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«Καλημέρα σε όλους σας και από εμένα.
Με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας
καλωσορίσω στη δεύτερη Απολογιστική
Εκδήλωση του "Νοιάζομαι και Δρω". Η
εκδήλωση αυτή έχει τριπλό χαρακτήρα: αφενός
απολογιστικό, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε
για την εφαρμογή του προγράμματος, για τα
αποτελέσματα, για την εκπαίδευση που λάβαμε
εμείς οι ίδιοι όπως και οι μαθητές, αφετέρου
όμως έχει έναν χαρακτήρα ιδιαίτερα γιορτινό,
όπως ακούσαμε και από τους μαθητές της
Σκάλας Ωρωπού, που θέλουν να κάνουν τον
κόσμο μας γιορτή. Με αυτή λοιπόν τη γιορτή
ξεκινάμε κι εμείς σήμερα. Και είναι γιορτινός
ο χαρακτήρας, όχι μόνο γι’ αυτήν τη μουσική,
αλλά επειδή αυτό που έχετε πετύχει είναι
πάρα πολύ σημαντικό. Αγκαλιάσατε το όνειρο,
και με σκληρή δουλειά έχετε καταφέρει να
πετύχετε περίφημα αποτελέσματα, τα οποία

ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο αισιόδοξες
προοπτικές μας. Κι ένας τρίτος χαρακτήρας της
εκδήλωσης είναι ο διερευνητικός, γιατί πάντα
υπάρχει χώρος για βελτίωση όσο καλά κι αν
έχει πάει ένα πρόγραμμα και αυτό πρέπει να
το επιζητήσουμε, καθώς και να συζητήσουμε
τα επόμενα βήματα και πώς μπορούμε να
αυξήσουμε τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε λέγοντας ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια
του "Νοιάζομαι και Δρω" γιατί, θα με αφήσετε
να χρησιμοποιήσω τη λέξη οικογένεια και όχι
δίκτυο, έτσι κάπως το αισθάνομαι και αυτό δεν
αναφέρεται μόνο στους Φορείς Υλοποίησης,
δεν αναφέρεται μόνο στην επιστημονική
ομάδα, στους χορηγούς μας, αλλά αφορά
κυρίως όλους τους εκπαιδευτικούς και τους
συντονιστές, καθώς και όλα τα παιδιά. Έχοντας
διαβάσει τις αξιολογήσεις του κυρίου Κατσή

Νοιάζομαι και Δρω

από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν
νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε
να πείσουμε κανέναν για το όραμα και το
τι κάνουμε εδώ. Γιατί έχετε αποδείξει ότι
το γνωρίζετε πια πολύ καλύτερα από εμάς.
Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα σας ενδιέφερε
λίγο παραπάνω, αντί να μιλήσουμε ξανά
για το όραμα, να κάνουμε ένα zoom out.
Η σημερινή εκδήλωση θα έχει ένα πολύ
μεγάλο zoom in, δηλαδή θα εστιάσουμε
λεπτομερώς σε συγκεκριμένες δράσεις
που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι
του προγράμματός μας. Εμείς λοιπόν θα
ξεκινήσουμε με ένα zoom out, θα δούμε
δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, το δάσος και
όχι μόνο τα δεντράκια για το τι γίνεται
στην Ελλάδα και ίσως σε όλο τον κόσμο
όσον αφορά τον εθελοντισμό. Από τότε
που ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε αυτό το
Πρόγραμμα, είχαμε καταιγιστεί στα νέα
και στα ΜΜΕ από άρθρα τα οποία έλεγαν
ότι οι Έλληνες είμαστε ουραγοί όσον
αφορά τον εθελοντισμό. Από όπου και
να το κοιτούσαμε, είτε ήταν μελέτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ήταν μελέτες
του ΟΟΣΑ, είτε ήταν του World Giving Index που είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης
προσφοράς, η Ελλάδα είχε συστηματικά
την τελευταία θέση. Συγκεκριμένα
ισχυρίζονταν ότι προσέφερε μόνο ένα
4% από τους Έλληνες εθελοντικά. Θα
μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε κάποια
από αυτά τα νούμερα φυσικά, η ουσία
όμως έμενε, ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε
κουλτούρα εθελοντισμού. Μέσα σε αυτό
λοιπόν το πλαίσιο, η ομάδα η οποία έστησε
το "Νοιάζομαι και Δρω", προσπάθησε να
αδράξει μία ευκαιρία. Η ευκαιρία ήταν να
αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα, να την
αποκτήσουμε. Με ποιον τρόπο; Με το να
συνδυάσουμε τη συστηματική καλλιέργεια
του "Νοιάζομαι και Δρω" με αυτήν την πράξη
προσφοράς που είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο
της βαθιάς κρίσης που βιώνουμε. Δηλαδή να
μεταλλάξουμε, όπως λέει και το πόστερ των
παιδιών μας από την Πάτρα, μια κοινωνία
του "Εγώ" σε μία κοινωνία του "Εμείς".
Τι έχει γίνει όμως έκτοτε; Αν απομονώσουμε
τους δείκτες για την Ελλάδα, από την πρώτη
χρονιά που έγινε η έρευνα το 2010, μέχρι

και την τελευταία που ήταν το 2016, θα
δούμε ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική
αλλαγή. Τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ
δύσκολο να αλλάξουν, σε ένα τόσο μικρό
χρονικό διάστημα όσο είναι τα έξι χρόνια. Ο
παγκόσμιος δείκτης προσφοράς αποτελείται
από τρεις πυλώνες, ο πρώτος είναι ο χρόνος
που προσφέρουμε εθελοντικά, ο δεύτερος
είναι εάν προσφέρουμε είδος ή χρηματικό
ποσό και ο τρίτος είναι αν παρέχουμε κάποια
βοήθεια σε κάποιον άγνωστο, όχι δηλαδή
μόνο του οικείου περιβάλλοντός μας αλλά
σε κάποιον άγνωστο. Έπειτα υπάρχει και ο
συνολικός δείκτης προσφοράς ο οποίος
βγαίνει από αυτούς τους τρεις. Βλέπουμε
ότι στην Ελλάδα έχουμε μία πολύ σημαντική
πρόοδο σε αυτούς τους τομείς άρα ίσως
μπορούμε να έχουμε πια και την ελπίδα ότι
ίσως έχει ξεκινήσει αυτή η μετάλλαξη. Δεν
την έχουμε φυσικά οδηγήσει ή προκαλέσει
μόνο εμείς. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος,
ο οποίος δουλεύει με αυτό τον στόχο.
Αλλά σίγουρα σε κάποιον βαθμό, έστω και
μικρό, έχουν συνδράμει και όλες οι δικές
σας προσπάθειες και αισιοδοξούμε ότι θα
μπορέσουμε στο μέλλον να συνδράμουμε
ακόμα παραπάνω.
Ας κάνουμε όμως ένα zoom out σε
ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί πέρα μπορούμε
να δούμε ότι και στους τρεις πυλώνες
αυτούς υπάρχει μία πολύ μικρή, αλλά
σταθερή βελτίωση. Και όσον αφορά τη
βοήθεια σε κάποιον άγνωστο και όσον
αφορά την προσφορά, αλλά και όσο αφορά
τον εθελοντισμό, ενώ την ίδια στιγμή το
παγκόσμιο ΑΕΠ συρρικνώνεται. Θα ήθελα
να κάνω επίσης και δύο επισημάνσεις,
αφενός ότι είναι αρκετά εμφανές πως δεν
υπάρχει αναγκαστικά θετική συσχέτιση
μεταξύ της ευμάρειας και της προσφοράς. Κι
αν θέλουμε να πάρουμε δύο παραδείγματα,
η νούμερο ένα χώρα για τρεις συνεχείς
χρονιές στην προσφορά είναι η Μιανμάρ,
η οποία είναι μια χώρα με το 1/6 του ΑΕΠ
της Ελλάδας. Όσον αφορά τον εθελοντισμό,
την πρώτη θέση κατέχει το Τουρκμενιστάν.
Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω
είναι ότι η γενναιοδωρία και η προσφορά σε
εθελοντικό χρόνο, είδος και ποσό, αυξάνονται
όσο μεγαλώνουν οι αντιξοότητες. Και εδώ
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πέρα υπάρχουν παραδείγματα ξηρασίας,
εμφυλίου πολέμου, σεισμών και άλλα. Θα
μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και την
Ελλάδα, με τη μεγάλη οικονομική κρίση και
το προσφυγικό. Υπάρχει λοιπόν μία μεγάλη
αύξηση όσον αφορά την προσφορά, τον
εθελοντισμό, όσον αφορά τον χρόνο που
αφιερώνουν συνολικά και όσον αφορά τις
εθελοντικές οργανώσεις. Αν σταθούμε όμως
τόσο στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, όσο και
στα ποιοτικά, θα μπορέσουμε να δούμε ότι
υπάρχει μία πολύ σημαντική αρθρογραφία
σύμφωνα με την οποία ο εθελοντισμός μάς
προσφέρει αισιοδοξία, μια ελπίδα ότι τα κενά
που αφήνουν όλα τα φορολογικά συστήματα
μπορεί σε έναν βαθμό να τα καλύψει ο
εθελοντισμός και να κάνει τον κόσμο μας
λίγο καλύτερο.
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Μία άλλη πολύ σημαντική τάση είναι η
επιλογή που έχουνε πια οι εθελοντές για το
αν, πού, πώς, πότε, πόσο και για ποιον σκοπό
θα προσφέρουν. Πριν από μια δεκαετία ίσως
οι περισσότεροι εθελοντές, κατά κάποιον
τρόπο, κατευθύνονταν από τις οργανώσεις
στις οποίες συμμετείχαν, από θρησκευτικές
οργανώσεις
ή
Μη
Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις. Τώρα, με την αλματώδη
ανάπτυξη της Τεχνολογίας, βλέπουμε ότι
αυτή η δύναμη έχει περάσει στα χέρια του
ίδιου του εθελοντή, ο οποίος κάνει τελικά
αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει. Άρα εμείς
πρέπει να εστιάσουμε όχι στο να δώσουμε
μία συγκεκριμένη ευκαιρία που μπορεί να
τους αρέσει ή να μην τους αρέσει, αλλά να
εμπνεύσουμε τον εθελοντή. Το micro volunteering είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ.
Αυτό είναι η χρήση των μέσων, δηλαδή το
tablet, το κινητό, το twitter μέσα από τα οποία
μπορεί κάποιος να καταφέρει να βοηθήσει
σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
να ψάξει κάποιον που εξαφανίστηκε ή να
προμοτάρει κάποιον σκοπό, να γράψει ένα
γράμμα σε έναν άρρωστο, κ.ά. Υπάρχουν
πολλά υπέρ και κατά. Ένα άλλο πράγμα για
το οποίο υπάρχει μεγάλη αρθρογραφία είναι
ότι τα προγράμματα εθελοντισμού, τα οποία
βλέπουμε να υλοποιούνται σε πολλές χώρες,
έχουν πια ένα κομμάτι ακαδημαϊκό και ένα
κομμάτι βιωματικό. Δηλαδή, επικρατεί μια
προσέγγιση σύμφωνα με την οποία μόνο το

ακαδημαϊκό κομμάτι δεν αρκεί και πρέπει
να συμβαδίζει με ένα κομμάτι βιωματικό
προκειμένου να μπορέσει ο μαθητής να το
ενστερνιστεί και να το καταλάβει.
Τέλος, εντοπίζουμε μία μεγάλη έμφαση στην
καλλιέργεια της αξίας του εθελοντισμού
σε παιδιά κυρίως ηλικίας από 14 χρονών
και άνω. Στον δυτικό κόσμο υπήρχε μέχρι
τώρα μία εσφαλμένη τάση, σύμφωνα με
την οποία θα έπρεπε να προστατέψουμε
τα παιδιά από την εθελοντική εργασία,
κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί πλέον σε
μεγάλο βαθμό, διότι σήμερα αναγνωρίζεται
ότι ο εθελοντισμός ίσως είναι ο ιδανικός
τρόπος για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά
να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Ο
εθελοντισμός, οδηγεί σε εκμάθηση αξιών
και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές
για τη βελτίωση της κοινωνίας και την
απόκτηση ηθικής προσφοράς. Τα παιδιά
τα οποία ασχολούνται με τον εθελοντισμό
έχουν μικρότερη ροπή σε επικίνδυνες
συμπεριφορές κατά την ενηλικίωσή τους,
ενώ αποκτούν αυτοπεποίθηση, την επιθυμία
της προσφοράς και μαθαίνουν με συνέπεια
την αξιοπιστία.
Κάνοντας ξανά ένα zoom in για να
μπορέσουμε να εστιάσουμε στα δικά
μας, στην Ελλάδα της κρίσης οι ανάγκες
παραμένουν πάρα πολύ μεγάλες και δεν
είναι μόνο οι υλικές αλλά και οι ψυχικές
και συναισθηματικές. Οι σκοποί και η
μεθοδολογία του "Νοιάζομαι και Δρω" είναι
απόλυτα εναρμονισμένοι με την διεθνή
πραγματικότητα και πιο επίκαιροι από ποτέ.
Εσείς όλοι έχετε πραγματοποιήσει ένα έργο
σημαντικότατο, ένα έργο ουσιαστικό με την
πολύ κοπιαστική δουλειά σας και έχετε βάλει
τις ρίζες του "Νοιάζομαι και Δρω". Τώρα έχει
έρθει η ώρα να εστιάσουμε στην εδραίωση
και βιωσιμότητα του προγράμματος για να
του δώσουμε φτερά για να μπορέσει να
αναπτυχθεί. Και θέλω να κρατήσετε ένα μόνο
πράγμα από τα σημερινά: ότι η υλοποίηση
του οράματος αυτού είναι έργο όλων μας».

Νοιάζομαι και Δρω

Νοιάζομαι και Δρω:
Σύντομη επισκόπηση
2016-17
Σεβαστή - Σοφία Ανθοπούλου
Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη

«Ευχαριστούμε
πολύ
τη
Λένα
Παπαλεξοπούλου, η οποία είναι η
εμπνεύστρια,
όπως
γνωρίζετε,
του
"Νοιάζομαι και Δρω" και η οποία μας
ανέφερε πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα
σχετικά με τον εθελοντισμό διεθνώς.
Ξέραμε όταν ξεκινούσαμε ότι η ανάγκη είναι
μεγάλη. Ευτυχώς μέσα σε αυτή την κρίση
κινητοποιηθήκαμε περισσότερο και νομίζω ότι
το πρόγραμμά μας έγινε αναπάντεχα επίκαιρο.
Όπως είπε και η Λένα, οι δουλειές που έχουν
γίνει είναι εξαιρετικές. Εγώ καλούμαι να κάνω
μία επισκόπηση σε μία εκδήλωση η οποία
πρακτικά είναι η ίδια μία επισκόπηση του τι
κάναμε αυτή τη χρονιά. Επειδή ο καθένας
σας θα παρουσιάσει τη δουλειά του, επειδή
θα γίνουν συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια,
επειδή θα μας παρουσιάσει ο κύριος Κατσής
σε λίγο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
-που και αυτό είναι ένα είδος επισκόπησηςεπειδή αύριο η Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση,
ως μέλος της επιστημονικής ομάδας, θα μας
παρουσιάσει μία συνοπτική κατηγοριοποίηση
των δράσεων που κάνατε, εγώ θα ξεκινήσω
αναδεικνύοντας πτυχές του "Νοιάζομαι και
Δρω" σχετικά με τη δουλειά που κάνατε στο
σχολείο, στις οποίες δεν δίνουμε έμφαση
και οι οποίες αποτελούν στοιχεία της
μεθοδολογίας του προγράμματος, αλλά και
στοιχεία του πλούτου του δικτύου μας, του
γνωστικού κεφαλαίου και της εμπειρίας που

ο καθένας βάζει σε αυτό το δίκτυο. Το δίκτυο
έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι
καινοτόμα, είναι σημαντικά και συμβάλλουν
όχι μόνο στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της
συνείδησης του ενεργού πολίτη, αλλά και στην
καλύτερη παιδαγωγική λειτουργία μέσα στο
σχολείο.
Θέλω να ξεκινήσω ανάποδα, γιατί συνήθως
το "ευχαριστώ" παρουσιάζεται στο τέλος των
παρουσιάσεων, όμως πραγματικά είναι τόσο
μεγάλο το "ευχαριστώ" που θέλω να σας πω,
γιατί εδώ που βλέπουμε εμείς τα πράγματα
κεντρικά και δεν είμαστε σε θέση να τα
παρακολουθήσουμε από κοντά, μπορεί να μην
εισπράττουμε σε όλη την έκταση το συναίσθημα
και την ουσία αυτού που κάνετε όμως έχουμε
καταφέρει να έχουμε μία πιο πλήρη και
ολιστική εικόνα του τι γίνεται στο δίκτυο. Και
πραγματικά, φέτος, μπορώ να πω ότι πετύχαμε
τον στόχο που είχαμε, να εμβαθύνουμε και
να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ειδικά με τα
σχολεία που ήταν για δεύτερη χρονιά στο
δίκτυο. Από ό,τι είδαμε οι περισσότερες
δράσεις εστίασαν στην έννοια του ενεργού
πολίτη, το οποίο είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, θερμά γι’ αυτό, διότι
χάρη σε εσάς οι μαθητές μας τραγούδησαν,
τους είδαμε πριν λίγο, και δεν τραγούδησαν
σε έτοιμα τραγούδια αλλά δημιούργησαν,
έφτιαξαν στίχους, έφτιαξαν μουσική, χόρεψαν,
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ζωγράφισαν, δραματοποίησαν. Μακάρι να
είχαμε τη δυνατότητα να ήμασταν πολλές
μέρες εδώ και να βλέπαμε τις δουλειές
των μαθητών, οι οποίες είναι πραγματικά
εξαιρετικές. Συνέθεσαν κείμενα, ποιήματα,
έκαναν χειροτεχνίες, έκαναν πάρα πολύ
ωραίες δουλειές, έπαιξαν φυσικά, και πάνω
από όλα αισθάνθηκαν. Διότι όταν τραγουδάς
τους στίχους που τραγούδησαν τα παιδιά πριν
από λίγο, δεν μπορεί να μην αισθάνεσαι αυτό
το οποίο εκφράζεις εκείνη την ώρα. Ξέρουμε
όλοι πολύ καλά τι προεργασία έχει γίνει από
εσάς για να φτάσουν να συνθέσουν αυτό το
τραγούδι και να το τραγουδήσουν.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα έκαναν τα παιδιά για
τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τον ενεργό
πολίτη, που είναι το τρίπτυχο του "Νοιάζομαι
και Δρω", αλλά όπως όλοι ξέρουμε αυτό
το τρίπτυχο πάει παρέα με ένα σορό άλλες
αξίες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές και
θα μπορούσαν εδώ, που εμφανίζονται τρειςτέσσερις στα συννεφάκια τις διαφάνειας,
να εμφανίζονται πολύ περισσότερες, όπως
είναι η ελπίδα, η συνεργασία, η αγάπη, η
δημιουργικότητα και τόσες άλλες. Συνεπώς,
η αξία του "Νοιάζομαι και Δρω", είναι
πολλαπλάσια ενός προγράμματος το οποίο
απλά καλλιεργεί τον εθελοντισμό.
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Είναι σαφές, νομίζω, πως το "Νοιάζομαι και
Δρω" είναι ένα δίκτυο, το οποίο καλλιεργεί
τη δημιουργικότητα και αυτό γίνεται χάρη
σε εσάς. Όπως χάρη σε εσάς οι μαθητές,
ερεύνησαν, προβληματίστηκαν, κοίταξαν
γύρω τους για το τι συμβαίνει, πού βρίσκονται
οι ίδιοι, πού τοποθετούνται οι ίδιοι σε σχέση
με το Περιβάλλον, σε σχέση με τον διπλανό
τους, συζήτησαν μεταξύ τους, παρατήρησαν
την κοινωνία, συνεργάστηκαν, αποφάσισαν
ότι έχει νόημα να κάνουν κάτι, νοιάστηκαν,
πρότειναν, σχεδίασαν και οργάνωσαν οι ίδιοι
τις δράσεις τους, δημιούργησαν, παρακίνησαν
το περιβάλλον τους, από τους γονείς, τους
μαθητές των άλλων τμημάτων, Κοινωνικούς
Εταίρους, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,
πίστεψαν ότι μπορούν, ονειρεύτηκαν, έδρασαν
και στη συνέχεια αναστοχάστηκαν. Σκέφτηκαν
αυτά που έκαναν, τι αξία είχαν, τι αποτέλεσμα
είχαν, αν είχαν αντίκτυπο και εν τέλει όλοι
θα παρατηρήσουμε ότι αυτά τα παιδιά
βγήκαν πιο δυνατά από αυτό το πρόγραμμα.

