
Αξιότιµες/οι κυρίες/κύριοι, 
 
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο Δεσµός, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Λαµπράκη και 
µε την ευγενική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και του Ιδρύµατος 
Μποδοσάκη, υλοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
"Νοιάζοµαι και Δρω" για την καλλιέργεια του εθελοντισµού, της αλληλεγγύης και 
της ενεργού πολιτειότητας σε 66 σχολεία της Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2015-
2016.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Νοιάζοµαι και Δρω» εφαρµόστηκε πιλοτικά σε 66 
σχολεία της Ελλάδας και συµµετείχαν συνολικά περισσότεροι από 270 εκπαιδευτικοί 
στην υλοποίηση του προγράµµατος ενώ πάνω από 3.500 µαθητές ωφελήθηκαν από το 
πρόγραµµα υλοποιώντας καινοτόµες δράσεις στον τοµέα του εθελοντισµού και της 
ενεργού πολιτειότητας. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος όπως αποτυπώνονται 
στις εκθέσεις αξιολόγησης και όπως καταθέτουν οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί 
ήταν πολύ θετικά και το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την επέκταση του 
προγράµµατος σε 150 συνολικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017. Κατά το 
τρέχον έτος η υλοποίηση του προγράµµατος καθίσταται δυνατή µε την ευγενική 
δωρεά του ΙΣΝ και του Ιδρύµατος Λασκαρίδη. 
 
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριµένα 
στους παρακάτω νοµούς: 
 

Νοµός Αριθµός Σχολείων 
Αττικής 50 
Εύβοιας 2 
Φθιώτιδας 2 
Βοιωτίας 3 
Χαλκιδικής 2 
Κιλκίς 2 
Πέλλης 2 
Σερρών 2 
Θεσσαλονίκης 12 
Χανίων 4 
Ηρακλείου 4 
Ρεθύµνου 2 
Καβάλας 4 
Ξάνθης 4 
Ιωαννίνων 5 
Ζακύνθου 5 
Λέσβου 6 
Αργολίδας 3 
Κορινθίας 2 



Μεσσηνίας 3 
Δωδεκανήσου 6 
Κυκλάδων 8 
Λάρισας 2 
Μαγνησίας 4 
Ηλείας 2 
Αχαΐας 6 
Κοζάνης 3 
ΣΥΝΟΛΟ: 27 Νοµοί 150 Σχολεία 
  
  

 
Στο πρόγραµµα µπορούν να εντάσσονται νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια και 
λύκεια όλων των τύπων. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη του σχολείου στο 
πρόγραµµα είναι οι ακόλουθες:  
 

• Η αίτηση υποβάλλεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή 
• Συµµετοχή τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικών ανά σχολική µονάδα (εντάσσονται 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων)  

• Συµµετοχή τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού µε εξοικείωση µε τη χρήση των 
ΤΠΕ 

• Συµµετοχή τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού που εργάζεται µόνιµα στη 
σχολική µονάδα. 

• Ένας εκπαιδευτικός ανά σχολική µονάδα θα πρέπει να παραβρεθεί στη δια 
ζώσης επιµόρφωση που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 5 και 6 
Νοεµβρίου 2016 (τα έξοδα της διαµονής και της µεταφοράς καλύπτονται 
εξολοκλήρου από το πρόγραµµα). 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας σχολικών µονάδων από τις παραπάνω περιφέρειες, 
θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση για την επιλογή των σχολείων. 

 
Κατά την επιλογή των σχολείων, επιπλέον των προαναφερθέντων κριτηρίων, θα 
ληφθεί υπόψη η τυπολογία των σχολικών µονάδων, µε στόχο να ενταχθούν κάθε 
τύπου σχολεία, καθώς και η γεωγραφική τους θέση, βάσει του σχεδιασµού του έργου.  
 
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα καλούνται να 
συµπληρώσουν την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία της σχολικής µονάδας και των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών µέχρι τις 10 Οκτωβρίου, στις 15:00 µµ.  
 
 
 
 


