως θα έπρεπε να 
κάνουμε και κάποια κίνηση προς το Υπουργείο: 
ότι η υιοθεσία του χώρου και η προσφορά προς 
τη γειτονιά δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν, 
γιατί το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν μπορούμε 
να πάμε και να ξαναπάμε.

Σεβαστή Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πόπη και τον 
Νίκο. Θα προβάλλουμε τώρα ένα video, που 
δείχνει δράσεις από τα Γιάννενα, όπου τα 
συμμετέχοντα σχολεία συνεργάστηκαν μεταξύ 
τους και κινητοποίησαν δυνάμεις πέριξ του 
σχολείου, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, όπως 
θα δούμε. 

………………...…(προβολή)….......………………

Πριν δώσω τον λόγο στην Κατερίνα, θα ήθελα να 
καλέσω τα δύο κορίτσια που ήταν οι στυλοβάτες 

αυτής της εκδήλωσης τη Μαρία Χατζηνικολάου 
και την Κωνσταντίνα Μπίσσα. Πραγματικά 
έχουν υπερβεί τον εαυτό τους, έχουν κοιμηθεί 
ελάχιστα, δουλεύουν διαρκώς, και, όπως πολύ 
καλά γνωρίζετε, όχι μόνο αυτές τις ημέρες. Εγώ, 
θέλω να τις ευχαριστήσω πολύ, γιατί κάνουν και 
οι δύο πάρα πολύ καλή δουλεία και γιατί έχουν 
σχηματίσει μια πολύ καλή ομάδα.
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Κατερίνα Ματιάτου
Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ

Πριν τελειώσουμε όμως θέλω 30 δευτερόλεπτα 
να σας πω δύο πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ όσους έχουν αντέξει και είναι ακόμα και 
τώρα μαζί μας. Ισχύουν όλα αυτά που έχουμε πει, 
για εμάς είναι μεγάλη χαρά αυτό το πρόγραμμα, 
θέλουμε πάρα πολύ να το υποστηρίξουμε και 
να συνεχίσει. Ποντάρουμε πάρα πολύ στην δική 
σας συμμετοχή, γιατί, αν εμείς δεν μπορέσουμε 
να το υποστηρίξουμε θα βρούμε έναν τρόπο. 
Βέβαια οι όροι δεν θα είναι ίδιοι, αλλά δεν έχει 
καμία σημασία αυτό. Εμείς θέλουμε αυτό το 
πράγμα να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα. Αυτό 
που παρατήρησα από όλα αυτά που είδα, επειδή 
δεν είχα όλη την εικόνα, προφανώς γιατί είναι 
και πάρα πολλά τα σχολεία και πάρα πολλές 
οι δράσεις, είναι πως υπάρχει απίστευτα καλό 
υλικό ανθρώπων. Αυτό το γνωρίζαμε ήδη, 
απλά οι τωρινές δράσεις μας το υπενθυμίζουν 
για μια ακόμη φορά. Εμείς αυτό το υλικό 
ανθρώπων το εκτιμούμε πάρα πολύ. Εκτιμούμε 
την ποιότητα, εκτιμούμε το κέφι και την διάθεση 
και θεωρούμε πως είναι το πιο σημαντικό 
στοιχείο του προγράμματος. Αν θέλουμε κάτι να 
το βγάλουμε έξω στην κοινωνία μας, θα πρέπει 
να περάσει από τα σχολεία μας. Εμείς έτσι το 
έχουμε σκεφτεί. Παράλληλα, νιώθουμε πως 
αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής συμφωνούν 
με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή έχουμε βρει την 
σωστή μέθοδο, απλά πρέπει σιγά σιγά να το 
κάνουμε πιο ανοιχτό. Αυτό είναι κάτι για το 

οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε όλοι. 

Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το εξής: 
Αυτήν την ποιότητα που έχετε μην την κρατάτε 
αναμεταξύ σας. Έχετε ήδη όλοι εμπλέξει τις 
τοπικές κοινωνίες, έχετε βγάλει τα παιδιά σας 
προς τα έξω, παρόλα αυτά την ίδια προσωπική 
ποιότητα που έχετε φέρει και επενδύετε στα 
σχολεία μην την κρατάτε αναμεταξύ σας. Εμείς, 
θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε όλο αυτό 
που γίνεται να πάει έξω, στο ευρύ κοινό, στην 
κοινωνία των πολιτών, στους συνανθρώπους 
μας. Αφενός μεν γιατί θεωρούμε πως το αξίζει 
το πρόγραμμα, μπορεί να φέρει την αλλαγή και 
αφετέρου γιατί  υπάρχουν, όπως ξέρετε και 
πάρα πολλά μέρη και κομμάτια του συστήματος, 
στο οποίο βρισκόμαστε, που χρειάζεται εμείς να 
αφυπνίσουμε και να ενεργοποιήσουμε για να 
πετύχουμε τον στόχο μας. 

Οπότε κλείνοντας, μην κρατάτε αυτόν τον 
θησαυρό που έχετε μέσα σας. Να τον βγάλετε 
προς τα έξω, όχι μόνο προς τα παιδιά. Υπάρχει 
κόσμος που θέλει να σας ακούσει, μην έχετε 
την αίσθηση πως δεν υπάρχει κόσμος που 
ενδιαφέρεται για αυτό που κάνετε αλλά πρέπει 
να το ξέρει, αν δεν το ξέρει δεν θα ενδιαφέρεται. 
Οπότε δεν ξέρω Βιβή, Λένα θα θέλατε κάτι να 
προσθέσετε;

Λένα Παπαλεξοπούλου
Εμπνεύστρια του Προγράμματος, Μέλος ΔΣ Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» σε 
όλους. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι 
προς την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύω πως θα 
πετύχουμε πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω 
άλλο και εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με 
όλη την δουλειά που έχει γίνει. Η έμφαση δίνεται 
στην ποιότητα και επειδή αναφέρθηκε κάτι πριν 

για νούμερα, δεν έχουν σημασία τα νούμερα 
κι αν υπάρχει μια και μοναδική μέτρηση είναι 
το «τι είμαστε εμείς τώρα» και «πού μπορούμε 
εμείς να πάμε». Δε μας νοιάζουν οι άλλοι…Εκεί 
πρέπει να στοχεύσουμε. Σας ευχαριστώ όλους.
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Σεβαστή Σοφία Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέσα σε 
περίοδο εξετάσεων, που αφιερώσατε όλο σας 
το Σαββατοκύριακο σε αυτήν την εκδήλωση. 
Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό τέτοιες μέρες για τα 

σχολεία, έχετε τεράστιο φόρτο εργασίας και σας 
ευχαριστούμε για έναν λόγο παραπάνω. Με το 
καλό να επιστρέψετε όσοι ταξιδεύετε.
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