Συνειδητοποίησαν ότι σαν μικροί πολίτες,
μπορούν να έχουν ευθύνη και δύναμη. Τα
ρήματα που μόλις σας αράδιασα, είναι απλά
ρήματα, αν όμως σκεφτεί κάποιος ότι μέσα στο
ελληνικό σχολείο, οι μαθητές στο πλαίσιο ενός
προγράμματος έκαναν όλα αυτά τα πράγματα,
νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα αναγνωρίσει ότι έχει
μια παιδαγωγική αξία αυτό το πρόγραμμα και
έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, με την έννοια
ότι συνδυάζοντας τόσες πολλές προσεγγίσεις,
οι μαθητές έρχονται πιο κοντά σε μαθησιακές
διαδικασίες, οι οποίες είναι πιο σύγχρονες, πιο
ευχάριστες και πιο ταιριαστές στους ίδιους.
Χάρη σε εσάς λοιπόν, οι μαθητές ανέπτυξαν
δράσεις
φιλανθρωπικές,
διότι
στην
πλειονότητά τους τα σχολεία ξεκινούν με
φιλανθρωπικές δράσεις στο "Νοιάζομαι και
Δρω", ειδικά όταν είναι για πρώτη χρονιά
στο πρόγραμμα. Σχεδίασαν και υλοποίησαν
δράσεις αλληλεγγύης. Πόσα σχολεία δεν
πήγαν να συμπαρασταθούν σε άτομα τρίτης
ηλικίας, σε άτομα με αναπηρία, σε άστεγους,
σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη! Γνώρισαν
φυσικά οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική
δράση, είδαν ένα μέρος της κοινωνίας, το
οποίο το σχολείο δεν εισηγείται -συστηματικά
τουλάχιστον-, είδαν εθελοντές σε δράση
και, ανάλογα και με την ηλικία τους και με το
αντικείμενο της δράσης, μπορεί και οι ίδιοι να
συμμετείχαν ενεργά, ενημέρωσαν τους γονείς
τους, τους συμμαθητές τους, την κοινότητα,
όπως προανέφερα, και τους παρακίνησαν,
ώστε να συμπράξουν για έναν κοινό σκοπό.
Ανέλαβαν πρωτοβουλίες οι ίδιοι και έμαθαν
να αξιοποιούν συνέργειες. Έμαθαν ότι μπορεί
να κάνει κανείς ένα καλό και να υπάρχει δίπλα
ένας άλλος που να κάνει κάτι άλλο, τα οποία
όταν συνδέονται έχουν πολλαπλασιαστική
επίδραση για το καλό της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος των παιδιών.
Χάρη σε εσάς, οι μαθητές έγιναν εθελοντές
και βίωσαν τη χαρά του να προσφέρεις.
Συνειδητοποίησαν ότι έχουν ευθύνη
απέναντι στο Περιβάλλον και στην κοινωνία,
αντιλήφθηκαν τη δύναμή τους και έκαναν τα
πρώτα βήματα ως ενεργοί πολίτες. Αν αυτό
δεν είναι ανοιχτό σχολείο, αν αυτό δεν είναι
βιωματική μάθηση, τότε δεν ξέρω τι άλλο
μπορεί να είναι. Όλα αυτά έγιναν χάρη σε
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εσάς και χάρη στα παιδιά μας μπορούμε να
ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο.
Όμως τίποτε από αυτά δεν θα μπορούσε
να γίνει αν δεν υπήρχαν οι δωρητές μας, οι
υποστηρικτές μας. Χάρη στους υποστηρικτές
μας μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε
σήμερα εδώ από κάθε άκρη της Ελλάδας
και να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα του
"Νοιάζομαι και Δρω". Από τότε που ξεκινήσαμε
έχουν συμμετάσχει στο δίκτυο συνολικά 190
σχολεία, 1.323 εκπαιδευτικοί, 18.145 μαθητές
και 1.053 φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
και Κοινωνικοί Εταίροι. Είμαστε περήφανοι
γι’ αυτά τα νούμερα, διότι με τους πόρους
που είχαμε στη διάθεσή μας, το αποτέλεσμα
είναι πραγματικά σημαντικό. Οι αριθμοί που
είχαμε ως στόχους για τη φετινή χρονιά,
ήταν να εντάξουμε 150 σχολεία και πήγαμε
στα 162, να συμμετέχουν 450 εκπαιδευτικοί
και συμμετείχαν τελικά 1.002 εκπαιδευτικοί,
δηλαδή είχαμε υπερδιπλάσια συμμετοχή. Ο
αρχικός στόχος ήταν να συμμετέχουν 9.000
μαθητές και εν τέλει συμμετείχαν πάνω
από 12.500 μαθητές, δηλαδή 40% επιπλέον
συμμετοχή. Ο αριθμός των συνεργαζόμενων
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών
ήταν σχεδόν εξαπλάσιος από αυτόν που
είχαμε προγραμματίσει ως στόχο, δηλαδή
συμμετείχαν συνολικά 856 διαφορετικοί
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Λάβετε
υπόψη ότι οι περιπτώσεις συνεργασίας με
φορείς είναι πολλαπλάσιες, αφού αν με μία
οργάνωση συνεργάστηκαν τριάντα σχολεία,
αυτό έχει καταγραφεί μία φορά -ως ένας
φορέας- στο γράφημα που σας παρουσιάζω.
Το ζητούμενο, τώρα, στο δίκτυό μας είναι
η συνέπεια και η συνέχεια. Και όταν λέμε
συνέπεια και συνέχεια, εννοούμε ότι είναι
υπέροχα όσα γίνονται και έγιναν, όμως αν
γίνουν μόνο τη φετινή σχολική χρονιά για έναν
μαθητή, τελικά θα αποτελούν για αυτόν μια
γλυκιά ανάμνηση και μέσα στο εκπαιδευτικό
σύστημα θα είναι ένα πυροτέχνημα
αισιοδοξίας. Το ζητούμενο είναι, τα παιδιά,
καθώς ξεκινούν και εντάσσονται στην
Κοινωνία των Πολιτών, καθώς τα εισάγουμε
στο να καταλάβουν τι θα πει να είσαι ενεργός
πολίτης και ποια είναι η δύναμη και η ευθύνη
του ενεργού πολίτη τελικά, να συνεχίζουν
αυτή την πορεία. Έχει σημασία αυτό να έχει

συνέχεια και να μην αρχίζει και τελειώνει στο
πλαίσιο ενός Προγράμματος που ονομάζεται
"Νοιάζομαι και Δρω", και με τη λογική των
προγραμμάτων τα οποία διεκπεραιώνουν
και αρχειοθετούν οι εκάστοτε συντελεστές.
Είναι στο χέρι μας αυτό. Εμείς σαν δίκτυο
συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Ελπίζουμε ότι
θα μπορούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να
σας υποστηρίξουμε και του χρόνου. Σε κάθε
περίπτωση όμως υπάρχει το υλικό, υπάρχει
η πλατφόρμα, υπάρχετε εσείς, υπάρχουν
οι μαθητές και είμαστε όλοι σε θέση να
συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτήν την
κατεύθυνση για να μπορέσουμε εντέλει να
προσφέρουμε το πλαίσιο αυτό στα παιδιά,
το οποίο θα τα βοηθήσει, φεύγοντας από
ένα τμήμα που υλοποιεί φέτος το "Νοιάζομαι
και Δρω" να έχουν μία δυναμική και να
συνεχίσουν να αναπτύσσουν τέτοιες δράσεις.
Στο δίκτυο φέτος συμμετείχαν πολύ
διαφορετικά σχολεία. Είχαμε δημοτικά
σχολεία, κανονικού ωραρίου ή ολοήμερα,
είχαμε νηπιαγωγεία, είχαμε γυμνάσια και
λύκεια, είχαμε επαγγελματικά, ειδικά σχολεία,
διαπολιτισμικά, είχαμε εσπερινά, είχαμε
γυμνάσια με λυκειακές τάξεις, μουσικά
σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, σχολεία σε
φυλακές ανηλίκων, πολλών διαφορετικών
ειδών σχολεία. Τα σχολεία αυτά βρίσκονται σε
περιοχές που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ
τους, όπου η τοπική –και φυσικά, η σχολικήκουλτούρα, οι συνθήκες, οι υποδομές, οι
ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές. Από
την ποικιλότητα αυτή προέκυψαν δουλειές,
οι οποίες είναι αντίστοιχα πολυπολιτισμικές.
Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, θα το
παρακολουθήσουμε. Αυτό που θέλω να σας
ζητήσω είναι να το δείτε με κριτικό πνεύμα.
Είναι λογικό ότι κάποιες δράσεις θα είναι
παρεμφερείς και θα είναι επαναλαμβανόμενες.
Όμως αυτό που έχει νόημα να αντιληφθούμε
όλοι, είναι ότι το δίκτυο αυτό είναι ένα δίκτυο
όλων μας. Είναι ένα δίκτυο όπου η εξέλιξή του,
η ανάπτυξή του πρέπει να ωθείται από κάτω
προς τα πάνω. Γι’ αυτό περιμένουμε τη γόνιμη
συμβολή σας σε αυτήν την εκδήλωση, θέλουμε
τις προτάσεις σας, θέλουμε την κριτική σας και
θέλουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς και να
γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό που είδαμε είναι ότι
τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν για δεύτερη
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φορά, εμβάθυναν στις δράσεις τους. Είναι
λογικό ότι η πρώτη χρονιά, είναι μια χρονιά
που στις περισσότερες περιπτώσεις –όχι σε
όλες– εξελίσσεται σε επίπεδο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των μαθητών. Τη δεύτερη
χρονιά οι μαθητές εμπεδώνουν τις έννοιες,
δεσμεύονται περισσότερο και εμπλέκονται
συστηματικά στις δράσεις. Αξίζει να μείνετε για
δεύτερη χρονιά στο δίκτυο για να δείτε και να
συνεχίσετε, να αναπτύσσετε τις δράσεις σας
και να τις εξελίξετε.
Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο
από αυτό με το οποίο ξεκίνησα στην αρχή
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της παρουσίασης: ένα ειλικρινά μεγάλο
ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που
είμαστε εδώ σήμερα, σας ευχαριστούμε
πολύ που ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ για τη
δουλειά που κάνατε όλη τη χρονιά. Ξέρουμε
ότι ήμασταν απαιτητικοί και κουραστικοί
κάποιες φορές, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή
έχουμε αποφασίσει σε αυτό το δίκτυο να
έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και δομές,
οι οποίες ενισχύουν και τη βιωσιμότητά του
εντέλει και δυναμώνουν και όλους τους
συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ και σας
εύχομαι να απολαύσετε αυτό το διήμερο».

Νοιάζομαι και Δρω

Χαιρετισμοί
Αρίστη - Σταθακοπούλου
Διαχειρίστρια Δωρεών Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

«Καλημέρα και από μένα! Καταρχάς, εκ
μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να
σας ευχαριστήσω θερμά που μας καλέσατε
σήμερα να βρεθούμε εδώ μαζί σας. Είναι
ιδιαίτερη χαρά για εμάς το να βρισκόμαστε εδώ
με εσάς στην καταληκτική αυτή εκδήλωση και
για την ευκαιρία την οποία μας δίνετε να δούμε
από κοντά τα αποτελέσματα της δουλειάς
όλων εσάς που συμμετείχατε στο πρόγραμμα
αυτή τη χρονιά.

μια νέα κουλτούρα αλληλεγγύης και ενεργού
συμμετοχής στη δημόσια ζωή, θέτοντας έτσι
τις βάσεις για μια ουσιαστική αλλαγή της
κοινωνίας μας μακροπρόθεσμα. Και τούτο
νομίζω αντικατοπτρίζει τη θέληση όλων
εμάς, που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα,
σε αυτή την προσπάθεια να φτιάξουμε
δηλαδή μια νέα κοινωνία ενεργών πολιτών
όπου το κοινωνικό όφελος υπερισχύει του
προσωπικού.

Ως Ίδρυμα είχαμε την τύχη και τη χαρά
να παρακολουθήσουμε την πορεία του
"Νοιάζομαι και Δρω" από την αρχή, από τα
πρώτα του βήματα, την πιλοτική εφαρμογή
του μέχρι και σήμερα που ολοκληρώθηκε η
δεύτερη φάση.

Πρέπει εξάλλου να τονίσουμε ότι η υλοποίηση
του προγράμματος "Νοιάζομαι και Δρω"
μας δείχνει με τον πιο έκδηλο τρόπο το πόσα
πολλά μπορούμε να πετύχουμε και το πόσο
πολύ μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας
γύρω όταν υπάρχει κοινός στόχος, σύμπραξη
δυνάμεων, μεράκι και όρεξη για δουλειά και
για αυτόν ακριβώς τον λόγο αισθανόμαστε
ιδιαίτερα υπερήφανοι που αποτελούμε κι
εμείς μέρος αυτής της πρωτοβουλίας.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που
το πρόγραμμα μέσα σε λίγα χρόνια έχει
καταφέρει όχι μόνο να πετύχει τους αρχικούς
του σκοπούς και να ξεπεράσει τις προσδοκίες,
αλλά κυρίως για την ανταπόκριση και τον
αντίκτυπο που τελικά έχει το πρόγραμμα στους
μαθητές και στις τοπικές τους κοινωνίες. Είναι
κάτι παραπάνω από συγκινητικό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, να
συγχαρώ θερμά τον Δεσμό και το Ίδρυμα
Λαμπράκη για την ανάληψη και την
πετυχημένη υλοποίηση της τόσο σημαντικής
αυτής πρωτοβουλίας που έχει ως βασικό
στόχο να προβάλλει το "εμείς" από το "εγώ",
να μεταλαμπαδεύσει την έννοια της ενεργού
πολιτειότητας και του εθελοντισμού και
να παρακινήσει τους μικρούς μαθητές να
αναλάβουν δράση για τα κοινά καλλιεργώντας

Βασική φιλοσοφία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος είναι η κάθε δωρεά να δρα
πολλαπλασιαστικά επιφέροντας όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο
και να συμβάλει στη δημιουργία των βάσεων
εκείνων που θα οικοδομήσουν ένα καλύτερο
αύριο.
Από την έναρξη της λειτουργίας του το 1996
μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
έχει διαθέσει συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια
ευρώ μέσω περισσοτέρων από 3.800
δωρεών σε 113 κράτη σε όλο τον κόσμο, προς
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε τέσσερις
βασικούς τομείς: Τέχνες και Πολιτισμός, Υγεία
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και Αθλητισμός, Κοινωνική Πρόνοια και
Παιδεία. Στόχευση πάντα είναι η ενίσχυση των
δράσεων και οργανισμών που προσφέρουν
αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα
στην κοινωνία.

ενδιαφέροντα πράγματα και ελπίζω ότι όλες
αυτές οι δράσεις και τα αποτελέσματα θα
αποτελέσουν ένα σημείο έναρξης για όλους
εμάς.

Είμαι σίγουρη ότι τις επόμενες δύο ημέρες
θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και

Ευχαριστώ!».

Συγχαρητήρια σε όλους!

Αγγελική Κοσμοπούλου
Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη

«Γεια σας και από μένα! Κι εγώ θέλω με τη
σειρά μου να σας καλωσορίσω και χαίρομαι
πολύ που εκπροσωπώ εδώ το Ίδρυμα
Αθανασίου Λασκαρίδη.
Για την ιστορία όταν ένα χρόνο περίπου
πριν, κάπου τέτοιες μέρες, μας προσέγγισε
η ομάδα του Δεσμού αρχικά, προτείνοντάς
μας να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα για
δεύτερη χρονιά ήμασταν λίγο αμήχανοι στην
αρχή. Ήμασταν ένας καινούργιος φορέας
στα πρώτα του βήματα και αυτό δεν ήταν ένα
πρόγραμμα από αυτά που ενέπιπταν σε αυτό
που εμείς θεωρούσαμε το δικό μας βασικό
ενδιαφέρον, το περιβάλλον, τη θάλασσα, τις
καθαρές ακτές κτλ. Ναι, ήταν ένα πρόγραμμα
που έμοιαζε πολύ ενδιαφέρον, ναι, η ιδέα
του ήταν καλή και μπορούσαμε σίγουρα να
δούμε ποια ήταν η αξία που δημιουργούσε,
αλλά προσπαθούσαμε να επικεντρωθούμε
περισσότερο σε αυτά που νιώθαμε ότι είναι
πιο δικά μας πράγματα, να αρχίσουμε από τη
δικής μας αρχή.
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Παρόλα αυτά το πρόγραμμα ήταν
ενδιαφέρον, οι αριθμοί μιλούσαν από μόνοι
τους, τα γραφήματα που μας έδειξαν με
τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς δεν
άφηναν πολλά περιθώρια για αμφιβολία
και τόσο ο Δεσμός, με τον οποίο είχαμε ήδη
συνεργαστεί, όσο και το Ίδρυμα Λαμπράκη,
με το οποίο δεν είχαμε συνεργαστεί αλλά
ξέραμε για την ορθή δουλειά του μέσα στα
χρόνια, δεν άφηνε καμία αμφιβολία για την
ποιότητα του προγράμματος. Το σκεφτήκαμε

λοιπόν για λίγο και αποφασίσαμε να μπούμε
στην ομάδα κι εμείς. Τον χειμώνα του 2016,
στη συνέντευξη τύπου που έγινε για να
παρουσιαστεί και να ξεκινήσει το πρόγραμμα
καθόμασταν σε ένα panel με τη Βιβή καλή ώρα
όπως τώρα και έλεγε ο καθένας τα δικά του,
τους χαιρετισμούς του, το πόσο χαρούμενοι
ήταν για το πρόγραμμα που υποστηρίζουν
και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ένα
βίντεο για το πρόγραμμα και αυτό ήταν που
κληροδότησε μέσα σε μένα και τη δική μου
ομάδα τουλάχιστον, την αλλαγή.
Ξαφνικά, όλα αυτό που ήταν γραφήματα, με
νούμερα, με ποσοστά, με σχολεία, με έναν
χάρτη με τις 13 περιφέρειες, έγινε μια ιστορία.
Κάτι συγκινητικό, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό
που εμένα που είμαι ευσυγκίνητη, με άγγιξε
βαθιά. Έβλεπα όμως ότι δεν ήταν μόνο δική
μου αυτή η αντίδραση. Μπορούσα να τη δω
και στο ακροατήριο. Εκεί καταλάβαινες στην
πράξη ότι αυτό το πράγμα δούλευε, ότι είχε ένα
πολλαπλασιαστικό όφελος που μπορούσες να
το δεις στα μάτια αυτών που συμμετείχαν.
Φύγαμε λοιπόν από εκεί πιστεύοντας ότι είχαμε
πάρει μια σωστή απόφαση και ότι η ιστορία
αυτή είχε ξεκινήσει. Βλέποντας το πρόγραμμα
και παρακολουθώντας τα κομμάτια από
εκείνη την ώρα και μετά καταλάβαμε ότι
η ιστορία έγινε σιγά – σιγά ιστορίες. Ήταν
πολλές μικρές ιστορίες που εκτυλίσσονταν στα
σχολεία όλης της Ελλάδας με τους μαθητές, με
τους δασκάλους, με τις δικές τους ιδέες.
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Είμαστε σε μια χώρα που οι ιστορίες ήταν
αυτές που πάντοτε έκαναν την αλλαγή και
το άθροισμά τους είναι αυτό που μας έφερε
εδώ σήμερα. Πολλά σχολεία, πολλοί μαθητές,
πολλές ωραίες ιδέες που υλοποιήθηκαν,
αλλά πέρα από αυτά, πολλοί εκπαιδευτικοί
που συμμετείχαν, πολλές οικογένειες, πολλοί
γονείς, πολλά μεγαλύτερα αδέλφια, πολλοί
εξωσχολικοί φίλοι. Η ιστορία δεν είναι ένα
πράγμα που είναι μονοσήμαντο και κάθε
ένα πρόγραμμα σαν το "Νοιάζομαι και Δρω"
είναι λίγο σαν ένα βότσαλο που, όταν το πετάς
στο νερό έχει πολλαπλασιαστικό όφελος,
δημιουργεί μικρούς δικούς του κύκλους και
προχωράει και προχωράει και προχωράει.
Και έτσι φέτος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι
που έχουμε συνδεθεί με αυτό το πρόγραμμα,
πολύ σίγουροι και αισιόδοξοι για τη συνέχεια,
στην οποία θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Δεν
χρειάστηκε να πειστούμε για το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα είστε όλοι εσείς, το πρόγραμμα
είναι αυτό που είδαμε στα σχολεία όλης της
Ελλάδας, στις φωτογραφίες και τις επισκέψεις
και τις ωραίες ιστορίες που θα μοιραστείτε
μαζί μας.
Νομίζω ότι το "Νοιάζομαι και Δρω" είναι ένα
πρόγραμμα που έχει έναν εξαιρετικό τίτλο,
ο τίτλος του είναι ακριβώς αυτό που είναι.
Για τους ανθρώπους που προέρχονται από
τη διαφήμιση, σαν εμένα, όπου το σλόγκαν
είναι κάτι πολύ βασικό, σπανίως μπορείς με
δύο ή τρεις λέξεις να πεις ακριβώς αυτό που
συμβαίνει. Έχει λοιπόν τη λέξη «Νοιάζομαι»
που είναι η αρχή σου, ο τρόπος με τον οποίο
μπαίνεις στο περιβαλλον και παρατηρείς,
αφουγκράζεσαι, ακούς, ρωτάς, κοιτάς και
λίγο μέσα σου γιατί είσαι κι εσύ μέρος του
και σιγά σιγά αποφασίζεις και μετά έχει αυτό
το μαγικό κομμάτι της δράσης σε μια χώρα
στην οποία μιλάμε πάρα πολύ για τα κακώς
κείμενα, τα στηλιτεύουμε ως πολίτες σε κάθε
ηλικία, περιμένουμε από κάποιον άλλον να τα
λύσει και δεν είμαστε κομμάτι της λύσης. Το
"Νοιάζομαι" δηλαδή και ακούω και σκέφτομαι
και σχεδιάζω, όπως πολύ ωραία είπε η Βιβή,
και "Δρω", δηλαδή γίνομαι εγώ κομμάτι
της λύσης, είναι η αφετηρία για μια Ελλάδα
της επόμενης μέρας που τη χρειαζόμαστε
στην κρίση πολύ περισσότερο από κάθε
άλλη φορά. Και τα δυο λοιπόν αυτά μαγικά

κομμάτια της εξίσωσης εμπεδώνονται σε αυτό
το πρόγραμμα, δημιουργούν μια καινούργια
σειρά ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτό,
όπως σας είπα, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι
ολόκληρος ο κύκλος γύρω από τα παιδιά και
είστε πραγματικά όλοι εσείς.
Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που
συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα που
δημιουργεί ένα καινούργιο είδος πολίτη
ξεκινώντας από τα πολύ μικρά, από το σχολείο,
από τα δικά μας τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να
ξεκινήσουμε το πρόγραμμα και την επόμενη
χρονιά και είναι και τιμή μας αυτό.
Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι εδώ για
δύο μέρες για να ακούσουμε τις ιστορίες, να
συζητήσουμε, να μάθουμε πολύ περισσότερα
για το πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα γιατί
εμείς που βλέπουμε το ωραίο αποτέλεσμα,
θέλουμε μερικές φορές να δούμε και τη
ραχοκοκαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω
να έχουμε μια ωραία κουβέντα».

19

Νοιάζομαι και Δρω

Μυρτώ Χατζάκη

Υπέυθυνη Ελληνικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Σχέσεων, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

«Στο Κοινωνικό Συσσίτιο της Αγίας Βαρβάρας,
προς στιγμή, επικράτησε αναστάτωση. Αυτή
η αναστάτωση του πρώτου ενθουσιασμού.
Οι 46 μαθητές, 5ης και 6ης Δημοτικού, του
1ου Ολοήμερου Δημοτικού Δάφνης, με τις
προστατευτικές ποδιές και τα σκουφάκια που
επιβάλλουν οι κανονισμοί υγιεινής, συναντούν
τις εθελόντριες στην κουζίνα (όλες γυναίκες
μεγαλύτερης ηλικίας κάπως διστακτικές
μπροστά στο καλοπροαίρετο βουητό των
παιδιών), και τον πατέρα Μάξιμο - που,
χαμογελαστά αυστηρός, οργανώνει τις ομάδες
εργασίας με την βοήθεια των δασκάλων.
Γρήγορα όμως, τα πράγματα μπαίνουν σε
τάξη. Και οι ομάδες στρώνονται στη δουλειά.
Τα κορίτσια σιωπηλά, να χωρίζουν το φαγητό
σε μερίδες, τα αγόρια (πιο φασαριόζικα αλλά
εξ ίσου υπεύθυνα) να συσκεύαζουν. Μέχρι
τη στιγμή που φτάνουν στην πόρτα οι πρώτοι
ωφελούμενοι. Και μπροστά στον παραλήπτη
της καλοσυσκευασμένης σακούλας που
γράφει το όνομα της οικογένειας και τον
αριθμό των σιτιζόμενων ατόμων έρχεται η
σιωπή εκείνη, και τα δειλά χαμόγελα, που
φανερώνουν ότι, ξαφνικά, για τους μαθητές,
η ιδέα της προσφοράς αποκτά πρόσωπο.
Γίνεται, από ιδέα, πράξη.
Το πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω" βασίζεται
σε μια πολυ απλή -αλλά εξαιρετικά σημαντικήδιαπίστωση: ότι αν πραγματικά θελουμε να
αλλάξουμε τον κόσμο, επιβάλλεται πρώτα να
αλλάξουμε νοοτροπία. Και ότι οι καλύτεροι
αποδέκτες, αυτοί που είναι πιο ανοιχτοί σε
νέες αντιλήψεις, σε έναν σωστότερο τροπο
σκέψης, είναι τα παιδιά.
Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη –ένα Ίδρυμα με
ευρύ πεδίο δράσης, που στέκεται κοντά στον
άνθρωπο και στην κοινωνία (στην Ελλάδα,
την Κύπρο, τη Νιγηρία και στον κόσμο) απο
το 1979– είναι χαρά του να στηρίζει αυτό
το σημαντικό πρόγραμμα του Δεσμούσε
συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη.
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Ακριβώς γιατι εστιάζει στην αξία του
εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Και γιατί διδάσκει στα παιδιά την σημασία του
να είναι κανείς ενεργός πολίτης, με τρόπο
χειροπιαστό. Ξεκινώντας, όπως με τους 46
μαθητές απο το Ολοήμερο της Δάφνης από
μια δράση στη γειτονιά τους. Μια δράση που
επέλεξαν, οργάνωσαν, και ολοκλήρωσαν τα
ίδια τα παιδιά, χάρη στο "Νοιάζομαι και Δρω"
και χάρη στην ομάδα του Δεσμούκαι του
Ιδρύματος Λαμπράκη
, που τόσο άρτια, και
τόσο επαγγελματικά έστησαν το πρόγραμμα
αυτο. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν και σας
ευχαριστούμε!».

Νοιάζομαι και Δρω

Η Εξωτερική Αξιολόγηση
του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»
Αθανάσιος Κατσής

Καθηγητής Στατιστικής της Εκπαιδευτικής Έρευνας, στο Τμήμα Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες
μου προς τον Δεσμό και το Ίδρυμα Λαμπράκη
για την επιλογή του Τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως Φορέα Υλοποίησης της
εξωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος
"Νοιάζομαι και Δρω". Η σημερινή μου
παρουσία αντανακλά τιμή προς το Τμήμα
μου, το Ίδρυμα που εκπροσωπώ αλλά και την
Ομάδα Υλοποίησης της δράσης αξιολόγησης.
Ονομάζομαι Θανάσης Κατσής και είμαι
Καθηγητής Στατιστικής και Εκπαιδευτικής
Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Η αξιολόγηση του προγράμματος κατά το
σχολικό έτος 2016-2017 αφορούσε τρεις
πληθυσμούς: α) τους μαθητές β) τους
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και γ) τους
συντονιστές του προγράμματος. Η εξωτερική
αξιολόγηση όλων όσων συμμετείχαν στο
πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω" βασίζεται
στη συλλογή και ανάλυση ενός συνδυασμού
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική έρευνας
μεικτής μεθόδου επιδιώκονται η συστηματική
αποτύπωση και η σε βάθος διερεύνηση των
στάσεων - απόψεων των συμμετεχουσών και
συμμετεχόντων. Η κατανόηση εννοιών όπως
ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη και η ενεργός
πολιτειότητα, καθιστούν αναγκαία μία τέτοια

προσέγγιση προκειμένου να αποφευχθούν
η μονομέρεια και οι περιορισμοί τής κάθε
μεθόδου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
αξιολόγησης των μαθητών είναι ότι εμπεριείχε
τη σύγκριση των απόψεών τους πριν, αλλά και
μετά την εφαρμογή του προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα για τους μαθητές, η
ερευνητική διαδικασία διεξήχθη σε δύο
διαστήματα. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο
συμπληρώθηκε από τους μαθητές τον
Νοέμβριο του 2016. Στη συνέχεια το ίδιο
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ένα
άλλο δείγμα μαθητών κατά το διάστημα
του Απριλίου-Μαΐου 2017. Οι μαθητές
προέρχονταν τόσο από την Πρωτοβάθμια
όσο και από τη Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση.
Λόγω του μέγαλου αριθμού των σχολείων
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και
της γεωγραφικής τους διασποράς δεν κατέστη
δυνατή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
από τα ίδια ακριβώς άτομα και στις δύο
χρονικές στιγμές. Παρόλα αυτά λόγω του
μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων στα
δύο ανεξάρτητα δείγματα, τα ευρήματα
της έρευνας μάς επιτρέπουν να εξάγουμε
χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδραση του
προγράμματος στον μαθητικό πληθυσμό.
Το ερωτηματολόγιο για τους μαθητές
αποτελείται από 35 ερωτήσεις-δηλώσεις
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και στόχο έχει αρχικά να καταγράψει τα
χαρακτηριστικά του δείγματος. Η έναρξη του
ερωτηματολογίου –μέσω ενός συνδυασμού
ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου–
στοχεύει σε μία αρχική αποτύπωση των
αντιλήψεων/στάσεων των συμμετεχόντων
για τις έννοιες του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας και της
ενεργού πολιτειότητας.
Στη συνέχεια η
πρώτη ενότητα των ερωτήσεων αφορά τις
αντιλήψεις των μαθητών, αλλά και τις επιλογές
τους σχετικα με τον εθελοντισμό και σχετικές
δράσεις. Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με την
κατανόηση των μαθητών για την αλληλεγγύη
και τους τρόπους εκδήλωσής της στο
κοινωνικό σύνολο. Τέλος, η τρίτη ενότητα του
ερωτηματολογίου καλύπτει τις στάσεις των
μαθητών για την ενεργό πολιτειότητα και τη
φιλανθρωπία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη
σύνδεση ενεργού και δημοκρατικού πολίτη.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το υψηλό
επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών όσον
αφορά τις έννοιες της αλληλεγγύης, του
εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας
ανεξαρτήτως
βαθμίδας
εκπαίδευσης.
Εντοπίζεται μία σχετική διαφοροποίηση, όσον
αφορά την πλήρη εμπέδωση της έννοιας
της ενεργού πολιτειότητας, ειδικότερα
στους
συμμετέχοντες
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, η οποία ενδεχομένως οφείλεται
στην πολυπλοκότητα του ίδιου του όρου. Θα
πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ίδιοι μαθητές
έδειξαν τη σαφή κατανόηση των δράσεων/
πράξεων προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο,
ενώ ρητά συνέδεσαν τον εθελοντή με τον
ενεργό και δημοκρατικό πολίτη.
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Όσον αφορά τη γνώση της έννοιας του
εθελοντισμού, αλλά και την κατανόηση των
δράσεων που αναλαμβάνει ένας εθελοντής,
εντοπίστηκε μία στατιστικά σημαντική διαφορά
μετά τη σύγκριση των μέσων όρων –πριν
και μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα– των
μαθητών και των δύο εκπαιδευτικών
βαθμίδων. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι
σαφώς λιγότεροι πλέον είναι οι συμμετέχοντες
που δηλώνουν άγνοια σχετικά με τον
εθελοντισμό. Οι μαθητές συνδέουν τον
εθελοντισμό με την ανιδιοτελή προσφορά
και τη δράση, ενώ επισημαίνεται και η
ταύτιση του εθελοντισμού με τη συνεισφορά

στο κοινωνικό σύνολο και το γενικότερο
ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Τέλος,
η διάθεση των μαθητών –και των δύο
εκπαιδευτικών βαθμίδων– για συμμετοχή σε
εθελοντικές δράσεις ενισχύεται εμφανώς μετά
τη δραστηριοποίησή τους στο πρόγραμμα.
Σχετικά με τη γνώση της έννοιας της
αλληλεγγύης, αλλά και την κατανόηση της
σύνδεσης μεταξύ αλληλεγγύης, εθελοντισμού
και υπευθύνου πολίτη, η σύγκριση των μέσων
όρων καταδεικνύει μια στατιστικά σημαντική
διαφορά των αποτελεσμάτων των μαθητών
–και των δύο βαθμίδων επάιδευσης– πριν
και μετά το "Νοιάζομαι και Δρω". Αντίστοιχη
διαφοροποίηση εντοπίστηκε και στην
κατανόηση της έννοιας του ακτιβισμού από
τους μαθητές και της Πρωτοβάθμιας αλλά
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ενώ όπως ίσως ήταν αναμενόμενο,
οι συμμετέχοντες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης έδειξαν ορθότερη κατανόηση της
παραπάνω έννοιας σε σχέση με αυτούς της
Πρωτοβάθμιας. Στατιστικά σημαντική διαφορά
εντοπίζεται από τη σύγκριση των τιμών που
έλαβαν οι μέσοι όροι, όσον αφορά τις στάσεις
των μαθητών σχετικά με τις έννοιες της
φιλανθρωπίας και της ενεργού πολιτειότητας.
Οι αποτυπώσεις που εξετάσαμε κατέδειξαν
μία συνολικά σαφέστερη κατανόηση των
εννοιών μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
από τους μαθητές και των δύο βαθμίδων,
ενώ παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές σε γνωστικό, συναισθηματικό και
συμπεριφορικό επίπεδο.
Για τους εκπαιδευτικούς, η ερευνητική
διαδικασία διεξήχθη το διάστημα ΑπριλίουΜαΐου 2017 και συγκέντρωσε απαντήσεις
από έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών
(652). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από
30 ερωτήσεις-δηλώσεις και στόχο έχει να
καταγράψει τα χαρακτηριστικά του δείγματος
(Περιφέρεια σχολικής μονάδας, βαθμίδα
διδασκαλίας, χρονιά συμμετοχής στο
"Νοιάζομαι και Δρω" κλπ.) και στη συνέχεια
αποτυπώνει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
όσον αφορά την εμπειρία συμμετοχής στο
έργο, την υποστήριξη και τη συνεργασία με την
Ομάδα Υλοποίησης του προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν
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ιδιαίτερα θετικές απόψεις-στάσεις σχετικά με
το "Νοιάζομαι και Δρω" σε σχεδόν απόλυτα
ποσοστά. Η υποστήριξη που έλαβαν είτε από
την Ομάδα Υλοποίησης του έργουη είτε από
το έντυπο και ψηφιακό υλικό κρίθηκε από
τους ίδιους ως απολύτως ικανοποιητική.
Μάλιστα η πλειονότητα αναγνώρισε τη
συμβολή του ιστοτόπου στην ευκολότερη
επαφή με το εκπαιδευτικό υλικο, στη διάχυση
των καλών πρακτικών, αλλά και στην
αποτύπωση των δράσεων. Σαφής είναι και η
θέση των συμμετεχόντων υπέρ της συνέχισης
του προγράμματος και το επόμενο σχολικό
έτος. Προς αυτή την κατεύθυνση διαφαίνεται
και η ανάγκη γενίκευσης της εφαρμογής του
"Νοιάζομαι και Δρω" και σε άλλες σχολικές
μονάδες με πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, προκύπτει
η ανάγκη μιας ολιστικής αντιμετώπισης
του ζητήματος του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας
μέσα από παρεμβάσεις που θα κινητοποιούν
ολόκληρη τη σχολική μονάδα, αλλά και την
ευρύτερη κοινότητα στην οποία εντάσσεται
το σχολείο. Το σύνολο των εκπαιδευτικών
ήταν απολύτως θετικό στην οργανική ένταξη
του εθελοντισμού στο σχολικό πρόγραμμα
και επέλεξε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ως ιδανική βαθμίδα οργανικής ένταξης του
εθελοντισμού, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασε
η διαφωνία τους όσον αφορά την ένταξη
του εθελοντισμού στο σχολικό πρόγραμμα.
Οι συμμετέχοντες συνέδεσαν αυτή τους την
επιλογή κατά κύριο λόγο με το άγχος, αλλά
και την εναντίωση στην ίδια τη φύση του
εθελοντισμού. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί
η διαφοροποίηση σε ορισμένες απαντήσεις
μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Γενικά, στην Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση,
οι
γονείς
συμμετέχουν
περισσότερο στις δράσεις που αναπτύσσονται
με τους μαθητές, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι
πιο δεκτικοί στη συνέχιση του προγράμματος
και στην οργανική του ένταξη στο σχολικό
πρόγραμμα. Αυτό ερμηνεύεται λόγω του
λιγότερο "πιεστικού" πλαισίου λειτουργίας της
συγκεκριμένης βαθμίδας, αφού η έμφαση
είναι περισσότερο στη γνώση και λιγότερο
στην απόκτηση υψηλής βαθμολογίας και
στην επίδοση στις επερχόμενες πανελλήνιες
εξετάσεις.
Όσον αφορά την ομάδα των συντονιστών
συμμετείχαν
47
συντονιστές
του
προγράμματος "Νοιάζομαι και Δρω". Ως
κυρίαρχο συμπέρασμα καταγράφεται ότι η
"κοινότητα" των συντονιστών που συμμετέχει
στο "Νοιάζομαι και Δρω" το έχει "αγκαλιάσει"
και το θεωρεί ως ένα σημαντικό κομμάτι της
σχολικής παραγματικότητας. Η συνεργασία
με τον Φορέα Υλοποίησής του φαίνεται να
είναι ιδιαίτερα καλή και συνεργατική, πράγμα
που βοηθάει στο να ξεπεραστούν όποια
προβλήματα ανακύπτουν.
Τέλος, ως μελλοντική ενέργεια (η οποία δεν
υλοποιήθηκε στην παρούσα φάση λόγω
συγκεκριμένων περιορισμών) η ομάδα
εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος
προτείνει τη δημιουργία ομάδων εστίασης για
την άντληση περισσότερων δεδομένων, αλλά
και το να εξετασθεί η δυνατότητα διαχρονικής
σύγκρισης των απόψεων ορισμένων
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα».
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Συζήτηση σε στρογγυλό
τραπέζι
1ο Στρογγυλό τραπέζι:
«Πώς θα κάνουμε τους μαθητές ενεργούς πολίτες;»
Συντονισμός: Βιβή Ανθοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη του «Νοιάζομαι και Δρω»
Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύμβουλος Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, Α’ Αθήνας
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«Θα ξεκινήσουμε με μία συζήτηση, στην
οποία θα θέσουμε τα ερωτήματα, τα οποία θα
επιχειρήσουμε να απαντηθούν αποφεύγοντας
επαναλήψεις. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε
θέματα τα οποία θα συνδέονται με το πώς
θα μπορέσουμε να κάνουμε τους μαθητές
ενεργούς πολίτες. Θεωρούμε ότι η απάντηση
σε αυτό το πώς, δεν είναι το να υλοποιείται
ένα πρόγραμμα σαν το "Νοιάζομαι και Δρω".
Το "Νοιάζομαι και Δρω" είναι ένα ξεκίνημα
σε αυτόν τον δρόμο. Όπως γνωρίζετε, η δική
μας η θέση είναι ότι ο εθελοντισμός και η
καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού
πολίτη πρέπει να μπουν στο σχολείο οργανικά
και να δουλεύονται συστηματικά, και κατά
την ταπεινή μου γνώμη, από το νηπιαγωγείο
μέχρι και τη γ’ λυκείου, που τα παιδιά είναι
προσανατολισμένα
στις
πανελλαδικές
εξετάσεις. Είναι σημαντικό η πορεία αυτή να
είναι εξελικτική, και επειδή οι άνθρωποι που
βρίσκονται σε αυτό το πάνελ έχουν δουλέψει
τα συγκεκριμένα θέματα και έχουν μεγάλη
εμπειρία από την τάξη και από τον χώρο του
σχεδιασμού ακόμα και σε θέματα πολιτικής,

νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να
ακούσουμε τις θέσεις τους.
Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας
τον Παύλο Χαραμή, Αντιπρόεδρο του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας και γνωστό μελετητή
των θεμάτων της εκπαίδευσης επί χρόνια
και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και
του Προέδρου του Κέντρου Μελετών και
Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης. Με την παρουσία
της και την πάντα γόνιμη συμβολή της μας
τιμά η Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη
Επιστημονικής
και
Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, έχουμε τη
χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας την
Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύμβουλο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Γιάννη
Πούλιο, Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και
τον Γιώργο Μπεκιάρη, Εμπειρογνώμονα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη σύνταξη
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Προγραμμάτων Σπουδών. Σας ευχαριστώ
όλους θερμά για την παρουσία σας.
Το πρώτο ερώτημα που θα μας απασχολήσει
είναι μέσα από ποιες διαδρομές μπορούμε
να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες

μάθησης, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι τα
παιδιά θα είναι ευαισθητοποιημένα σε θέματα
εθελοντισμού και ενεργού πολιτειότητας; Θα
θέλατε, κύριε Χαραμή, να μας πείτε την άποψή
σας;».

Παύλος Χαραμής
«Η ερώτηση ήταν μέσα από ποιες διαδρομές
μπορούμε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά
εμπειρίες μάθησης τέτοιες, που να
συμβάλλουν στο να καταστούν στη συνέχεια
ενεργοί πολίτες. Θα έλεγα ότι έχει μεγάλη
σημασία να δει κάνεις το επίσημο πρόγραμμα
σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών ή αυτό
που συνήθως ονομάζουμε Αναλυτικό
Πρόγραμμα, πρέπει πρώτα από όλα να μας
απασχολήσει για το κατά πόσο θέλουμε να
είναι αναλυτικό, δηλαδή κατά πόσο πρέπει
ο σχεδιασμός να ορίζει κάθε λεπτομέρεια
του σχολικού προγράμματος, ώστε όπως
χαρακτηριστικά λεγόταν στο παρελθόν, την
ίδια ώρα, στην ίδια τάξη, σε όλα τα σχολεία,
να διδάσκονται όλα τα παιδιά το ίδιο μάθημα.
Προφανώς αυτή είναι μία πρακτική από
την οποία πρέπει να απομακρυνθούμε. Θα
έλεγε κάνεις ότι το σχολικό πρόγραμμα,
το πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να δίνει
ευκαιρίες στα παιδιά και επομένως να είναι
ένα τέτοιο πρόγραμμα που να βρίσκεται σε
διαρκή επαφή με το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Έχω τονίσει και σε άλλη περίπτωση ότι το
κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον είναι
το ζωντανό εργαστήρι, μέσα στο οποίο τα
παιδιά δοκιμάζουν τις όποιες απόψεις ακούν
στο σχολείο ή παίρνουν από τα βιβλία.
Επομένως, αυτή η πρακτική, δηλαδή του να
δοκιμάζω ιδέες μέσα στο σχολικό εργαστήρι
που είναι η ίδια η ζωή και να συνάγω τελικά
τα αποτελέσματα, κρίνοντας τι από αυτά
ευδοκιμεί, τι πήγε καλά, τι όχι και τι χρειάζεται
βελτίωση, είναι μία πρακτική από την οποία δεν
πρέπει να απομακρυνθούμε. Θυμίζω εδώ ότι

ο Paulo Freire μιλάει για μία αντίληψη, η οποία
είχε κυριαρχήσει στο παραδοσιακό σχολείο
και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να ισχύει
σήμερα, μία αντίληψη η οποία θέλει ουσιαστικά
το περιεχόμενο της γνώσης να αποτελεί
ανακαταθέσεις ιδεών και αυτή την αντίληψη
την ονομάζει "τραπεζική αντίληψη". Το σχολικό
εγχειρίδιο είναι το μόνο μέσο στο οποίο έχει
εγκιβωτιστεί η αναγκαία γνώση. Τα παιδιά
πρέπει να αποστηθίσουν αυτό το εγχειρίδιο,
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατευθύνουν τα
παιδιά σε αυτού του είδους την αποστήθιση,
οι εξετάσεις πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι
αυτό το περιεχόμενο έχει κατακτηθεί από
τα παιδιά και αντίστοιχα να αξιολογηθούν.
Και με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά, λέει
ο Paulo Freire, τα παιδιά οδηγούνται στη
σιωπή απέναντι στην κυρίαρχη κουλτούρα,
μια αντίληψη που ονομάζει "κουλτούρα
σιωπής". Απέναντι ακριβώς σε αυτήν την
αντίληψη, βρίσκεται αυτή η δημιουργική
δράση, το δημιουργικό πλέγμα που πρέπει
να συνέχει το σχέδιο του προγράμματος
σπουδών. Καταλήγω με δύο παρατηρήσεις:
Η μία είναι η συνολική αναδιάρθρωση του
προγράμματος σπουδών σε όλα τα επίπεδα
της εκπαίδευσης, αλλά με αιχμή το λύκειο
που αντιμετωπίζει και το σοβαρότερο
πρόβλημα, λόγω εξετάσεων, όπως ξέρετε,
και προσκόλλησης σε αυτή τη διαδικασία.
Αναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία, πρέπει
να βρούμε τρόπους, ώστε αυτό που ανέφερα
πριν ως αρχή, δηλαδή η άμεση επαφή με
τη καθημερινή ζωή και τα προβλήματά της,
να ξεπεράσει την τραπεζική αντίληψη για
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την παιδεία και να απελευθερώσει δρόμους
για τη γνώση. Αυτό είναι ένα στοίχημα, το
οποίο θα κληθούμε άμεσα να απαντήσουμε.
Και η δεύτερη παρατήρηση, προφανώς δεν
είναι μόνο το επίσημο πρόγραμμα σπουδών
είναι και όλη αυτή η φόρμα δραστηριοτήτων,
όπως αυτές στις οποίες πήρατε μέρος, είναι η
Ευέλικτη Ζώνη, είναι τα προγράμματα τύπου
project, οι εργασίες, η θεματική εβδομάδα, η
οποία έδωσε τη δυνατότητα για μια ολόκληρη
εβδομάδα να διαχειριστούμε σε επίπεδο
Γυμνασίου αντίστοιχα θέματα με τα ζητήματα
και όλα αυτά προφανώς ανοίγουν δρόμους.
Και τέλος, είναι και αυτό που θα λέγαμε

διαφανές πρόγραμμα σπουδών, το curriculum το οποίο και αυτό υπόκειται στην
επίδραση υπέρ της αλλαγής του σχολικού
προγράμματος. Επομένως, πολλές ευκαιρίες
προσφέρονται, πολλές δυνατότητες επίσης.
Και υπάρχει μπροστά μας η έναρξη μίας
διαδικασίας, όπου συνολικά τα προγράμματα
σπουδών θα τεθούν υπό αμφισβήτηση και
αναθεώρηση και ελπίζουμε η τελική κατάρτιση
να συμβάλει στο να γίνουν πράξη οράματα και
στόχοι όπως αυτοί που έχει το πρόγραμμα
"Νοιάζομαι και Δρω"».

Τσαμπίκα Καράκιζα
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«Γεια σας και από εμένα. Μιλώντας για
τρόπους μάθησης και παίρνοντας τη σκυτάλη
από τον κύριο Χαραμή και στο ίδιο ακριβώς
πνεύμα, θέλω να πω ότι η μάθηση που
στοχεύει στην αλλαγή της συνείδησης και στην
αλλαγή της στάσης των αυριανών πολιτών,
δεν μπορεί παρά να είναι κυρίως βιωματική.
Και ποιος άλλος πέρα από το σχολείο είναι
αυτός που θα μπορούσε καλύτερα να διδάξει
μία τέτοια στάση; Φυσικά και μαθαίνει κάποιος
και στο πλαίσιο της κοινωνίας, διά βίου και
πρόκειται για την κοινωνική μάθηση, αυτή
που γίνεται ασυνείδητα. Όμως το σχολείο δίνει
την ευκαιρία, πλαισιωμένα, οργανωμένα και
στοχευμένα να πας εκεί που θέλεις. Θεωρώ
λοιπόν ότι τα προγράμματα σπουδών, αυτά
τα προγράμματα σπουδών, τα σημερινά, στις
γενικές τους αρχές καλύπτουν απόλυτα τους
στόχους και την ανάπτυξη των στάσεων των
μαθητών, ώστε να είναι αλληλέγγυοι, εθελοντές
και ενεργοί πολίτες. Το ζήτημα είναι πώς θα
γίνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, μέσα από όλα
τα γνωστικά αντικείμενα και με συγκεκριμένα
παραδείγματα, μπορούν να αναπτυχθούν
τέτοιοι τρόποι μάθησης, οι οποίοι δεν μπορεί
να είναι στιγμιαίοι. Και δεν μπορεί ο καθένας
να έχει τη μορφή διδασκαλίας. Πρέπει να είναι

μέθοδοι μάθησης ανοιχτές και βιωματικές. Θα
μπορούσε, για παράδειγμα το ΙΕΠ, να δώσει
την ευκαιρία στις σχολικές μονάδες, είτε κατά
Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε κατά Περιφέρεια
είτε κατά όποιον τρόπο νομίζει, ένα μέρος του
προγράμματος σπουδών να είναι ελεύθερο
και ανοιχτό, είτε στα χέρια των τοπικών
διευθύνσεων, είτε στα χέρια των σχολικών
μονάδων και να χαράσσεται στο πλαίσιο των
τοπικών αναγκών. Αυτό που λέμε τοπικές
ατζέντες. Δεν μπορεί δηλαδή, η τοπική ιστορία,
τα τοπικά προβλήματα, η επικαιρότητα, οι
σεισμοί στη Μυτιλήνη για παράδειγμα, οι
τοπικοί λογοτέχνες, οι τοπικοί επιστήμονες
να είναι κάτι άλλο από τη σχολική ζωή. Αν
υπάρχει αυτή η πόρτα διασύνδεσης με τις
τοπικές ατζέντες, τότε οι δρόμοι της μάθησης
σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί να είναι πιο
ανοιχτοί και πιο αποτελεσματικοί.
Δεν μιλάω όμως μόνο για το διδακτικό
αντικείμενο, μιλάω για τις διαδικασίες τώρα.
Για παράδειγμα, για τους εκπαιδευτικούς,
τους οποίους βλέπω από την περιοχή μου
και είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο για το
περιεχόμενο αλλά για την ίδια τη διαδικασία.
Να βρούμε μέσα στην τάξη τρόπους, οι
μαθητές που έχουν καλύτερες επιδόσεις, που

Νοιάζομαι και Δρω

είναι πιο επικοινωνιακοί, να βοηθούν τους
αδύναμους, και αυτό όχι στο πλαίσιο μιας
φιλανθρωπικής λογικής αλλά να είναι τρόπος
οργάνωσης της διδασκαλίας. Υπάρχουν
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν στο πλαίσιο
του προγράμματος ψυχολογική, κοινωνική
και γνωστική υποστήριξη στους μαθητές
τους εθελοντικά. Αυτό είναι στάση αλλά και
διαδικασία. Κάποια στιγμή πρέπει να ενταχθεί
στη λογική του σχολείου και όχι στο φάσμα
της φιλανθρωπίας. Να είναι πλαισιωμένο, να
είναι νόμιμο και να επιβραβεύεται στο πλαίσιο
της καθημερινότητας, ώστε να μην είναι
δακτυλοδεικτούμενος ο άλλος. Όσο και αν
μέσα μας έχουμε το ηθικό ψηλά. Τελειώνοντας,

οι άνθρωποι μαθαίνουν κάνοντας, πόσο
μάλλον τα παιδιά. Το πρόγραμμα μάς έδωσε
την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα, αλλά να
τα κάνουμε πλαισιωμένα. Το υλικό μας δίνει
ευκαιρίες μάθησης και θα έκανα μία πρόταση:
Στην πορεία, πρέπει να αναπτύξουμε επιπλέον
επιμορφωτικό υλικό. Πρέπει να ενισχυθεί ο
ρόλος του συντονιστή επιμορφωτικά και στο
πλαίσιο αυτό να αναπτυχθεί επιπλέον υλικό
που θα κατέβει στα σχολεία, με συγκεκριμένη
κατεύθυνση, το οποίο και αυτό το ίδιο ενισχύει
τέτοιες διαδικασίες μάθησης».

Μαρία Καπετανίδου
«Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί
μέσα από τις αναρτήσεις σας στο χρονολόγιο,
μια ολόκληρη χρονιά γεμίσαμε χαρά και
ενίσχυσα την πίστη μου γύρω από αυτό που
σημαίνει εκπαιδευτικός σε δράση. Όλοι όσοι
βρίσκεστε εδώ -βρίσκεστε γιατί κανένας
μηχανισμός δεν σας οδήγησε εδώ- είστε
εδώ με την δική σας εθελοντική επιλογή. Η
Εκπαίδευση είναι ο μεγαλύτερος μηχανισμός
αλλαγής και δεν μπορεί να είναι ουδέτερος
και αποκομμένος από αυτά που συμβαίνουν
στη δημόσια σφαίρα. Άρα λοιπόν, το σχολείο,
μέσα από την καθημερινή προσέγγιση οφείλει
να αναδεικνύει και να επανανοηματοδοτεί
αυτό που συμβαίνει προς τα έξω. Όχι όμως
παραμελώντας τους συντελεστές και τα ίδια
τα παιδιά. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει ένα
πρόγραμμα, ώστε να παιδιά να γνωρίζουν
τον εαυτό τους, την ενσυναίσθησή τους,
την αυτεπίγνωσή τους, ένα πρόγραμμα
εθελοντικής και συναισθηματικής μάθησης,
το οποίο θα συνέβαλε πραγματικά. Η τάση
πλέον είναι να μπορώ γνωρίζοντας και
κατανοώντας τον εαυτό μου, να αναγνωρίσω
αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα.

Η οικοδόμηση σχέσεων επίσης, είναι ένα
σπουδαίο κλειδί. Χωρίς τις σχέσεις, οι
άνθρωποι μέσα από μοναχικές πορείες
οδηγούν σε μείωση των καλών αποτελεσμάτων.
Μέσα από τη θετική συνέργεια που θα
αναπτυχθεί μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο
της τάξης, όπως αναφέρθηκαν και οι
προηγούμενοι συνάδελφοι, θα καταφέρουμε
να
δημιουργήσουμε
μία
κουλτούρα
εθελοντισμού. Γιατί κάποιος ασχολείται με μία
δραστηριότητα; Γιατί έχει προσωπική εμπλοκή;
Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε, μέσα
στον κύκλο των ενδιαφερόντων. Έτσι λοιπόν,
αν αναδείξουμε τα ενδιαφέροντα των παιδιών
μπορούμε να διασφαλίσουμε την ενεργή τους
δράση, γιατί όλα είναι σκέψη, συναίσθημα και
τελικά πράξη».
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Βιβή Ανθοπούλου
«Πριν προχωρήσουμε, να θέσω ένα ακόμα
θέμα που μπορεί να απαντηθεί ταυτόχρονα.
Ποια είναι εκείνα τα παραπάνω βήματα,
που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα

παιδιά να περάσουν από το επίπεδο της
ευαισθητοποίησης, δηλαδή ότι αρχίζουν και
νοιάζονται, στο επίπεδο της στάσης ζωής,
δηλαδή συνεχίζουν να νοιάζονται;».

Ιωάννης Πούλιος
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«Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στη
λέξη διαδρομές, που εντοπίζω στο ερώτημα
και χαίρομαι πολύ, κυρία Ανθοπούλου,
που τη χρησιμοποιήσατε γιατί κι εμείς
οι εκπαιδευτικοί συχνά ξεχνάμε ότι κάθε
κατάκτηση γνώσης και κάθε διαδικασία
πιστοποίησης στο σχολείο είναι μία διαδρομή,
μία πορεία. Για να γίνω πιο σαφής ως προς
το πώς βλέπω τις διαδρομές του "Νοιάζομαι
και Δρω", θα τις παρομοιάσω με μία κλασική
τουριστική εκδρομή. Με ένα ταξίδι μιας
και είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση. Σε
κάθε ταξίδι πρέπει να αποφασίζουμε με
ποιους θα πάμε, με ποιον τρόπο και πώς.
Θα ξεκινήσουμε με το με ποιους θα πάμε. Οι
διαδρομές του "Νοιάζομαι και Δρω" δεν είναι
ένα πραγματικό ταξίδι. Είναι μία διαδρομή
με συνοδοιπόρους. Κατά τη γνώμη μου οι
γονείς είναι οι πιο σημαντικοί συνοδοιπόροι
σε αυτό το πρόγραμμα και χωρίς τους γονείς
το πρόγραμμα είναι μισό. Άλλοι συνοδοιπόροι
είναι η τοπική κοινωνία και οι συλλογικότητές
της. Πού πάμε στις διαδρομές του "Νοιάζομαι
και Δρω"; Δεν υπάρχει τομέας της κοινωνικής
ζωής που να μην μπορεί να αποτελέσει
προορισμό μας. Πότε πάμε; Οι διαδρομές
του "Νοιάζομαι και Δρω" πραγματοποιούνται
και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου,
αλλά και εκτός, καθώς πολλές από τις
δράσεις που θα μας παρουσιάσετε αυτές τις
ημέρες πραγματοποιήθηκαν απογεύματα
και Σαββατοκύριακα που τα σχολεία είναι
κλειστά. Πώς θα πάμε; Θεωρώ αυτονόητο

ότι θα πάμε χρησιμοποιώντας όλα εκείνα τα
εργαλεία που καλλιεργούν ταυτόχρονα δύο
πράγματα: τη συναισθηματική νοημοσύνη
των παιδιών και την κριτική τους σκέψη.
Άρα, θα πάμε με τη βιωματική προσέγγιση,
την ομαδοσυνεργατική αντίληψη, με την
λογική του project. Οι διαδρομές όμως του
"Νοιάζομαι και Δρω" διαφέρουν από τις
διαδρομές ενός κλασικού ταξιδιού, καθώς
ένα ταξίδι το κάνουμε για να περάσουμε εμείς
καλά. Τη διαδρομή του "Νοιάζομαι και Δρω"
την κάνουμε για να περάσουν καλά πρώτα
οι άλλοι και εμείς σε δεύτερο επίπεδο. Και η
δεύτερη διαφορά είναι τα τελικά προϊόντα,
δηλαδή τα παραγόμενα. Στο "Νοιάζομαι και
Δρω" το τελικό προϊόν είναι το κοινωνικό
όφελος και είναι ορατό και μετρήσιμο. Γυρίζω
στην αρχική σκέψη για την έννοια "διαδρομές".
Διαδρομή είναι η μετάβαση από έναν τόπο
σε έναν άλλον. Στο τέλος της διαδρομής
του "Νοιάζομαι και Δρω" είμαστε σε έναν
διαφορετικό κόσμο, καλύτερο από τον αρχικό
και είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, ελπίζουμε
καλύτεροι από όταν ξεκινήσαμε.
Αν κάνουμε τώρα μία υπόθεση εργασίας ότι
το "Νοιάζομαι και Δρω" υλοποιείται σε ένα
φινλανδικό και όχι ελληνικό σχολείο, σε ένα
σχολείο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν
φύγει από τη διδασκαλία των ξεχωριστών
αντικειμένων και προσεγγίζουν διδακτικά τα
θέματα, σε ένα σχολείο στο οποίο απόλυτη
προτεραιότητα είναι ο ευτυχισμένος μαθητής,
με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και
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υψηλή αυτοεκτίμηση. Ακόμη και σε εκείνο το
σχολείο, η υλοποίηση του προγράμματος θα
ήταν δύσκολη γιατί το "Νοιάζομαι και Δρω"
θέτει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, θέλει να
αλληλεπιδράσει με τις στάσεις των μαθητών.
Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Παρόλα
αυτά θεωρώ αυτονόητο ότι αξίζει να το
προσεγγίσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να
ξεκινήσουμε, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία
που έχουμε.
Η εμπλοκή των γονέων στη θεωρία της
σχεδιασμένης συμπεριφοράς, που ξέρουμε
ότι τρεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά των παιδιών, η πρόθεση

τους, "οι σημαντικοί άλλοι" και ο έλεγχος
που τα παιδιά νομίζουν ότι ασκούν σε αυτή
τη συμπεριφορά. "Οι σημαντικοί άλλοι" είναι
οι γονείς των παιδιών και εμπλέκουμε τους
γονείς προσπαθώντας, με υλικό που πρέπει
να φτιαχτεί, να επιδράσουμε στις στάσεις των
γονέων. Δεύτερον, η εμπλοκή του συνόλου
της σχολικής μονάδας. Το "Νοιάζομαι και
Δρω" είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξαιτίας
της φιλοσοφίας του χρειάζεται την εμπλοκή
όλης της μονάδας. Άρα είναι πολύ σημαντικό
στις επόμενες φάσεις να εμπλέκεται το
σύνολο της σχολικής μονάδας με όλους τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές».

Γεώργιος Μπεκιάρης
«Θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα
που ακούστηκε, για ένα ολιστικό μοντέλο
και μία δημιουργική εμπλοκή όλης της
σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών,
των γονέων, των μαθητών, της κοινότητας,
καθώς μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε τα
θεμέλια. Θέλουμε όλοι να νοιάζονται και όλοι
να δρουν σε ένα μοντέλο εξελικτικό. Και
νομίζω ότι το θετικό αυτού του προγράμματος
είναι ότι απλώθηκε προς τα κάτω. Είδαμε
νηπιαγωγεία
να
κάνουν
θαυμάσια
πράγματα. Πρέπει σιγά-σιγά τα παιδιά να
περάσουν σε μια φάση ευαισθητοποίησης
από μικρότερες ηλικίες, όπου θα πρέπει να
τους δώσουμε βιωματικές εμπειρίες, ώστε
να αντιληφθούν τις έννοιες διαισθητικά.
Έτσι, θα μπορέσουν τις επόμενες χρονιές να
δράσουν στην ουσία του προγράμματος και
με πρωτοβουλία, να επιλέξουν τα θέματα και
να δείξουν ενδιαφέρον και τέλος να στηρίξουν
τις πρωτοβουλίες τους, χωρίς να τους
υποβάλουμε πράγματα. Αυτό όμως χρειάζεται
μία συνέχεια και όχι αποσπασματικότητα.
Δεν θέλουμε πλέον βεγγαλικά που λάμπουν
και μετά σβήνουν. Σιγά σιγά να νιώσουν την
αξία των εννοιών του εθελοντισμού και του
ενεργού πολίτη και από μόνοι τους πλέον

σε αυτή τη διαδρομή να βαδίζουν με μία
χαλαρή και φθίνουσα καθοδήγηση από εμάς.
Αυτό θέλει αλλαγή κουλτούρας της σχολικής
μονάδας, αλλαγή στάσης και νοοτροπίας,
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς. Ξέρουμε ότι το παράδειγμα
είναι το πιο δυνατό μέσο που έχουμε. Όταν
η ίδια η σχολική μονάδα στηρίζει αυτές τις
δράσεις, στο σύνολό της, όπως ακριβώς είπε
το πρωί η συνάδελφος, ότι στο πρόγραμμα
συμμετέχουν από το σχολείο 28 εκπαιδευτικοί,
επομένως αυτό γίνεται, είναι όμως δύσκολο.
Σε αυτήν την πορεία, λοιπόν μπορούν τα
προγράμματα αυτά να προχωρήσουν.
Χρειάζεται λίγο να μετατοπίσουμε τον στόχο
και να προχωρήσουμε δίνοντας έμφαση
στα παραπάνω. Γιατί ουσιαστικά αυτό μας
ενδιαφέρει σε όλα τα προγράμματα: να
υπάρχει ένα βίωμα, μία δράση και μια
πρωτοβουλία των παιδιών. Όσον αφορά
το δεύτερο ερώτημα, πώς δηλαδή θα
περάσουμε από την ευαισθητοποίηση
στη δράση. Ξέρουμε πολύ καλά από τα
σχολεία που έδρασαν την πρώτη χρονιά στο
πρόγραμμα, ότι άφησαν παρακαταθήκη και
δημιούργησαν θεσμούς. Από εκεί ξεκινάει
το επόμενο βήμα μας. Κατοχυρώνουμε και
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αξιοποιούμε τους θεσμούς και προχωράμε
μπροστά και πιο πάνω, με τα παιδιά να είναι
πολλαπλασιαστές και τους εκπαιδευτικούς να
είναι πολλαπλασιαστές, να συγκινήσουμε και
άλλους και να μπουν και άλλοι στην παρέα

μας, πλαταίνοντας τη βάση. Τότε θα είμαστε
πολλοί μαζί και κάποια στιγμή θα συμβάλουμε
στη διαμόρφωση της στάσης, που όπως
ξέρουμε είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή».

Βιβή Ανθοπούλου
«Για οικονομία χρόνου, θέτω ένα τελευταίο
ερώτημα που για εμάς είναι το πιο καίριο.
Πώς φαντάζεστε τον εθελοντισμό ενταγμένο
μέσα στο σχολείο συστηματικά, μέσα στο
σχολικό πρόγραμμα; Προφανώς μιλάμε για

μία ιδανική κατάσταση και να διευκρινίσω
ότι θέλουμε την τεχνογνωσία σας σε αυτό το
επίπεδο, την άποψή σας για το πώς μπορούμε
να εισάγουμε τον εθελοντισμό στο σχολείο, με
μορφή διάθεσης».

Παύλος Χαραμής
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«Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω και εσάς
και το πάνελ που μπορώ να μοιράζομαι
τον χρόνο σε αυτό το τραπέζι. Πραγματικά
ένα ζητούμενο των νέων προγραμμάτων
σπουδών είναι να δεσμεύσουμε δυνατότητες
μέσα από το πρόγραμμα, που θα επιτρέπουν
την άμεση σύνδεση του σχολείου με την
τοπικότητα. Ας πάρουμε για παράδειγμα το
πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της
Ιστορίας που έχει αρχίσει να σχεδιάζεται από
εθελοντική ομάδα επιστημόνων που έχει
δημιουργηθεί στο ΙΕΠ και αυτές οι ομάδες
έχουν αναλάβει να θέσουν τους κεντρικούς
στόχους των προγραμμάτων σπουδών. Εδώ
λοιπόν ξεκινούμε από το δημοτικό, με μία
προσπάθεια τα παιδιά να γνωρίσουν την
ιστορία της οικογένειάς τους, διευρύνοντάς
την και να μάθουν την ιστορία του τόπου τους.
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αντιληφθούν
το τότε και το τώρα, το παρόν και το παρελθόν
και στη συνέχεια θα αποκτήσουν μία συνολική
εικόνα για τη διαφορετικότητα των εποχών, τι
σημαίνει αρχαιότητα, τι σημαίνει παρελθόν και
σύγχρονοι χρόνοι. Θέλω να πω ότι έχει μεγάλη
σημασία να συζητούμε τέτοια ζητήματα, όπως

είναι η ιστορία, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα
συνδέοντας το σχολείο με την τοπικότητά του,
αλλά και με τις ρίζες του παρελθόντος να
αντλούμε συμπεράσματα και απόψεις που
θα κατευθύνουν τη μελλοντική δράση των
παιδιών.
Ουσιαστικά το "Νοιάζομαι και Δρω",
στοχεύοντας στο μέλλον πρέπει να αξιοποιεί
δημιουργικά το παρόν και το παρελθόν. Επειδή
όμως αναφέρθηκε το θέμα των ιδεωδών
και του ιδανικού, αν δείτε τους σκοπούς και
τους στόχους της Εκπαίδευσης μέσα από τον
θεμελιώδη νόμο του 1985, τον 15/66 ο οποίος
μιλά για δικαιοσύνη, για ελευθερία, για
ισότητα, για κατανόηση, συναδέλφωση, άρα
αποδεικνύεται ότι υπάρχει το υπόβαθρο από
την άποψη των ιδεωδών και των ευρύτερων
στόχων, εκείνο το πλούσιο ανθρωπιστικό
περιεχόμενο, από το οποίο μπορεί να
ξεκινά κάθε μάθημα και να οικοδομείται.
Χρειάζεται όμως να έχουμε στο νου μας ως
εκπαιδευτικοί της τάξης, ότι δίπλα σε αυτό το
πλαίσιο των αρχών και στόχων υπάρχει και
το σύνολο των δικαιωμάτων των ανθρώπων
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και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων του παιδιού.
Κι εδώ συνήθως λέμε ότι το παιδί πρέπει να
ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Ουσιαστικά όμως αυτό είναι μια ταυτολογία.
Όταν γνωρίζει κάποιος ένα δικαίωμα, όπως
για παράδειγμα το δικαίωμα του σεβασμού
στην αξιοπρέπεια του παιδιού, σημαίνει ότι
αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα και στους
άλλους. Άρα μετατρέπεται αυτό το ίδιο το
δικαίωμα σε υποχρέωση σεβασμού προς
τους άλλους. Και αυτό τα παιδιά πρέπει να το
κατανοούν, ότι το δικαίωμα έχει και την όψη
της υποχρέωσης. Κλείνω με μια παρατήρηση
που αφορά το πνεύμα του εθελοντισμού. Ο
Μπέρναρντ Σω, ένας γνωστός διανοητής,
σάρκαζε λέγοντας: «Δεν έχουμε ανάγκη από
καλούς Σαμαρείτες. Το θέμα είναι να εκλείψουν
οι ληστές». Ήξερε ότι υπήρχε ανάγκη από

το πνεύμα αλληλεγγύης, συνεργασίας
και βοήθειας. Ήθελε να πει ότι πρέπει να
γνωρίζουμε τα αίτια των προβλημάτων. Τα
παιδιά από τα βίντεο τόνισαν πόσο σημαντικό
είναι να υπάρχει ένας κόσμος ειρήνης. Αν
υπήρχε ένας κόσμος ειρήνης, θα υπήρχε όλη
αυτή η ανάγκη μέσα σε ελάχιστο χρόνο να
στηρίξουμε τόσα εκατομμύρια προσφύγων;
Υπάρχει όμως αυτή η τεράστια ανάγκη,
καθώς υπάρχει αυτό το σύστημα, το οποίο
ελάχιστα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις αξίες. Χρειάζεται λοιπόν οι αξίες και
τα δικαιώματα να είναι πυξίδα για εμάς στην
καθημερινότητά μας στο σχολείο. Γιατί, εάν ένα
παιδί βιώσει μέσα στο σχολείο ένα κλίμα που
σέβεται τα δικαιώματα και τις αξίες, τότε να
είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον προδιαγράφεται
αισιόδοξο για εμάς».

Τσαμπίκα Καράκιζα
«Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, αναρωτιέμαι
για ποιον λόγο δεσμεύονται οι άνθρωποι και
πότε. Εμείς αυτό θέλουμε, οι δράσεις να είναι
αφορμή έτσι ώστε οι μαθητές και αυριανοί
πολίτες να είναι δεσμευμένοι σε μία στάση,
σε μία συμπεριφορά που υπηρετεί τις αρχές
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της
ενεργού πολιτειότητας. Να είναι δηλαδή
άνθρωποι που νοιάζονται γι’ αυτό που γίνεται
γύρω τους και δεν το παρατηρούν απλώς, αλλά
παρεμβαίνουν. Η λέξη κλειδί για τη δέσμευση
είναι το εσωτερικό κίνητρο. Όσο πιο ισχυρό
είναι το εσωτερικό κίνητρο, τόσο πιο μόνιμη
γίνεται η δέσμευση και πιο αποτελεσματική.
Θα μπορούσε να υπάρχει το εξωτερικό
κίνητρο, δηλαδή να πληρωθώ για κάτι, να
πάρω κάποια θέση. Δεν μιλάμε όμως γι’ αυτό.
Μιλάμε για το εσωτερικό κίνητρο, τη δέσμευση
δηλαδή σε κάποια στάση που έχει κοινωνική
αξία. Αντίστοιχα η λέξη κλειδί για τους μαθητές
είναι τα ενδιαφέροντα. Δεν μπορούν όλοι οι
μαθητές να είναι όλες τις χρόνιες για όλες τις
δράσεις. Άλλος μαθητής παίρνει μεγαλύτερη
χαρά ταΐζοντας τα αδέσποτα, άλλος να βρεθεί
με τους ηλικιωμένους, άλλος θα γράψει

ένα τραγούδι. Θα πρέπει στην πορεία του
προγράμματος, ένας στόχος να είναι να
ανιχνεύσουμε και να αναζητήσουμε τις ομάδες
ενδιαφερόντων και τις ομάδες ευθύνης μέσα
στα σχολεία για πάρα πολλά μικρά πράγματα.
Τα παιδιά εκπαιδεύονται να λειτουργούν έτσι.
Να υιοθετήσουμε ένα σχολείο, ένα διπλανό
σχολείο χωρίς κηδεμόνευση. Να δουλεύουν
δύο σχολεία μαζί ή να υιοθετήσει ένα σχολείο
έναν τοπικό σύλλογο και να σχεδιάσουν όχι
μια εκδήλωση, αλλά μια κοινή πορεία μέσα
στη χρονιά. Αυτό το ανοιχτό σχολείο μέσα από
το οποίο θα περάσουν όλα αυτά, αλλά που
όμως την ευθύνη για όλο αυτό το πράγμα θα
το έχει η εκπαιδευτική κοινότητα αναθέτοντας
ευθύνες στους μαθητές, αυτό είναι το σχολείο
που θέλουμε.
Εγώ πιστεύω σε μια ολιστική προσέγγιση
ούτως ή άλλως. Το σχολείο όμως δεν είναι
φούσκα, δηλαδή κλειστό πράγμα. Πρέπει
μέσα από τις αρχές της Εκπαίδευσης να
περάσει το δεδομένο ότι το σχολείο είναι ένας
ζωντανός οργανισμός, δεν είναι το μαγαζί του
διευθυντή. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός
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ο οποίος μαθαίνει κι αυτός να αλληλεπιδρά
με την κοινωνία και θα πρέπει να μάθει να
τοποθετεί τον εαυτό του στο κοινωνικό πλαίσιο.
Θα πρέπει το σχολείο να σχεδιάζει, αφού
τοποθετήσει τον εαυτό του στον συγκεκριμένο
τόπο και χρόνο, σε ετήσιο επίπεδο. Θα πρέπει
να φέρει τους μαθητές και τους γονείς σε
επαφή και να δει τι άξονες θα βάλει. Εκεί
λοιπόν, θα περάσει ο εθελοντισμός ούτως ή
άλλως. Γιατί δεν μπορεί όλα τα πράγματα να
τα περιμένουμε από τους άλλους. Εκεί θα το

δούμε συνολικά και θα εντάξουμε όλους τους
παράγοντες της Εκπαίδευσης σε δράση. Με
μια τέτοια κατεύθυνση που βλέπει το σχολείο
ολιστικά και σε μία πορεία αναστοχασμού θα
διατηρησουμε τον επιστημονικό χαρακτήρα
του έργου μας. Πάνω σε αυτή τη βάση πατάμε
και λέμε ότι είμαστε δάσκαλοι και όχι απλά
καλοί άνθρωποι και πρέπει να εδραιώσουμε
με σωστό τρόπο αυτές τις αξίες».

Μαρία Καπετανίδου
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«Θα δώσω προτεραιότητα στην αξία της
διαβούλευσης. Όταν σχεδιάζουμε μία δράση
κυρίως προπορεύονται τα ενδιαφέροντα των
εκπαιδευτικών και μετά των μαθητών. Αν
δώσουμε προτεραιότητα στα παιδιά μέσα από
τη συνδιαμόρφωση όλων των σχεδιασμών
που πρόκειται να υλοποιήσουμε, αν
διασυνδέσουμε σε αυτή τη διαβούλευση τούς
γονείς και την τοπική κοινωνία, θεωρώ ότι
είναι μία πολυεπίπεδη στρατηγική και αυτές
οι πολυεπίπεδες στρατηγικές μπορούν να
μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ο
εθελοντισμός και η ενεργός πολιτειότητα δεν
είναι μια κανονική διαδικασία. Θα κάναμε κάτι,
θα νιώθαμε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι,
θα είχαμε μια παρακαταθήκη. Δεν είναι όμως
έτσι, γιατί ο εθελοντισμός είναι μια συνεχής
και διαρκής εμπλοκή. Είναι μια πολυμορφική
διαδικασία γιατί συστέλλεται και διαστέλλεται
μέσα στον χρόνο, καθώς όταν συμβαίνουν
γεγονότα υπάρχουν στιγμές που ακμάζουν
και άλλες στιγμές που υποχωρούν. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι βγαίνει η προσφορά
από το μυαλό μας ή η προσωπική δέσμευση,
γιατί πάντα θα υπάρχει η αδικία, πάντα τα
δικαιώματα των ανθρώπων θα παραβιάζονται
και θα πρέπει να είμαστε εκεί για να
ορθώνουμε το ανάστημά μας. Θεωρώ ότι τα
παιδιά μάς δείχνουν τον δρόμο και η εμπλοκή

μας μέσα από αυτές τις δράσεις αναδεικνύει τη
δοκιμασία του προσωπικού ορίου. Δεν έχουμε
χρόνο. Το σχολείο είναι πολύ γνωσιοκεντρικό
και ελάχιστα βιωματικό. Όσο ανεβαίνουν οι
βαθμίδες, τόσο τα παιδιά αγανακτούν. Μια
καλή κίνηση και ένα πρώτο βήμα έγινε με τον
εξορθολογισμό. Δεν άλλαξε όμως τη δική μας
πραγματικότητα. Χρειάζεται να δώσουμε τον
λόγο στην ουσία των πραγμάτων. Ίσως είναι
η πρώτη φορά που η διασύνδεση με τους
φορείς της τοπικής κοινωνίας, με φορείς της
πολιτειότητας, μπαίνει στο σχολείο μέσα από
δράσεις. Κάναμε το πρώτο βήμα και μετά
πάνω σε αυτό το βήμα και την εμπειρία της
μάθησης πρέπει να οικοδομήσουμε δράσεις
πιο πολύπλοκες και με μεγαλύτερη δέσμευση.
Δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε κανέναν
εκπαιδευτικό ένα κλειστό βιβλίο που θα του
έλεγε τι να κάνει, αλλά ένας οδηγός έμπνευσης
για δράσεις μέσα από θεματικές οι οποίες
πραγματικά μπορούν να τις επεξεργαστούν
μέσα στην τάξη και να αποτελέσουν πόρο για
νοηματοδότηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας, ότι
όσο πιο νωρίς δουλεύουμε τις στάσεις τόσο
πιο πολύ μπορούμε να τις διασφαλίσουμε.
Στην κοινωνία, ίσως σε πολλά παιδιά υπάρχει
η κούραση και η έλλειψη οργάνωσης του
χρόνου. Όταν ένα παιδί τρέχει όλη την ημέρα
σε δράσεις πώς θα μπορέσει να χωρέσει μέσα
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και η προσωπική του δέσμευση; Επομένως
θα πρέπει να δουλέψουμε και τεχνικές σε
σχέση με τη διαχείριση του χρόνου και να
δεσμευτούμε σε μία επιλογή που θα είναι
προτεραιότητα και δεν θα παρεκκλίνει από
αυτήν. Μέσα λοιπόν από τον οργανωμένο
φάκελο υλικού και τον ανοιχτό φάκελο
υλικού μπορούμε να κάνουμε βήματα και
να χορηγήσουμε υλικά και πόρους που θα
λειτουργούν υποστηρικτικά. Η δικτύωση

των σχολείων είναι ίσως η πιο σημαντική
παράμετρος. Είναι η επιτόπου έμπνευση γιατί
την ώρα που ένα σχολείο ανεβάζει μία δράση,
αυτή αυτομάτως πολλαπλασιάζεται. Θεωρώ
ότι ξεκινάμε μέσα από το σχολείο, μέσα από τη
δικτύωση μεταξύ των παιδιών και τη συμβολή
μεγαλύτερων παιδιών με μικρότερα παιδιά
και βγαίνουμε στην κοινωνία».

Ιωάννης Πούλιος
«Πώς φαντάζεστε τον εθελοντισμό στο
σχολείο; Καταρχάς, συναδέλφισσες και
συνάδελφοι, είναι ευκαιρία να συνεννοηθούμε
μεταξύ μας. Πέρα από τις διακηρύξεις της
πολιτείας και πέρα από τις πολύ καλές
προθέσεις και την εξαιρετική δουλειά που
κάνει το ΙΕΠ, πρέπει να αναγνωρίσουμε
όλοι ότι πίσω από τα σχολικά εγχειρίδια,
πίσω από τις εγκυκλίους και πίσω από τις
γραμμές, υπάρχει ένα παρα-πρόγραμμα,
ένα ανεπίσημο πρόγραμμα, το οποίο έχει
διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μέσα
σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και
ένα συγκεκριμένο ιστορικό σημείο και αυτό
το παρα-πρόγραμμα μάς λέει τα ακριβώς
αντίθετα από αυτά που λέει το "Νοιάζομαι και
Δρω". Στο σχολείο κυριαρχεί η νευτώνεια
λογική, ότι δηλαδή η ουσία του κόσμου
που μας περιβάλλει είναι τα πράγματα. Το
"Νοιάζομαι και Δρω" μάς λέει ότι η ουσία του
κόσμου που μας περιβάλλει είναι οι σχέσεις
και οι άνθρωποι. Το βασικό, λοιπόν, πρόβλημα
που έχετε να αντιμετωπίσετε, είναι πώς θα
υλοποιήσετε το πρόγραμμα σε ένα τέτοιο
σχολείο. Πώς το φαντάζομαι το "Νοιάζομαι και
Δρω"; Προφανώς αφού μιλάμε για κουλτούρα
εθελοντισμού, δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα
το οποίο υλοποιείται την τέταρτη ώρα της
Παρασκευής που έχουμε Ευέλικτη Ζώνη.
Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που διαπερνά

τα πάντα στο σχολείο. Διαπερνά τα σχολικά
εγχειρίδια, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες
τάξεις, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
και ώρες. Υπάρχει παντού. Άρα, μιλάμε για
ένα σχολείο που οι σύλλογοι διδασκόντων
δεν είναι αρένες, μία τάξη που δεν είναι
αρένα, μιλάμε για έναν διαφορετικό τρόπο
αξιολόγησης, μιλάμε για σχολεία που δεν
μοιάζουν με γραμμές παραγωγής μίας
αυτοκινητοβιομηχανίας. Αν αλλάξουν όλα
αυτά τότε το "Νοιάζομαι και Δρω" έχει
προοπτικές ανάπτυξης και αποτελεσματικής
υλοποίησης. Νομίζω λοιπόν ότι το ερώτημα
στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι
ούτως η άλλως, το "ποιος είμαι" και πρέπει να
προσθέσουμε ένα ακόμη ερώτημα σε αυτό το
"τι σχολείο θέλουμε;"».
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Γεώργιος Μπεκιάρης
«Καταρχήν, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ένα
μάθημα που θα ονομάζεται εθελοντισμός που
θα πρέπει υποχρεωτικά κάποιος να το κάνει,
αν δεν το πιστεύει. Και να χρησιμοποιήσω
εδώ μία ατάκα του φίλου μου του Γιάννη
Βλάχου "και αν κοπείς στον εθελοντισμό,
τι κάνεις; Φυτεύεις το καλοκαίρι δέντρα;".
Άρα το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο σε
προαιρετική βάση, για να μην αλλοιώσουμε
την ουσία του εθελοντισμού, το οποίο ναι μεν
θα μας πλάταινε το πεδίο εφαρμογής, αλλά
σίγουρα θέλει μία ουσιαστική στήριξη από
ανθρώπους που το πιστεύουν, από μαθητές
που ενθουσιάζονται και περιμένουν την
επόμενη δράση. Και αυτό το νιώσαμε. Άρα
θέλει την προσωπική εμπλοκή των μαθητών,
το ενδιαφέρον, το βίωμα, τη δράση, τη
στόχευση στην ουσία του εθελοντισμού που
σιγά σιγά θα πηγαίνει και προς τον ακτιβισμό
σε κάποιες πράξεις, για να οικοδομήσουμε
μία κοινωνία πολιτών. Υπάρχουν περιθώρια

και στο υπάρχον σχολείο, όμως θα πρέπει
να αναπλαισιώσουμε τον τρόπο που
δουλεύουμε. Και στα μαθήματά μας και στα
προγράμματα μπορούμε με μία διάθεση να
δώσουμε έμφαση σε τέτοιες δράσεις. Σαφώς
και θέλουμε ένα άλλο αναλυτικό πρόγραμμα
που να δίνει και θεσμικά τέτοια περιθώρια,
σαφώς και θέλουμε την Ευέλικτη Ζώνη ξανά
για να μπορούμε να παίρνουμε μία ανάσα
και ας μην είναι η ώρα που θα εστιάζουμε,
σαφώς και θέλουμε λιγότερη πίεση ύλης με
έναν ακόμα μεγαλύτερο εξορθολογισμό. Αλλά
παρόλα αυτά, το υλοποιήσαμε και πέρυσι και
φέτος με πολλή δουλειά των συναδέλφων,
λίγο ηρωικά και πήγε πολύ καλά. Αυτή η
δικτύωση, αυτή η συνεργασία, στα πλαίσια
του ίδιου του σχολείου διαμορφώνει έναν
ιστό και θα μπορούσαμε να το απλώσουμε
και σε διασχολικό δίκτυο, το οποίο θα έδινε
εξαιρετικά αποτελέσματα».

Βιβή Ανθοπούλου
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«Σας ευχαριστώ όλους για τις τοποθετήσεις.
Αυτό που προκύπτει είναι ότι είμαστε στη
θέση να έχουμε το αίτημα και τον στόχο να
μπει ο εθελοντισμός και η συνείδηση του
ενεργού πολίτη οργανικά και διαχρονικά στο
σχολείο. Διότι το σημερινό σχολείο, όπως
είπατε, είναι αντιφατικό προς τη φύση και το
αντικείμενο αυτού του προγράμματος και
άλλων προγραμμάτων, που πραγματεύονται
τα δικαιώματα και άλλες αξίες. Το ιδανικό
θα ήταν να ήταν αλλιώς στημένο το σχολείο.
Εγώ κρατάω από την αισιόδοξη αναφορά
του κου Χαραμή ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται.
Πραγματικά θα συγκινηθούμε γιατί το
περιμένουμε χρόνια, γιατί κάποτε πρέπει να
γίνει και θα δώσει χώρο στο "Νοιάζομαι και
Δρω" για να βρεθεί σε ένα περιβάλλον φυσικό,

οπότε δεν θα χρειάζεται να γίνεται αυτή η
κουβέντα. Όσο όμως συνεχίζει το σχολείο να
έχει τα σημερινά του χαρακτηριστικά, είμαστε
κι εμείς αναγκασμένοι να βρίσκουμε τρόπους
και σχήματα ώστε αυτά τα προγράμματα
να έχουν έναν χώρο μέσα στο σχολείο.
Κρατώ την επισήμανση της σημασίας
της συμμετοχής ολόκληρης της σχολικής
μονάδας –περιλαμβανομένων των γονέων–
και της διασχολικής δικτύωσης και τη
διατύπωση, από όλους νομίζω, της ανάγκης
να δημιουργηθεί ένα ολιστικό και ευέλικτο
πλαίσιο λειτουργίας στο σχολείο, το οποίο να
θεμελιώνεται στις δημοκρατικές αξίες και
στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αξιοποιεί
σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες πραγματικά
εκκινούν από τον μαθητή, ενισχύοντας την
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αυτοαντίληψή του και λαμβάνοντας υπόψη
τα ενδιαφέροντά του. Μακάρι να είχαμε τη
δυνατότητα να απευθυνόμαστε σε όλα τα
σχολεία. Επειδή όμως δεν την έχουμε και
δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλα τα
σχολεία, ελπίζουμε αυτό να το αναλάβει η
πολιτεία και εμείς θα είμαστε στη διάθεσή της,
με την πολύ δυναμική ομάδα που έχουμε η
οποία βρίσκεται σε αυτήν τη αίθουσα, αλλά και

με πάρα πολλούς άλλους, που δεν βρίσκονται
σήμερα εδώ, αφού από την Περιφέρεια
βρίσκεται μόνο ένας εκπρόσωπος από κάθε
σχολείο, ώστε να το υποστηρίξουμε. Είμαι
βέβαιη ότι αυτή εδώ η ομάδα θα υποστηρίξει
σθεναρά μία τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ
πολύ για τις τοποθετήσεις σας και θέλω να
δώσω τον λόγο σε εσάς».

Χρήστος Χατζηλίας
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

«Μία μικρή ερώτηση από εμένα. Είμαι
σύμβουλος φιλολόγων από τη Λέσβο. Θα
ήθελα να κάνω μία μικρή τοποθέτηση, μία
ερώτηση, για τη μικρή ομήγυρη εδώ πάνω,
αλλά και για τη μεγάλη ομήγυρη από κάτω.
Προς τον κύριο Χαραμή μάλλον, ίσως
αυτή η ιδέα του εθελοντισμού, της ενεργού
πολιτειότητας που καλλιεργούμε εδώ, να είναι
το επόμενο θέμα στη θεματική εβδομάδα με
αποτέλεσμα να ασχοληθούν 3.000 γυμνάσια
στην Ελλάδα και όχι 50 και 60 που είναι

εδώ μέσα, για την επόμενη σχολική χρονιά.
Δεύτερον, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κι
εμείς κι εσείς, κύριε Χαραμή, το τι θα γίνει
με την απαγόρευση της εισόδου τρίτων στα
σχολεία. Δηλαδή μιλάμε για τη σταδιακή
αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και για
να φέρουμε κάποιον να μιλήσει στα παιδιά
κάνουμε επικοινωνίες με skype. Γιατί για να
πάρουμε έγκριση από το Υπουργείο θέλουμε 2
μήνες. Να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε ή
να το παραβιάζουμε συνειδητά;».

Σοφία Κρητικού

Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, 2ο Γυμνάσιο Νάξου

«Από τη Νάξο έρχομαι. Με αφορμή αυτά που
λέμε, θέλω να υπογραμμίσω λίγο τα νούμερα.
Δηλαδή η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν από τα
δημοτικά κυρίως. Αναρωτηθήκατε ποιοι είναι
οι λόγοι; Εγώ βλέπω έναν πολύ σημαντικό
και ουσιαστικό. Είναι ότι υπάρχει το τρίωρο
της Ευέλικτης Ζώνης, στο οποίο μπορούν
οι εκπαιδευτικοί, όχι σαν μάθημα, αλλά να
μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εντάσσουν τέτοια
προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό,
να υπάρξει αυτή η ζώνη στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση για να δώσει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς να εντάξουν τέτοια

προγράμματα και τέτοιες δυνατότητες και
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό
δεν θέλουμε; Να ασχοληθούν περισσότερα
σχολεία και περισσότερα παιδιά; Έχει σημασία
όλα τα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα και συνολικά. Πολύ ωραίες οι
παρατηρήσεις του προηγούμενου ομιλητή.
Αυτό το τρίωρο που ελευθερώθηκε φέτος
μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα
πολλά πράγματα γιατί τα παιδιά δεν κάθονται
μετά τις δύο. Αν δηλαδή δεν τους δώσουμε
αυτή τη δυνατότητα δεν θα ασχοληθούν γιατί
το πρόγραμμά τους είναι ήδη επιβαρυμένο».
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Εύα Ντουμάνιδου
Εκπαιδευτικός Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου

«Είμαι από το 2ο Δ. Σ. Παροικίας Πάρου. Θα
ήθελα να σχολιάσω το θέμα του εκπαιδευτικού
και τη διάθεση του εκπαιδευτικού να κάνει
πράγματα, την αγάπη του εκπαιδευτικού
για την Εκπαίδευση και για όλα αυτά τα
καινοτόμα προγράμματα. Ανήκω σε μία
περιφέρεια που κάθε χρόνο το 70% των
εκπαιδευτικών αλλάζει από ωρομίσθιους
και αναπληρωτές. Αν ρωτήσω όλους εδώ
στην αίθουσα ποιοι ωρομίσθιοι και ποιοι
αναπληρωτές συμμετείχαν στο πρόγραμμα
ή αν αυτό το πρόγραμμα καλύφθηκε από
μόνιμους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι ξέρω τι
απάντηση θα πάρω. Βλέπω την απογοήτευση
των παιδιών που έρχονται κάθε χρόνο
στο σχολείο. Μέχρι να προσαρμοστούν
στο καινούριο σχολείο, αλλάζουν σχολείο
και αλλάζουν συνθήκες. Όπως και για ένα
σχολείο, το οποίο έχει μονίμως ένα 70% νέους

εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο δεν μπορεί να έχει
μία κοινή πολιτική, δηλαδή ένα πρόγραμμα
το οποίο να γίνει βίωμα και να συνεχίζεται
από χρονιά σε χρονιά. Ούτε μπορώ εγώ να
κατηγορήσω τους νέους συναδέλφους που
έρχονται κάθε χρονιά, για 500 ευρώ, και
ειδικά τις ειδικότητες που τοποθετούνται στις
Κυκλάδες σε πέντε διαφορετικά σχολεία.
Δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτούς τους
ανθρώπους, που δεν έχουν διάθεση και τον
χρόνο και νιώθουν τεράστια απογοήτευση. Για
να έχουμε αυτά τα προγράμματα, θα πρέπει να
έχουμε και έναν ευχαριστημένο εκπαιδευτικό
και τοποθετημένο εκεί που πρέπει και εκεί
που θέλει. Ειδάλλως, αυτά τα προγράμματα θα
γίνονται από εμάς και δεν θα έχουν συνέχεια.
Εκεί θα πρέπει να δοθεί βάση και από το
Υπουργείο Παιδείας και από το ΙΕΠ».

Εκπαιδευτικός
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ
μέρους των νηπιαγωγών που εντάξατε τα
νηπιαγωγεία στο πρόγραμμά σας, γιατί το δικό
μας πρόγραμμα είναι μια ατέλειωτη Ευέλικτη
Ζώνη. Έχουμε τη δυνατότητα, το πρόγραμμα
να διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, να
διατρέχει όλο το αναλυτικό μας πρόγραμμα
και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε
μικρούς εθελοντές από πολύ μικρή ηλικία.
Επομένως, έρχομαι στο πρώτο ερώτημα ότι
καλό είναι να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει
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ο εθελοντισμός σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης γιατί αυτοί οι μικροί εθελοντές
που θα φύγουν από εμάς φέτος, αν δεν υπάρχει
ένας τρόπος να συνεχίσουν στην επόμενη
βαθμίδα, θα χάσουν τον προσανατολισμό τους.
Επίσης θα θέλαμε να υπάρξει μία δεξαμενή με
καλές πρακτικές που έχουμε κάνει και ίσως
μέσα από αυτά να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό
βιβλίο ή ένας ιστότοπος στην πλατφόρμα σας,
όπου να υπάρχουν αυτές οι πρακτικές για
όλους σας».
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Βαρβάρα Κωφοπούλου
Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, 3Ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

«Πρώτον θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπει ως
μάθημα ούτε καν ως υποχρεωτική για όλα
τα σχολεία δράση. Θα μπορούσε να υπάρξει
ένα κενό, όπως ήταν η μείωση των ωρών στο
γυμνάσιο, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να
έρχονται και να μένουν τα παιδιά στο σχολείο
και να υλοποιούν το πρόγραμμα. Τα παιδιά
αυτά δεν μπορούσαμε να τα βρούμε ούτε τα
απογεύματα ούτε τα Σαββατοκύριακα, γιατί
είναι τόσο πολύ φορτωμένα. Φέτος έμεναν
όμως παραπάνω για τις δράσεις αυτές. Το
"Νοιάζομαι και Δρω" μιλάει για εθελοντισμό,
επομένως αν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα
για καθηγητές, χάνει την ουσία του. Αν επίσης,
πούμε ότι αυτό το δίωρο θα είναι υπερωριακό,
φανταστείτε ποιος από όλους θα πάρει αυτές τις
υπερωρίες. Η έννοια του εθελοντισμού πρέπει
να διατρέξει όλο το σχολικό πρόγραμμα και
όλα τα μαθήματα. Εμείς πέρυσι υλοποιήσαμε

το πρόγραμμα με λιγότερους εκπαιδευτικούς
και λιγότερους μαθητές. Φέτος εντάχθηκαν
περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Υπήρξαν και συνάδελφοι που ειρωνεύτηκαν,
αλλά υπήρχαν όμως φωνές παιδιών που
άκουσα φέτος που κάνανε για δεύτερη
χρονιά τις δράσεις, με τα οποία εμβαθύναμε
περισσότερο και οι δράσεις ήταν πιο
πολύπλοκες. Μία μαθήτρια που σχεδόν έμεινε
από απουσίες, είπε ότι το πρόγραμμα ήταν ο
λόγος που ερχόταν στο σχολείο. Ένας άλλος
είπε ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ήταν
καταναλωτής και καπιταλιστής, αλλά μετά το
πρόγραμμα ένιωσε περισσότερο άνθρωπος.
Αυτά τα παιδιά είναι που ξεσηκώνουν και τους
άλλους. Αυτό είναι το παράδειγμά μας και οι
δράσεις οι φετινές είναι πολλαπλασιαστές για
του χρόνου».

Βιβή Ανθοπούλου
«Η δεύτερη χρονιά κάνει την διαφορά. Την
πρώτη χρονιά όλοι ψάχνουν να βρουν τον
χώρο τους, πώς θα υλοποιηθεί αυτό στο
σχολείο. Εμείς σας ενθαρρύνουμε να το
συνεχίσετε για την επόμενη χρονιά γιατί ρέει

πολύ πιο εύκολα με τα παιδιά. Θα δώσω
τον λόγο στους ομιλητές, ξεκινώντας από
τον κύριο Χαραμή για να απαντηθούν τα
ερωτήματα».

Παύλος Χαραμής
«Θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ από την
τελευταία τοποθέτηση τονίζοντας κάτι που
ειπώθηκε και από την πλευρά του πάνελ,
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι δράσεις
του εθελοντισμού να διαχέονται στο σύνολο
του προγράμματος. Και φυσικά όταν έχουμε

Ευέλικτη Ζώνη, ζώνη δημιουργικών
δραστηριοτήτων στο ΕΠΑΛ, όταν έχουμε
τέτοιες ζώνες αυτοδιαχείρισης και προσθέτω
και τη θεματική εβδομάδα, τότε οι δυνατότητές
μας πολλαπλασιάζονται. Προφανώς δεν
αρκούν μόνο αυτές οι ζώνες με όλο το
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απελευθερωτικό τους περιεχόμενο και
τις δυνατότητες για να γίνουν δράσεις
εθελοντισμού. Είπαμε και πριν ότι η σύνδεση
δράσεων εθελοντισμού με αξίες και με
ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιακή.
Δεύτερον, τονίστηκε ότι χρειαζόμαστε μία γωνιά
αυτογνωσίας στο πρόγραμμα του σχολείου.
Η θεματική εβδομάδα ξεκίνησε και με έναν
τέτοιο στόχο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος "Σώμα
και Ταυτότητα" αναδείκνυε αυτό. Να γνωρίσει
δηλαδή το παιδί μέσα από τη διατροφή το σώμα
του και μέσω όλων των άλλων συνηθειών
που διαστρεβλώνουν την ανάπτυξή του,
αλλά και την ταυτότητα, η οποία το φέρνει σε
συναλλαγή με τα άλλα παιδιά. Εδώ δόθηκε
η δυνατότητα κυρίως μέσα από συζητήσεις
για τις έμφυλες ταυτότητες να καταλάβουν
τα παιδιά και σχέσεις με τον "άλλον" και την
"άλλη". Για αυτό και ουσιαστικά μιλάμε εδώ
για προβλήματα που δημιουργούνται μέσα
από τη διαπλοκή των προσωπικών σχέσεων,
που πολλές φορές οδηγούν σε ανισότητες και
σε διακρίσεις, όπως είναι το φύλο, οι ατομικές
προτιμήσεις κ.ά. Τρίτον, αναφέρθηκαν
απαγορεύσεις τρίτων στα σχολεία και όντως
είναι από τα μεγάλα ζητήματα. Σκεφτείτε όμως
τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η
ελεύθερη είσοδος τρίτων στα σχολεία. Και
ειδικά όταν αυτός ο τρίτος ή η τρίτη έρχεται
να καταστρατηγήσει δικαιώματα. Δείτε, για
παράδειγμα, την περίπτωση των προσφύγων.
Είχαμε περιπτώσεις στις οποίες μεμονωμένα
άτομα ή πυρήνες ατόμων ήθελαν να μπουν
στο σχολείο, όχι για να υπηρετήσουν στόχους
που έχουμε μέσα από τα προγράμματα αυτά,
όπως το "Νοιάζομαι και Δρω", αλλά ακριβώς
τους αντίθετους. Δηλαδή να αμφισβητήσουν
θεμελιώδη
ανθρώπινα
δικαιώματα.
Επομένως, η ανάγκη να προστατέψεις από
τέτοιες περιπτώσεις και στο πλαίσιο μίας
ισότιμης αντιμετώπισης όλων των τρίτων
οδηγεί σε μία τέτοια δυσκολία. Πρέπει
να το κατανοήσουμε αυτό, γιατί κάποιες
φορές από καλές προθέσεις μπορεί να
οδηγηθούμε σε εσφαλμένους δρόμους. Όλη
η δραστηριότητα γύρω από τους σχολικούς
κήπους έχει αγκαλιαστεί από όλο το ΙΕΠ και
από τη γεωπόνο του ΙΕΠ, η οποία είναι ενεργή
εκπαιδευτικός και σύντομα θα υπάρξει
ανακοίνωση γύρω από αυτό το ζήτημα που θα

αγκαλιάζει όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης.
Έχουμε ξεκινήσει από μία αναβάθμιση
αυτών των δραστηριοτήτων στο ΕΠΑΛ, σε
συνδυασμό με την υγιή επιχειρηματικότητα
αλλά ο χρόνος είναι πραγματικά μπροστά μας.
Και είναι στην ικανότητά μας να συνδέουμε
μια τέτοια μορφή δράσης με τον εθελοντισμό.
Για παράδειγμα, τα προϊόντα που παράγονται
από τον σχολικό κήπο να χορηγούνται σε
άτομα που τα έχουν ανάγκη. Σχετικά τώρα
με το εκπαιδευτικό προσωπικό έχετε δίκαιο,
κυρίως από τη νησιωτική Ελλάδα. Πόσες
δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι εντάσσονται στη λογική των ελαστικών
σχέσεων εργασίας και δεν έχουν τα ίδια
δικαιώματα και τις ίδιες απολαβές που έχουν
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί... Αυτό όμως, αν το
δείτε σε συνδυασμό με μια μακρά πορεία του
παρελθόντος και τις οικονομικές δυσκολίες, τα
μνημόνια, δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να
υπάρξει μόνιμο προσωπικό για πολλά χρόνια.
Ας είναι η τελευταία χρονιά που δεν υπάρχουν
διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος,
τονίζω ότι για να προβάλει και να σχεδιάσει
καλύτερα το ΙΕΠ δράσεις εθελοντισμού
και δράσεις που αποσκοπούν στην ενεργό
πολιτειότητα, έχουμε συγκροτήσει την ομάδα
για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα, η
οποία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα
να στηρίζει τέτοιες δράσεις. Η ιστοσελίδα
μας έχει συγκεντρώσει πλούσιο υλικό
τέτοιων δραστηριοτήτων και θα μπορούν να
αξιοποιηθούν από όλη την επικράτεια».
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Μαρία Καπετανίδου
«Καταλαβαίνω τον συνάδελφο που λησμονεί
τους κήπους. Η απουσία και η εξαφάνιση
της Ευέλικτης Ζώνης μέσα από το ωρολόγιο
πρόγραμμα μάς δυσκόλεψε με τον σχεδιασμό
και περιόρισε δράσεις που θα μπορούσαν να
γίνουν με μεγαλύτερο πλεόνασμα χρόνου.
Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται έναν οδηγό
έμπνευσης και δράσης, ο οποίος θα προσφέρει
αφορμή και εργαλεία για να εισάγουν στην
τάξη τους τις έννοιες. Συνάδελφοι, χωρίς την
κατανόηση των εννοιών, κινδυνεύουμε να
λησμονήσουμε διάφορα πράγματα. Η πολιτεία
θα πρέπει να μας ενθαρρύνει. Υπάρχει αυτή
η αναφορά στην εγκύκλιο, σύμφωνα με την
οποία πρέπει "να γίνονται οι δράσεις χωρίς
να παρακωλύονται τα μαθήματα". Τελικά
πόσο σπουδαίο είναι να μην παρακωλύονται
τα μαθήματα, όταν αυτός που έρχεται, σου

δίνει ένα συμπυκνωμένο μάθημα ζωής
και ανοίγει την πόρτα σε νέες εμπειρίες
μάθησης; Οι μαθητές χρειάζονται ένα νέο
μοντέλο εκπαίδευσης που να τους βοηθά
να χτίζουν πολύπλευρα την προσωπικότητά
τους, βασισμένο σε αξίες, αρχές, στάσεις και
συμπεριφορές, που χαρακτηρίζουν πολίτες με
θετική σκέψη, που δρουν πολύπλευρα για ένα
δικαιότερο και βιώσιμο χώρο και αυτό είναι
στο χέρι μας να το διαμορφώσουμε».
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9ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας
Συντελεστές:
Αικατερίνη Σολωμού, Μαρία Παπαχρήστου, Ιωάννης Ζαφείρης-Καζάνας, Ελισάβετ Μίχα, Κυριάκος
Τσίπης, Ιωάννα Γκαντάρα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Άννα Ζουγανέλη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω στο 9ο Δημοτικό και το συνάνθρωπό μου βοηθώ»

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
▶ Καθαριότητα σχολικής αυλής και γειτονικού οικοπέδου.
▶ Δεντροφύτευση και εξωραϊσμός σχολικής αυλής.

•

Προστασία ζώων
Υιοθέτηση λύκου από τον «Αρκτούρο».

•

Πολιτισμός
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης: «Το κάλεσμα της άγριας φύσης» από τη Στέγη του
Ιδρύματος Ωνάση.
Επίσκεψη της συγγραφέως Φωτεινής Κωνσταντοπούλου στο σχολείο, παρουσίαση του βιβλίου
της «Μια Ζαχαρένια Συνταγή» και υλοποίηση δράσεων, όπως το «Σταυρόλεξο της Αλληλεγγύης»,
«η Υδρόγειος Σφαίρα», «το Γαϊτανάκι» και τέλος τα «Μπλουζάκια Αλληλεγγύης», ως τελική
αξιολόγηση του προγράμματος.
Προβολή δράσης στα ΜΜΕ.

•

Υγεία
Επίσκεψη της εθελοντικής οργάνωσης «Οι Γιατροί του Κόσμου» στο σχολείο, ενημέρωση και
εμβολιασμός των παιδιών.

•

Προσφορά υπηρεσιών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Κάλαντα Χριστουγέννων στο ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Διακονία Αγάπης».
▶ Επίσκεψη στο Γηροκομείο Θήβας (Ο.Χ.Ε.Κ.).
▶ Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σίτισης Απόρων «Τράπεζα Αγάπης» και συμμετοχή στη διαδικασία
μαγειρέματος και διανομής φαγητού.

•

Προσφορά αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Καλλιέργεια λαχανόκηπου στο σχολείο και προσφορά των προϊόντων για τους άπορους στην
«Τράπεζα Αγάπης».

•

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού
▶ Κατασκευή χριστουγεννιάτικων ημερολογίων και διάθεση των χρημάτων, που συγκεντρώθηκαν,
για αγορά τροφίμων και παιχνιδιών στο Ορφανοτροφείο θηλέων «Αγία Ταβιθά».
▶ Συνεργασία με τη ΧΕΝ Θήβας.
▶ Αγορά των «Αστεριών των Ευχών» του «Make-A-Wish» Ελλάδος.
▶ Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο θηλέων «Αγία Ταβιθά» στη Λιβαδειά και προσφορά τροφίμων
παιχνιδιών και βιβλίων.

•

Ενεργός πολίτης
▶ Κατασκευή του «Δέντρου των Δικαιωμάτων του Παιδιού» και «Μόμπιλ Δικαιωμάτων».
▶ Δημιουργία video για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ενασχόληση με το εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας.

•

Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης
▶ Πραγματοποίηση βιωματικού παιχνιδιού «Με τα χέρια του άλλου».
▶ Ενασχόληση με το βιβλίο «Το Δέντρο που Έδινε», παρακολούθηση σχετικού video και εικαστική
αποτύπωση της ιστορίας του παραμυθιού στον διάδρομο του σχολείου.
▶ Προβολή ταινιών μικρού μήκους στο πλαίσιο καλλιέργειας της ενσυναίσθησης στους μαθητές.
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•

Αποδοχή της διαφορετικότητας
▶ Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Λουτουφίου Θήβας-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων, όπως του ομαδικού παρολυμπιακού αθλήματος «Γκόλμπολ».

Το όφελος για τους μαθητές:
Η ανταπόκριση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν
ιδιαίτερα θετική, καθώς με λαχτάρα περίμεναν να πραγματοποιηθούν οι
προγραμματισμένες επισκέψεις στους τοπικούς φορείς και στις δομές
εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές είναι
Ρομά και δεδομένου του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν, η επαφή
με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και
ενθαρρυντική, καθώς αισθάνθηκαν, ίσως για πρώτη φορά, την κοινωνική
αποδοχή.
Τα παιδιά γνώρισαν την έννοια της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης,
άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ήρθαν σε επαφή με την τοπική
κοινωνία, στοχεύοντας στον περιορισμό του κοινωνικού τους αποκλεισμού.
Από την πλευρά μας, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι οι μαθητές αφενός
επηρεάστηκαν θετικά, αφετέρου συνεργάστηκαν και ανταποκρίθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο και εκτός της σχολικής μονάδας.
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7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης
Συντελεστές:
Ειρήνη Ραϊσακη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρυσούλα Κουράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω...μια βιβλιοθήκη για τους άλλους δημιουργώ!»
•

Μια βιβλιοθήκη για τους άλλους
▶ Υπαίθρια παιδική ανταλλακτική βιβλιοθήκη στην κεντρική πλατεία της πόλης.
▶ Kινητή βιβλιοθήκη (βιβλιοβαλίτσα) για το ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία» για παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις.
▶ Kινητή βιβλιοθήκη (βιβλιοβαλίτσα) για τα σχολεία Π.Ε. σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Ομάδα
Αιγαίου στο ακριτικό νησί της Δονούσας.
▶ Ανάληψη πρωτοβουλίας/καμπάνια συνεργασίας σχολείων-φορέων για ίδρυση Δημοτικής
Παιδικής Βιβλιοθήκης στην πόλη μας.
▶ Κουμπαράς αλληλεγγύης, μέσω φιλανθρωπικής πρωτοβουλιών από τα παιδιά σε διαρκή
χρήση.
▶ Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και σχολείων και ανεύρεση συνεργατών για τις παραπάνω
δράσεις.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο στόχος συγκέντρωσης βιβλίων με εθελοντικές διαδικασίες ευαισθητοποίησε
παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και τοποθέτησε τον αρχικό σκοπό
αλληλεγγύης και ενεργού πολιτειότητας σε υψηλό αξιακό επίπεδο.
Παράλληλα, τα παιδιά κινητοποιήθηκαν με φαντασία, πρωτοβουλίες,
ομαδικότητα, συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για την ενημέρωση των
δράσεων και το κάλεσμα αλληλεγγύης. Στα πολύ ισχυρά σημεία των
δράσεων τοποθετούμε τη δυνατή συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών, την επαφή και τη γνωριμία των παιδιών με
φορείς που δραστηριοποιούνται εθελοντικά για καλό κοινωνικό σκοπό, τα
έντονα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν από την κοινή δράση, την αξία
της συμμετοχής, την αλληλεπίδραση μαθητών για ένα κοινό σκοπό και την
ομαδική δουλειά. Σημαντικό στάδιο του προγράμματος η επικοινωνία και
αλληλεπίδραση των παιδιών του σχολείου μας μέσω προγράμματος Skype με
τους μαθητές ακριτικού νησιού, αλλά και με τους μαθητές που επισκέφτηκαν
το νηπιαγωγείο για να παραδώσουν τα βιβλία τους. Τέλος, στα θετικά σημεία
συμπεριλαμβάνεται και η μεγάλη αποδοχή της υπαίθριας βιβλιοθήκης από την
τοπική κοινωνία, που βίωσαν οι μικροί μαθητές μας και οι γονείς τους, κατά τη
διαδικασία των εγκαινίων της.
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Μουσικό Γυμνάσιο Λ.Τ. Ιλίου
Συντελεστές:
Αναστασία Καραγιώργη, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Aπόστολος Πούλιος, Ιωάννης Μεγαλούδης, Ιωάννης
Μπέσκος, Μαρία Ξενούλη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Το πορτραίτο του ενεργού πολίτη»
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•

«Καθαρίζω, Φυτεύω, Δίνω Ζωή στο Πράσινο»
Καθαρισμός της λίμνης και του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης
καθώς και φύτευση δενδρυλλίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τους
φίλους του Πάρκου και τον νέο φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου.

•

Συλλογή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης
Συλλογή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης για της ανάγκες των προσφύγων στη Δομή
Ελληνικού σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων Μουσικού Σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων
του Μουσικού Σχολείου και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Τα προσφερόμενα είδη
θα μεταφερθούν στη δομή σε συνεργασία με το Δίκτυο Τέχνης και Δράσης: Οι άνθρωποι με τα
μπαλόνια.

•

Δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος
Δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την δημοσιοποίηση
των δράσεων του προγράμματος , δημιουργία video για την προώθηση του εθελοντισμού και της
αλληλεγγύης.

•

Επίσκεψη στη στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Επίσκεψη στη στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο λόφο Σκουζέ, σε
σύμπραξη με το 145ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάσαμε
μουσικό πρόγραμμα, σχετικό με τον εορτασμό των Χριστουγέννων, κρατήσαμε συντροφιά στους
γέροντες και στις γερόντισσες, συνομιλήσαμε μαζί τους και ανταλλάξαμε ευχές αγάπης. Με τους
συναδέλφους και τα παιδιά ανταλλάξαμε επίσης το γούρι της χρονιάς, το οποίο αναρτήθηκε στον
χώρο παρουσίασης του "Νοιάζομαι και Δρω" και στα δύο σχολεία.

•

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar αλληλεγγύης
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar αλληλεγγύης, με στόχο την προσφορά ειδών πρώτης
ανάγκης στο Ίδρυμα Μητέρα, στη Δομή Κυψέλης, στη Δομή Ελληνικού, καθώς και στο «Χαμόγελο
του παιδιού». Η προετοιμασία ξεκίνησε με συγκομιδή ελαιόκαρπου από το Πάρκο Α. Τρίτσης και
συνεχίστηκε με επεξεργασία και παρασκευή βρώσιμων ελιών, προμήθεια, καθαρισμό καρπών
της ροδιάς και παρασκευή σπιτικού λικέρ από ρόδι, κατασκευές, δημιουργίες των μαθητών με
τη τεχνική decoupage σε ξύλο, γυαλί και κερί. Παράλληλα οι μαθητές ανέλαβαν τη δημιουργία
αφίσας για τη δημοσιοποίηση της δράσης. Επίσης σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων θα
διατεθούν προς πώληση χειροποίητα σπιτικά γλυκά και λιχουδιές.

•

«Γιορτές Αγγέλων»
Ενεργή συμμετοχή στις «Γιορτές Αγγέλων», την Παραμονή των Χριστουγέννων, σε συνεργασία
με το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα, το Βαρβάκειο και την καλλιτεχνική ομάδα «Ορίζοντας
Γεγονότων». Προσφέραμε είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, κουβέρτες και βιβλία στην
κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος», στον Οίκο Ευγηρίας στο Γκάζι, στο Κέντρο Ενοριακής
Αγάπης του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ιερού Ναού Αγίων Ασωμάτων Θησείου και στο
Δουρούτειο Πνευματικό Κέντρο. Πλαισιώσαμε τη δράση με χριστουγεννιάτικη μουσική.

•

Επίσκεψη στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Επίσκεψη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τη συντονίστρια του προγράμματος
Ιωάννα Ντίνου και τις κυρίες Κατερίνα Ματιάτου και Λένα Παπαλεξοπούλου από τον Δεσμό.
Οργανώσαμε εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά,
κατασκευάσαμε μουσικά όργανα με τα παιδιά του Χαμόγελου, γνωριστήκαμε και δημιουργήσαμε
φιλίες και τέλος παίξαμε μουσική. Προσφέραμε επίσης είδη ένδυσης και υπόδησης, που
συγκέντρωσαν οι ομάδες δράσης και είδη γραφείου, τα οποία προμηθεύτηκαν, αξιοποιώντας
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τα κέρδη από το Χριστουγεννιάτικο bazaar. Επιπλέον, ταξίδεψαν τα καραβάκια αλληλεγγύης της
ομάδας στο χώρο του «Χαμόγελου του παιδιού».
•

«Μηνύματα αλληλεγγύης από χέρι σε χέρι»
Τα Καραβάκια Αλληλεγγύης ταξίδεψαν στο κέντρο της πόλης της Αθήνας σε συνεργασία με έξι
σχολεία της Δ.Δ.Ε. Γ’ και Β’ Αθήνας και της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας. Κατασκευάσαμε τα καραβάκια
και ζητήσαμε από τέσσερα τμήματα του σχολείου να καταγράψουν συνθήματα αλληλεγγύης
και ανθρωπισμού σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Από τα παιδιά επελέγησαν
τα καλύτερα συνθήματα και καταγράφηκαν πάνω στα χάρτινα καραβάκια. Με αυτόν το τρόπο
μεταφέρθηκε το μήνυμα αγάπης και προσφοράς του προγράμματος "Νοιάζομαι και Δρω" στους
κατοίκους της πόλης και σε τουρίστες. Παράλληλα πλαισιώθηκε μουσικά η δράση ενώ το 1ο
Γυμνάσιο Αμαρουσίου ανέλαβε το φωτογραφικό έργο.

•

Επίσκεψη στην αποθήκη της δομής του Ελληνικού
Επίσκεψη στην αποθήκη της δομής του Ελληνικού, σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ για να παρέχουμε
τη βοήθειά μας σχετικά με την τακτοποίηση των ειδών των προσφύγων.

•

Συνεργασία με το «Σ.Κ.Ε.Π.»
Συνεργασία με το «Σ.Κ.Ε.Π.» για την παρουσίαση προγράμματος βιωματικών δράσεων
εξοικείωσης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου με την Αναπηρία.

•

Συνεργασία με την «ΕΛΕΠΑΠ»
Συνεργασία με την «ΕΛΕΠΑΠ», με στόχο την επίσκεψη των μελών του στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου
και την παρακολούθηση μουσικών συνόλων. Παράλληλα εργαστήριο κατασκευής μουσικών
οργάνων.

•

Εργαστήρι Εικαστικών
Εργαστήρι Εικαστικών σε συνεργασία με την καθηγήτρια καλλιτεχνικών Κα Μαρία Ξενούλη.
Δημιουργήθηκαν εικόνες, σχέδια και λογότυπα με σκοπό να προσελκυστεί η σχολική κοινότητα
και να συμμετάσχει στην υλοποίηση της ιδέας του εθελοντισμού.

•

Αισθητική ανάπλαση του σχολικού χώρου
Αλλαγή και βελτίωση του σχολικού χώρου με παρεμβάσεις της ομάδας σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό Κον. Ιωάννη Μεγαλούδη.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετοχή στη δράση «Let’s do it Greece», με στόχο τον καθαρισμό του σχολικού χώρου και του
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης.

•

Ημέρα γιορτής και εθελοντισμού του Μουσικού Σχολείου Ιλίου
Διοργάνωση της «Ημέρας γιορτής και εθελοντισμού του Μουσικού Σχολείου Ιλίου» στο τέλος
της σχολικής χρονιάς. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απολογισμός των δράσεων όλης της
χρονιάς με στόχο την αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων τους.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ισχυρά σημεία των δράσεων θεωρούμε την ομαδικότητα των μαθητών και
τη δημιουργικότητά τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες κατάφεραν πολλές φορές
να ξεπεράσουν τη φυσιολογική νεανική συστολή τους και να μοιράσουν
καραβάκια σε αγνώστους ή να επικοινωνήσουν με παιδιά και εφήβους σε
συνεργασία με την «PRAKSIS», τη στέγη «WELCOMMON», το «Χαμόγελο του
παιδιού».
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Συζήτηση σε στρογγυλό
τραπέζι
2ο Στρογγυλό τραπέζι:
«Νοιάζομαι και Δρω»: Διαμορφώνοντας γόνιμες σχέσεις μεταξύ γονέων/
κηδεμόνων και σχολείων
Συντονισμός: Χρύσα Κουράκη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
Αικατερίνη Μπαλή, Σχολική Σύμβουλος Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης
Κορινθίας, Θεολόγος
Βασιλική Δακίδη, Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου
Εμμανουήλ Μουλούδης, Γονέας, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου
Μαίρη Μπιρμπίλη, Νηπιαγωγός 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης
Μαρίζα Γενάλη, Γονέας, 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης
Ειρήνη Ραϊσάκη, Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης
Εύη Μεσσαρίτου, Γονέας, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

Χρύσα Κουράκη

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής
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«Καλημέρα κι από εμάς. Αντικείμενο όπως
είδατε ήδη στο ερώτημα του στρογγυλού
τραπεζιού είναι ένα τρίπτυχο: το τρίπτυχο
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Είναι
δηλαδή με λίγα λόγια ένα σύστημα- και όταν
φυσικά μιλάμε για σύστημα, μιλάμε για μια
ολιστική προσέγγιση: για συσχετισμούς,
αλληλεπιδράσεις και όχι για μεμονωμένα
φαινόμενα. Ένα σύστημα έχει δύο λειτουργίες:
έχει τη λειτουργία που "ρέει", που είναι ανοιχτό
για να δέχεται ερεθίσματα, να προσαρμόζεται,
να παίρνει ύλη και πληροφορίες, και τη
λειτουργία του "δομείν", όπου κλείνει το
σύστημα προκειμένου να συνεχιστεί η
αναδόμησή του. Αυτό ακριβώς είναι και το
σχολείο, αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε

σήμερα: πώς ένα σχολείο ανοίγει προς τα
έξω, προς την κοινωνία, μέσω του μικρότερου
υποσυστήματός του, του υποσυστήματος των
γονιών, κάτι που είναι στόχος όχι μόνο του
"Νοιάζομαι και Δρω" αλλά και του "Αειφόρου
Σχολείου" και του ενεργού πολίτη. Η Κα Μπαλή
θα κάνει ένα καλωσόρισμα».

Νοιάζομαι και Δρω

Αικατερίνη Μπαλή
Σχολική Σύμβουλος Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Θεολόγος

«Γεια σας κι από εμένα. Εμείς έχουμε μια
πρωτοτυπία που οι περισσότεροι συνάδελφοι
θα την κατανοήσετε με το που θα πω τις
λέξεις "Δευτεροβάθμια" και "γονείς". Είναι
πάρα πολύ δύσκολο στη Δευτεροβάθμια να
κινητοποιήσουμε τους γονείς, ακόμα και στο
γυμνάσιο, και στις μικρές και στις μεγαλύτερες
κοινωνίες. Κινητοποιήθηκαν πάρα πολλοί
σε ένα μικρό επαρχιακό σχολείο στον νομό
Κορινθίας, στα Αθίκια, το οποίο εγώ συνηθίζω
και λέω ότι είναι κολλέγιο. Κολλέγιο δεν το
κάνει το πρότυπο και το ιδανικό σχολείο ο τίτλος
του, αλλά το κάνουν το έμψυχο υλικό όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας: ο διευθυντής, οι
συνάδελφοι, τα παιδιά μας και οι γονείς, όπως

θα δείτε στη συνέχεια της συζήτησης που θα
κάνουμε. Η ομάδα των παιδιών κατάφεραν να
ενεργοποιήσουν τους γονείς με τα μηνύματα
που πήραν από τους εκπαιδευτικούς μας, και
να έχουμε την αλληλεπίδραση των γονιών
με ό,τι θετικό θα δείτε στη συνέχεια, το οποίο
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και σημείο
αναφοράς και για άλλους. Έχουμε μάλιστα
τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας μία
μαθήτρια και έναν γονιό από το σχολείο μας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους γονείς.
Θα παρακαλούσα τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων μας να μας συστήσουν τους γονείς
τους».

Μαίρη Μπιρμπίλη
Νηπιαγωγός 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

«Καλησπέρα κι από μας. Εγώ θα σας συστήσω
τη Μαρίζα Γενάλη, η οποία δεν είναι γονιός
του νηπιαγωγείου μας– δεν ήταν πότε. Την
προσκαλέσαμε γιατί ήταν ένα πολύ ενεργό
κομμάτι του προγράμματός μας. Όλο αυτό
ξεκίνησε από μια πορεία προηγούμενων
ετών όπου είχε το παιδί στο διπλανό
νηπιαγωγείο, με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Από αυτά που θα πω θα καταλάβετε ότι όσα
ειπώθηκαν από τους προηγούμενους πιο
έμπειρους και καταρτισμένους συναδέλφους,
βρίσκουν στο δικό μας σχολείο την υλοποίησή
τους στην πράξη. Στην περιοχή μας, και χάρη
φυσικά στο ότι έχουμε συντονίστρια την Κα
Χρύσα Κουράκη, επιδιώξαμε να αναπτύξουμε
διασχολικές συνεργασίες. Αποτέλεσμα αυτού
είναι ότι οι γονείς φεύγοντας από τα σχολεία
τους –δηλαδή η Μαρίζα, έχει πλέον ένα παιδί
που φοιτά στο δημοτικό σχολείο– συνεχίζουν
και έρχονται και συνεργάζονται στη δράση

γιατί βρίσκουν ένα νόημα σ’ αυτό. Ευχαριστώ
πάρα πολύ τη Μαρίζα για όσα προσέφερε στο
πρόγραμμα, και χαίρομαι που είναι μαζί μας».
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Ειρήνη Ραϊσάκη
Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

«Εγώ σας συστήνω την Κα Εύη Μεσαρίτου.
Είναι μανούλα που έχει το παιδάκι της
για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο, μας
αποχαιρετάει φέτος, κάνει βέβαια ένα μικρό
διάλειμμα και περιμένουμε και το δεύτερο
παιδάκι της. Είναι μια πολύ ενεργητική
μανούλα, μας βοήθησε και πέρυσι που
δεν ήμασταν στο πρόγραμμα "Νοιάζομαι
και Δρω". Ήταν πάντα δίπλα μας σε ό,τι

χρειαζόμασταν: από το να κάνει ένα νόστιμο
μεζεδάκι για τα παιδιά, μέχρι το τρέξει –φέτος
αγόρασε τις βιβλιοβαλίτσες μας– είναι εκείνη
η οποία έτρεξε εκ μέρους του συλλόγου μας.
Συμμετέχει και στον σύλλογο γονέων ενεργά
και είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα
μαζί της και λυπάμαι που θα μου φύγει έστω
και για μία χρονιά».

Χρύσα Κουράκη

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής

«Καλημέρα κι από εμάς. Αντικείμενο όπως
είδατε ήδη στο ερώτημα του στρογγυλού
τραπεζιού είναι ένα τρίπτυχο: το τρίπτυχο
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Είναι
δηλαδή με λίγα λόγια ένα σύστημα –και όταν
φυσικά μιλάμε για σύστημα– μιλάμε για
μια ολιστική προσέγγιση: για συσχετισμούς,
αλληλεπιδράσεις και όχι για μεμονωμένα
φαινόμενα. Ένα σύστημα έχει δύο λειτουργίες:
έχει τη λειτουργία που "ρέει", που είναι ανοιχτό
για να δέχεται ερεθίσματα, να προσαρμόζεται,
να παίρνει ύλη και πληροφορίες, και τη

λειτουργία του "δομείν", όπου κλείνει το
σύστημα προκειμένου να συνεχιστεί η
αναδόμησή του. Αυτό ακριβώς είναι και το
σχολείο, αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε
σήμερα: πώς ένα σχολείο ανοίγει προς τα
έξω, προς την κοινωνία, μέσω του μικρότερου
υποσυστήματός του, του υποσυστήματος των
γονιών, κάτι που είναι στόχος όχι μόνο του
"Νοιάζομαι και Δρω" αλλά και του "Αειφόρου
Σχολείου" και του ενεργού πολίτη. Η Κα
Μπαλή θα κάνει ένα καλωσόρισμα».

Βασιλική Δακίδη
Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου
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«Καλησπέρα και από το γυμνάσιο Αθικίων.
Εγώ θα σας συστήσω τον Κον Μουλούδη
Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ο μπαμπάς της
Σοφίας που είναι σήμερα κοντά μας, μαθήτρια
της Α’ τάξης του Γυμνασίου Αθικίων. Πρόκειται
για έναν πολύ δραστήριο μπαμπά, ο οποίος
έχει ξεκινήσει τη δράση του αυτή και από την
Πρωτοβάθμια, όσο δηλαδή η Σοφία ήταν στο

Δημοτικό. Ήταν πάντα στον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων, και συνεχίζει και φέτος την
ίδια δράση. Η παρουσία του και η συμμετοχή
του στο πρόγραμμα του "Νοιάζομαι και Δρω"
ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και
θα σας εξηγήσουμε στην πορεία τι ακριβώς
εννοούμε».
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Χρύσα Κουράκη

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής

«Να ξεκινήσουμε με την ίδια ερώτηση με τη
σειρά που παρουσιάστηκαν οι συνάδελφοι
και οι γονείς: με ποιες ενέργειες των

εκπαιδευτικών σας πειστήκατε να συμμετέχετε
στο πρόγραμμα ή ήταν κάτι άλλο αυτό που σας
ενεργοποίησε;».

Μαρίζα Γενάλη
3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

«Γεια σας κι από μένα. Όπως σας εξήγησε
η Μαίρη, επιθυμώ να στηρίζω τις δράσεις
που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας.
Προσφέρθηκα λοιπόν, στην αρχή της χρονιάς
να βοηθήσω τη Μαίρη σε οτιδήποτε χρειαστεί
το σχολείο της, μαζί με τα παιδιά της φετινής
χρονιάς. Οι δράσεις που επέλεξε η Μαίρη
φέτος είχαν έναν ιδιαίτερο σκοπό. Οι άστεγοι
και η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης. Θεωρώ
ότι τα χειριστήκαμε με έναν πολύ όμορφο
και ιδιαίτερο τρόπο, ώστε τα παιδιά μας

να μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα
των αστέγων με έναν πιο όμορφο τρόπο, κι
έτσι να μπορέσουν και τα ίδια τα παιδιά να
βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Η δεύτερη
δράση ήταν η βιβλιοθήκη που και για μένα και
για το παιδί μου είναι κάτι που θέλαμε πάρα
πολύ στην περιοχή, και γι’ αυτό μαζί με τους
εκπαιδευτικούς, με γονείς και με τα παιδιά
συνεργαστήκαμε, κι έτσι δημιουργήθηκε αυτή
η καινούρια βιβλιοθήκη που υπάρχει σήμερα
στη Νέα Μάκρη».

Μαίρη Μπιρμπίλη
Νηπιαγωγός 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

Μάλλον είναι απαραίτητο να πούμε ότι οι
δράσεις μας είχαν αφορμή τα βιβλία. Η εξέλιξή
του ήταν: το βιβλίο και η ηλικία, το βιβλίο
και οι άστεγοι, το βιβλίο και η δημιουργία

μιας βιβλιοθήκης, που δεν υπήρχε στη Νέα
Μάκρη. Αυτό εξηγεί η Μαρίζα και ήρθε η
ίδια γνωρίζοντας τη δράση και ήθελε να
συμμετέχει.
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Εύη Μεσσαρίτου
Γονέας, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

«Καλημέρα κι από μένα. Αναφέρω λίγο τις
ενέργειες της Κας Ειρήνης που μας έπεισε
ουσιαστικά να συμμετέχουμε. Για μένα η
σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα
παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Αρχικά μας
προσέγγισε με μια συνάντηση με όλους τους
γονείς. Μας ενημέρωσε, μας συντόνισε, μας
είπε τα επόμενα βήματα για τη δράση του
"Νοιάζομαι και Δρω" και εβδομαδιαία υπήρχε
ενημέρωση μέσω e-mail κάθε Παρασκευή,
τα οποία περιείχαν όλες τις λεπτομέρειες για
τις δράσεις του προγράμματος. Φυσικά να

αναφέρω με πόσο ενθουσιασμό λαμβάναμε τα
mail κάθε Παρασκευή όλοι οι γονείς. Υπήρχε
έντονο ενδιαφέρον και από το σπίτι, με το tablet
ή τον υπολογιστή, όπου διαβάζαμε τα e-mails,
υπήρχαν μουσικά links, φωτογραφίες από τα
παιδιά, στιχάκια από ποιητές, ήταν πάρα πολύ
όμορφα και μας ενθουσίαζε όλο αυτό και μας
παρακινούσε. Η ανάγκη μου προσωπικά σαν
άνθρωπος να βοηθήσω τα παιδιά ήταν το
κίνητρο να βοηθήσω ενεργά σε όλο αυτό το
έργο, να έχω κοινό σκοπό με το δικό μου παιδί
και τη χαρά του εθελοντισμού».

Εμμανουήλ Μουλούδης
Γονέας, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου

«Γεια σας κι από μένα. Μετά από μια
κινητοποίηση του σχολείου μας για την
παρουσίαση του "Νοιάζομαι και Δρω" από
τον διευθυντή μας και τους εκπαιδευτικούς,
για την ανάπτυξη συνεργασίας προς όφελος
της προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και της
τοπικής κοινότητας, ενέργειες όπως κι αυτή
μας αναδεικνύουν στην τοπική κοινωνία για
το ρόλο του σχολείου μας στην καλύτερη ζωή
της ομάδας και όχι μόνο. Μας αφορά όλους.
Η εργασία του παιδιού μου ήταν η δημιουργία

πινακίδας για το δρόμο, γιατί δεν υπήρχε
πινακίδα κυκλοφορίας όπου βρίσκεται το
γυμνάσιο, και οι πινακίδες για σχολεία σαν το
δικό μας κοντά σε τουριστικούς προορισμούς
είναι σημαντικές, αλλά μέχρι τώρα ήταν
ανύπαρκτες. Ενεργοποιηθήκαμε λοιπόν γι’
αυτό, από το πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω",
ώστε να κάνουμε κάτι μαζί με τα παιδιά μας
στην τοπική κοινωνία με διάθεση ενεργού
πολίτη, απόλυτα εθελοντικά».

Αικατερίνη Μπαλή
Σχολική Σύμβουλος Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Θεολόγος
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«Να τονίσουμε πρακτικά, ότι το "εθελοντικά",
είναι κυρίως σε οικονομική βάση. Από τους
γονείς των Αθικίων, γιατί εδώ είμαστε μια
μεγάλη ομάδα, σαν οικογένεια και βάζουμε
και τους γονείς μας μέσα σε αυτή την ομάδα.

Πραγματικά τα έστησε και τα διοργάνωσε
σχεδόν όλα ο Κος Μουλούδης έτσι, ώστε μαζί
με εκπαιδευτικούς να γίνουμε μία κοινότητα.
Αυτό πέτυχαν τα Αθίκια, να μας δείξουν ότι
είμαστε μία κοινότητα. Εκπαιδευτικοί, γονείς,
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μόνο για τα παιδιά μας. Αυτό που είπε για τις
πινακίδες ήταν η καίρια δράση, αλλά το πιο
ουσιαστικό νομίζω ότι το καταλάβατε και θα
μας το πουν στη συνέχεια και οι υπόλοιποι

γονείς από τα άλλα σχολεία: το πώς ήρθε κοντά
με το παιδί του και με τα άλλα παιδιά. Θέλετε να
μας πείτε κύριε Μουλούδη;».

Εμμανουήλ Μουλούδης
Γονέας, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου

«Βλέπω ότι οι πιο πολλοί από εσάς είστε γονείς.
Θέλω να πω πόσο καλό έκανε αυτή η εργασία
με το παιδί μου, κάνοντας μια δράση μαζί του
που αφορούσε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους

τους άλλους χώρους μας. Ήρθα πιο κοντά με
το παιδί μου, συνεργαστήκαμε».

Χρύσα Κουράκη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

«Να απευθύνουμε τώρα την ίδια ερώτηση
στους εκπαιδευτικούς. Τι ήταν αυτό δηλαδή
που έκαναν για να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον των γονιών; Νομίζω ότι ήδη έχει

απαντηθεί το ερώτημα, αλλά αν έχουν να
προσθέσουν κάτι...».

Μαίρη Μπιρμπίλη
Νηπιαγωγός 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

«Να πω εγώ, μιας που η Μαρίζα δεν
ήταν δική μου γονέας, ότι την ίδια πορεία
που ακολούθησε περίπου η Ειρήνη
ακολουθήσαμε κι εμείς, επιλέξαμε τα παιδιά,
αφού τα ενημερώσαμε, έφτιαξαν τα ίδια ένα
ποιηματάκι, και στη συνέχεια καλέσαμε τους
γονείς και τους μιλήσαμε για τον εθελοντισμό.
Αυτό ήταν το κομβικό στοιχείο. Βέβαια,
εδώ και 3 χρόνια το σχολείο μας έκανε
τέτοιου είδους δράση και ήταν γνωστό στην
κοινότητα. Το "Νοιάζομαι και Δρω" ήρθε και

έδωσε ένα πλαίσιο διαφορετικό και μια άλλη
ώθηση σε αυτό που ήδη κάναμε, άρα είχε
δημιουργηθεί ένα κλίμα. Πάνω σε αυτό το
θετικό κλίμα πατήσαμε, μετά ενημερώσαμε
και τα υπόλοιπα σχολεία και δημιουργήθηκε
ένα δίκτυο. Δηλαδή εμείς δουλέψαμε μαζί
με τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία και δημοτικά
της περιοχής. Και για να συμπληρώσουμε
αυτό που ειπώθηκε για τη Δευτεροβάθμια,
τη βιβλιοθήκη του δήμου που φτιάξαμε, τη
ζωγράφισαν γυμνασιόπαιδα εθελοντές, τα
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οποία έμαθαν ο ένας με τον άλλον για τη
δράση, ήρθαν στη βιβλιοθήκη με τους γονείς
τους και αφιέρωσαν δύο Σαββατοκύριακα να
ζωγραφίζουν. Αν δείτε τι δουλειά έκαναν, ήταν
πολύ καλύτερη από επαγγελματιών. Ζούμε
σε μικρές κοινότητες, άρα είναι σημαντικό να
δημιουργούνται σχέσεις.
Όταν ένας εκπαιδευτικός πιστεύει πολύ σε
αυτό που κάνει και δουλεύει με συνέπεια,
νομίζω ότι αυτό περνάει πάρα πολύ και
στους γονείς. Αυτό που χρειάζεται από εκεί κι
ύστερα, είναι ένα καλό πλαίσιο και μια καλή
οργάνωση, γιατί δεν αρκεί να σου ανοίξουν
την πόρτα και να σε βάλουν στο σχολείο –το
σχολείο είναι ένας δομημένος οργανισμός
και δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας χωρίς

στόχευση και χωρίς πρόγραμμα. Πρέπει να
έχουμε πολύ καθαρό το μυαλό μας σχετικά
με το τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί
να προσφέρει ο κάθε γονιός, διότι η Μαρίζα
είναι εξαιρετική στα καλλιτεχνικά. Παράλληλα,
είχαμε μητέρα που έκανε το μεταπτυχιακό
της σε σχέση με την υγεία και βοήθησε να
στείλουμε κάποιες επιστολές σε φορείς.
Ο καθένας βρίσκει ένα κομμάτι μέσα στο
οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να δώσει
πράγματα. Αν ο δάσκαλος που συντονίζει
όλο αυτό, βρει τι μπορεί να δώσει ο καθένας
και το βγάλει προς τα έξω, το σχολείο γίνεται
ανοιχτό προς την κοινωνία και μαζί με γονείς,
εκπαιδευτικούς και παιδιά, μπορούν να γίνουν
πολύ σημαντικά πράγματα».

Ειρήνη Ραϊσάκη
Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

«Να πω κι εγώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ
ένα σχολείο ξεκομμένο από τη συνεργασία των
γονέων. Ειδικά τα νηπιαγωγεία, που έχουν μια
τελείως διαφορετική προσέγγιση χρειάζονται
τους γονείς για να υλοποιήσουν όλες αυτές
τις δράσεις. Δε θα ξεχάσω ποτέ όταν έπρεπε
να έρθει μια συγγραφέας από μακριά και η
Κα Μεσσαρίτου μου είπε: "Θα τη φέρω εγώ
από το μετρό". Ήταν πολύ σημαντική για μένα
όλη αυτή η αλληλεγγύη που ένιωσα εκείνη τη
στιγμή.
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Πέρα από αυτό όμως, να πω ότι στα
νηπιαγωγεία κάθε χρόνο λειτουργεί η πρώτη
ενημέρωση γονέων, γιατί είναι η πρώτη
βαθμίδα, όπου το παιδί συμμετέχει σε ένα
οργανωμένο περιβάλλον με κανόνες και
πλαίσιο. Αν δεν ενημερωθεί ο γονέας για το
τι γίνεται στο νηπιαγωγείο, σαφώς κάποια
πράγματα δε γίνεται να πραγματοποιηθούν.
Εμείς είμαστε ένα νηπιαγωγείο έξω από
τον αστικό ιστό. Τα παιδάκια μεταφέρονται
με το σχολικό, κατά συνέπεια ένα επιπλέον
πρόβλημα ήταν ότι δεν βλέπαμε τους γονείς.
Έπρεπε λοιπόν με κάποιον τρόπο, όχι απλά

να τους ενημερώνουμε για το τι γίνεται, αλλά
και όταν χρειαζόμασταν κάτι, αυτό να γίνεται
κατανοητό και η ενημέρωση να είναι πλήρης.
Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία να
συντάσσουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα
ένα ηλεκτρονικό έντυπο, που εμείς ονομάσαμε
"επικοινωνία με τους γονείς". Αυτή η
επικοινωνία ήταν τύπου μία εφημερίδα. Για
να γίνει πιο ενδιαφέρον αυτό βάζαμε links,
εικόνες, ποιος είναι αυτός ο συγγραφέας που
πρόκειται να έρθει στο σχολείο, τι είναι αυτό
το πρόγραμμα, δηλαδή το "Νοιάζομαι και
Δρω". Χρησιμοποιούσαμε έναν λόγο που θα
παρακινούσε και θα ενθουσίαζε τους γονείς
να συμμετέχουν κι όχι απλά να διαβάζουν ένα
έντυπο από υποχρέωση για να ενημερώνονται
τι συμβαίνει στο σχολείο. Ταυτόχρονα, πέρα
από αυτό, υπήρχε μια διάδραση όλων αυτών
–έχουμε την ιστοσελίδα του σχολείου που
μετά από κάθε δραστηριότητα ενημερώνεται
με το διδακτικό υλικό, επίσης με έναν
ωραίο λόγο που να μην κουράζει, όπως
ένα βαρύ κείμενο, αλλά να είναι ευχάριστο
στην ανάγνωση. Προτιμούμε να έχουμε μια
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ιστοσελίδα επισκέψιμη και χαρούμενη που
να δημιουργεί και την ανάγκη να διαβαστεί.
Ο στόχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να
είναι ένα ανοιχτό σχολείο, όπου ο κάθε γονέας
να ξέρει τι γίνεται. Εγώ δεν γνώριζα λοιπόν,
αν δεν ερχόταν αυτό το χαρτάκι που πολλές
φορές έπεφτε μέσα στην τσάντα του παιδιού
και σας πληροφορώ ότι δεν ενημερωνόμουν.

Οπότε ήταν ένα θέμα για μένα, ένα στοίχημα
να μπορέσω σε αυτή την επικοινωνία να της
δώσω ένα πλαίσιο σωστό σε μια σωστή βάση.
Και γι’ αυτό εδώ και 8 χρόνια το υποστηρίζω
αυτό με πάθος και δε σας κρύβω ότι είναι μια
διαδικασία που θέλει χρόνο, αλλά πλέον το
έχω μάθει και το κάνω σωστά».

Βασιλική Δακίδη
Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου

«Εάν λοιπόν η σκέψη των εκπαιδευτικών
στραφεί προς την κατεύθυνση της γονεϊκής
εμπλοκής, θα ακολουθήσουν και οι ανάλογες
ενέργειες. Αναρωτηθείτε κατά πόσο το έχετε
στο μυαλό αυτό, να εμπλέξετε γονείς. Η πιο
συχνή μορφή γονεϊκής εμπλοκής φυσικά
είναι οι συναντήσεις γονιών-καθηγητών. Το
θέμα όμως είναι κατά πόσο εκμεταλλεύεστε
σωστά αυτές τις συναντήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό λοιπόν και θεωρώντας στο γυμνάσιο
Αθικίων τις σχέσεις γονέων-καθηγητών
καίριες συνιστώσες της εκπαίδευσης που
παρέχει ένα σχολείο, εμείς κάναμε το εξής:
ξεκινήσαμε με τη γραπτή επικοινωνία, όπου
οι γονείς ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα
και το ενέκριναν, έδωσαν τη συγκατάθεσή
τους για τη συμμετοχή των παιδιών, κι από
κει και πέρα τους καλέσαμε στο σχολείο και
τους αντιμετωπίσαμε, όπως ακριβώς και τους
μαθητές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με θεωρητική
προσέγγιση των εννοιών του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης, της ενεργού πολιτειότητας,

μιλήσαμε για τα οφέλη του να συμμετέχει
κανείς σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και για το
πόσο σημαντικό θα είναι για τα ίδια τα παιδιά,
για την εκπαιδευτική κοινότητα, για την τοπική
κοινωνία, για την ευρύτερη κοινωνία, να
συμμετέχουν και οι ίδιοι. Και σε δεύτερη φάση,
όταν ξεκινήσαμε τις δράσεις εντός σχολείου,
τους καλέσαμε και πάλι, όπως δηλαδή και
με τους μαθητές μας στο σχολείο, και το
συζητήσαμε να συμμετέχουν ενεργά. Και
πραγματικά έγινε. Δηλαδή πολλοί γονείς μάς
βοήθησαν στο πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά
μας φέτος έχει τον τίτλο «Αδελφοποίηση
σχολείων με τη δύναμη της ενσυναίσθησης».
Ο κ. Μουλούδης εδώ, που είναι σήμερα κοντά
μας, βοήθησε σε μια ατομική δράση, όχι
στο βασικό μας πρόγραμμα, με τη μαθήτριά
μας της Σοφία, αλλά και πολλοί άλλοι γονείς
μάς βοήθησαν στο βασικό μας πρόγραμμα
«Αδελφοποίηση σχολείων με τη δύναμη της
ενσυναίσθησης».
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Αικατερίνη Μπαλή
Σχολική Σύμβουλος Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Θεολόγος

«Ένα πολύ μικρό σχόλιο για οικονομία χρόνου
γιατί αυτό που θέλουμε να μας μείνει είναι αυτό
που ξεκινήσαμε –η εμπλοκή των γονέων.
Σας είπε η Βίκυ μια φράση-κλειδί: σκεφτείτε
όλοι της δευτεροβάθμιας πόσο πραγματικά
θέλουμε να εμπλέξουμε τους γονείς στην
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Βάζω
θαυμαστικά κι αποσιωπητικά, καταλαβαίνετε
όλοι τι θέλω να πω. Από κει και ύστερα η
γνωριμία η δική μου με το συγκεκριμένο
σχολείο και πολλά άλλα στην περιοχή ευθύνης
μου που δεν εμπλέκονται στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, αλλά με το πρόβλημα που έχουμε
δε μας έρχονται οι γονείς. Η πεποίθησή
μου λοιπόν είναι ότι εφόσον έχω κατάθεση
ψυχής από τον εκπαιδευτικό, ο γονιός θα το
αναγνωρίσει. Και βέβαια, όλοι το κάνουμε,
μα οι γονείς δε θέλουν, οι μαθητές είναι
έφηβοι, μεγάλοι, αφήνονται, διαμορφώνονται
αλλιώς οι σχέσεις γονιών-παιδιών. Πού
να ψάξουμε να τους βρούμε; Έχουμε μια
ματαίωση κι εμείς σαν εκπαιδευτικοί, τι θα
κάνουμε; Απλά υπομονή κι επιμονή. Οι λέξεις

κλειδιά για να εμπλακούν οι γονείς είναι
επιμονή και υπομονή. Τους κυνηγάμε, κι αν
καταθέτουμε ψυχή, οι γονείς θα είναι εδώ και
θα καταλάβουν ότι κι αυτοί κι εμείς είμαστε
εδώ για τα παιδιά μας.
Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με μια σειρά
μαζεμένων ερωτήσεων και για τους
εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, να
μας πουν με δυο κομβικές φράσεις και
κωδικοποιημένα όσο μπορούμε, τι θα
μπορούσαμε να σκεφτούμε στην ανταπόκριση
όλου αυτού του έργου που είδαμε φέτος,
που θα θέλαμε να έρθουν κι άλλοι γονείς,
τι ενέργειες θα μπορούσαμε να κάνουμε
και σαν εκπαιδευτικοί και σαν γονείς για να
συνεχίσουμε το έργο αυτό και στην επόμενη
χρονιά. Και από αυτό που είδαμε φέτος,
παρατηρήσαμε είτε σαν εκπαιδευτικοί είτε σαν
γονείς, αλλαγή στα παιδιά μας με τη συνεργασία
και συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα;
Από αυτό, πιθανόν να προχωρήσουμε στην
επόμενη ερώτηση για το τι θα κάνουμε μετά».

Μαίρη Μπιρμπίλη
Νηπιαγωγός 3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης
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«Η αλλαγή που είδαμε στα παιδιά ήταν πολύ
χαρακτηριστική. Θα σας πω ένα πολύ μικρό
παράδειγμα. Κάποια στιγμή χρειαστήκαμε
βοήθεια με έναν πολύ μικρό κήπο που έχουμε,
δεν επαρκούσαν οι κηπουροί. Βρέθηκε
ένας γονιός να συμπληρώσει το κενό. Με
πλησιάζει ένας μαθητής και με ρωτάει "κυρία,
αυτός ο γονιός, ο μπαμπάς της Αριάδνης, θα
πληρωθεί;". "Όχι", του λέω, "δεν θα πληρωθεί".
"Αααα, εθελοντής!". Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά
άρχισαν να το ενσωματώνουν στο λεξιλόγιό
τους, γιατί είναι νήπια κι έχει πολύ μεγάλη

σημασία να χρησιμοποιήσει μια έννοια ,γιατί
σημαίνει ότι την έχει κατανοήσει. Βλέπουμε
πολύ μεγάλες αλλαγές, στη δική μου βαθμίδα,
τις βλέπουμε μακροπρόθεσμα, που σημαίνει
ότι συνήθως τις βλέπουν οι επόμενοι από
μας εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ σημαντικό
όταν υπάρχει μια συνέχεια. Εμείς είδαμε
μεγάλη αλλαγή στην περιοχή μας, γιατί μας
ακολουθούν τα παιδιά μας που πάνε δημοτικό.
Και είτε εμπλέκονται είτε όχι, τα σχολεία και
οι δάσκαλοί τους, συνεχίζουν και έρχονται
μαζί με τους γονείς τους και συμμετέχουν
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στις δράσεις. Άρα κάτι έχουν δει σε αυτό που
γίνεται. Είναι η συνέχεια, η συνέπεια κι ένα
κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Νομίζω
αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Νομίζω ότι αυτό
που είπατε ότι θέλει επιμονή και χρόνο είναι
μια αλήθεια. Μπορεί να έχουμε μεγαλόπνοα
πλάνα. Αυτή η βιβλιοθήκη μας πήρε να την
κάνουμε 3 χρόνια, με πολλή επιμονή, υπομονή

και τη συμμετοχή γονιών, όπως η Μαρίζα που
πίστεψαν μαζί μας σε αυτό και μας βοήθησαν.
Πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε στη θέση
να υψώνονται τείχη και δυσκολίες. Σίγουρα
χρειάζεται πολύς χρόνος να αφιερώσεις, αλλά
αν το πιστέψεις σιγά σιγά συμπαρασύρονται κι
άλλοι».

Μαρίζα Γενάλη
3ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

«Όπως σας εξήγησα και προηγουμένως το
παιδί μου δεν ήταν στο σχολείο, αλλά δεν
έπαυε, τον καιρό που κάναμε τη δράση, να
βλέπει τη δοκιμασία, το άγχος και το τρέξιμο.
Κατάλαβε ότι όλο αυτό είχε αποτέλεσμα το
οποίο εγώ το ήθελα πάρα πολύ, και ενεπλάκη
η ίδια μου η κόρη. Με βοήθησε. Μπορεί να
μην κατάλαβε 100% τι ήταν αυτό που συνέβη,
αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα βρεθεί
η ίδια σε μια παρόμοια θέση και θα θελήσει
να προσφέρει, να βοηθήσει. Από κει και πέρα

απέκτησα πολλές γνωριμίες, γνώρισα πολλά
παιδάκια που πια με χαιρετάνε, με στηρίζουν,
γελάμε, συζητάμε, και γι’ αυτό το λόγο δε
βλέπω ένα τέλος σε αυτό το έργο. Θεωρώ ότι
όλοι σαν γονείς πρέπει να προσφέρουμε στον
χώρο, όπου είναι το παιδί μας τη μισή μέρα,
αφού είναι το δεύτερό του σπίτι, και αυτό που
ίσως ένας γονιός δεν μπορεί να προσφέρει
με τον οποιονδήποτε τρόπο, θέλω να το
προσφέρω εγώ».

Χρύσα Κουράκη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

«Άρα πήραμε το μήνυμα για τη συνέχεια. Οι
ενέργειες οι επόμενες είναι το χαμόγελο της

κυρίας. Για να τραβήξει κι άλλους γονείς και
να συνεχιστεί το πρόγραμμα του χρόνου».

Ειρήνη Ραϊσάκη
Νηπιαγωγός, 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

«Η έμπρακτη υποστήριξη των σχολικών
δράσεων από τους γονείς είναι το ζητούμενο
κάθε χρόνο. Σε εμάς, τα παιδιά, των οποίων
οι γονείς συμμετείχαν ενεργά φέτος, ήταν

πολύ περισσότερο ενθουσιασμένα, έκαναν
τις απογευματινές δράσεις, αποτιμούσαν στην
καθημερινότητα πολύ πιο έντονα τα βιώματα
που είχαν από αυτό το πρόγραμμα. Να σκεφτείτε
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μόνο το γεγονός ότι όταν ήρθαν οι γονείς και
άφησαν αυτό το μικρό μήνυμα για τα παιδιά,
την επόμενη μέρα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν
πάρα πολύ. Υπήρχε γενικότερα ένας
ενθουσιασμός και μια μεγαλύτερη συμμετοχή
των παιδιών, που οι γονείς τους συμμετείχαν
σε σχέση με τα παιδάκια, που δεν έρχονταν
στις απογευματινές δράσεις ή δεν υπήρχε
η ανάλογη ανταπόκριση. Ιδιαίτερα στους
σελιδοδείκτες υπήρξε μεγάλη συμμετοχή.
Υπήρχαν οικογένειες που έδωσαν πάρα πολλά
λεφτά στους σελιδοδείκτες. Αυτά τα παιδιά
ήταν ενθουσιασμένα, και όσο περισσότερους
σελιδοδείκτες ζητούσαν οι γονείς, αυτά
έμπαιναν σε μια διαδικασία να παράγουν και να
συμμετέχουν και να ενθουσιάζουν ταυτόχρονα
τα άλλα παιδιά. Τα συναισθήματα που
παίρνουν τα παιδιά βιώνοντας τη συμμετοχή
των γονέων τους είναι μοναδικά θεωρώ, και

αυτό είναι που εγώ κρατάω. Το πώς έρχονταν
οι χαρούμενες φατσούλες να μου πουν ότι οι
γονείς θα πάρουν τον σελιδοδείκτη, θα είναι
στη δράση, θα βοηθήσουν και θα τρέξουν.
Αυτό που κρατάω σαν εκπαιδευτικός είναι
αυτές οι αλλαγές που είδα και στα παιδιά και
στους γονείς.
Να πω για την αλλαγή του δικού μου παιδιού
όπως το βιώσαμε μαζί, ήταν κάτι κοινό, ένα
φοβερό συναίσθημα. Όταν βλέπεις τη μαμά ή
τον μπαμπά να συμμετέχει σε κάτι που κάνει
το σχολείο θεωρώ ότι σε επιβεβαιώνει και
σε επιβραβεύει ταυτόχρονα. Το ότι αγάπησε η
μαμά αυτό που προσπάθησα, νομίζω ότι γεμίζει
την ψυχή του παιδιού. Έγινε πιο κοινωνικός,
πιο ομαδικός. Είδα ότι ήταν πιο χαρούμενος.
Πήγαινε το πρωί στο σχολείο γνωρίζοντας ότι
θα συνεχίσει τη δράση της επόμενης μέρας».

Βασιλική Δακίδη
Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Αθικίων Κορίνθου
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«Εγώ θα αναφερθώ στη Σοφία, που είναι
σήμερα εδώ. Όπως σας είπα, είναι μαθήτρια
της Α' Γυμνασίου. Είναι ένα παιδί που στην τάξη
ξεχωρίζει καταρχήν για τη σχολική της επίδοση
και δεύτερον, για την άριστη ψυχοκοινωνική
της κατάσταση. Είναι ένα χαρούμενο, πολύ
κοινωνικό παιδί πρόθυμο να προσφέρει. Όταν
γνώρισα τους γονείς της, τον μπαμπά της και
τη μαμά της, κατάλαβα το γιατί. Οι γονείς της
είναι πάντα στο πλευρό της, όπως και στο
φετινό πρόγραμμα. Τώρα, εστιάζοντας στο
πρόγραμμα αυτό που διαπίστωσα πέραν όλων
αυτών που σας είπα, είναι ότι με την παρουσία
των γονιών στο πλευρό της, η Σοφία είχε ακόμα
μεγαλύτερη αγωνία κι ενθουσιασμό για την
ολοκλήρωση της δράσης, αίσθηση ασφάλειας
βλέποντας τα δύο πρότυπά της να συμφωνούν
με αυτό που κάνει, να επικροτούν και να το
ενισχύουν. Την είδα να έχει πολύ θετική εικόνα
για τον εαυτό της, να έχει αυτοπεποίθηση,
αίσθημα ικανοποίησης για τη δράση μας.
Και μέσα από το παράδειγμα της Σοφίας, την

αναφέρω επειδή είναι εδώ, όλα αυτά που σας
είπα ισχύουν και για τα υπόλοιπα παιδιά που
οι γονείς τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα
"Νοιάζομαι και Δρω"».

Νοιάζομαι και Δρω

Χρύσα Κουράκη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

«Θα ήθελα κι εγώ να πω ότι ελπίζουμε να
συνεχίσουμε τη δράση μας και με άλλους
γονείς, δείχνοντας στην ευρύτερη κοινωνία ότι
ενεργοποιούμε πολίτες με απλά, καθημερινά
πράγματα για καλύτερη καθημερινότητα, για
καλύτερο αύριο των παιδιών μας όχι μόνο στη
θεωρία αλλά και στην πράξη, μαζί με τα παιδιά

μας και τους εκπαιδευτικούς. Πήραμε και τη
λύση επομένως, το "μαζί εκπαιδευτικοί και
γονείς για τα παιδιά μας και για ένα καλύτερο
αύριο, με την αλληλεγγύη και τον ενεργό
πολίτη».
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Σύμπραξη Σχολείων
Ιωαννίνων

Γυμνάσιο Ελεούσας Ιωαννίνων,
Γυμνάσιο Παρακαλάμου,
5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων,
Γενικό Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Δημήτριος Κονετάς, Συντονιστής «Νοιάζομαι και Δρω», Εκπαιδευτικός Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
Πληροφορικός
Γεώργιος Σκαργιώτης, Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Παρακαλάμου
Χρήστος Πασιάς, Εκπαιδευτικός 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
Πόπη Στεφανίδη, Εκπρόσωπος ΧΕΝ Ιωαννίνων και Paguristas
Αγγελική Παπαγιάννη, Εκπρόσωπος ANIMA και Paguristas

«Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχίδι θα ήταν θησαυρός»
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Γυμνάσιο Ελεούσας
Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Πλακαλής, Μαρίνα Καμποσιώρη, Δήμητρα Γούση, Ευαγγελία Πέλη
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Είναι η Προσφορά Παιχνίδι και Χαρά»

•

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Με την καθοδήγηση της συναδέλφου των καλλιτεχνικών Κας Γούση οι μαθητές μας
κατασκεύασαν χειροποίητες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που πωλήθηκαν σε έκθεση στο
Δημαρχείο Ζίτσας. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και
Διαβίωσης Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό, «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», το οποίο στεγάζεται στο Δήμο Ζίτσας.

•

Εικαστικά έργα από μαθητές με θέμα «Πόλεμος»
Οι μαθητές μας φιλοτέχνησαν πίνακες ζωγραφικής και κατασκευές που παρουσίασαν στο
Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων αλλά και στο Δημοτικό Θέατρο στην διάρκεια εκδήλωσης για τους
πρόσφυγες.

•

Συμμετοχή σε βιωματικό παιχνίδι «Περάσματα»
Η δράση αυτή σχεδιάστηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και εκπαιδευτικοί σε συνεργασία
με στελέχη του πανελληνίου δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ανέλαβαν να καθοδηγήσουν
μια ομάδα μαθητών του «Νοιάζομαι και Δρω» σε βιωματικό παιχνίδι προσομοίωσης συνθηκών
πολέμου και περάσματος συνόρων από πρόσφυγες. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους
μας που προετοίμασε τη συμμετοχή μας σε εκδήλωση για τους πρόσφυγες όπου πήραν μέρος
σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω».

•

Συνάντηση-Συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Η συνάντησή μας με τους μαθητές-τριες του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και τους
καθηγητές τους έγινε στο πλαίσιο γνωριμίας και συνεργασίας με σχολείο του προγράμματος σε
άλλη περιοχή. Μετά την θερμότατη υποδοχή, με την καθοδήγηση της Κας Καραβίτη, οι μαθητές
μας συνεργάστηκαν με τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου σε βιωματικό παιχνίδι για τον
εθελοντισμό και παρακολούθησαν αποσπάσματα από τους Μονολόγους του Αιγαίου όπως το
παρουσίασαν οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου. Πριν από την επίσκεψη μας στο Μουσικό
σχολείο, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετική παράσταση από
το Θέατρο Βορείου Ελλάδος «Το παιδί με τη βαλίτσα» με θέμα το προσφυγικό.

•

Συμμετοχή σε εκδήλωση για τους πρόσφυγες με τα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρώ»
Ομάδα μαθητών παρουσίασε δραματοποιημένα αποσπάσματα από το βιβλίο «Μονόλογοι από το
Αιγαίο» στο Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων την 31η Μαρτίου, σε μία εκδήλωση που συγκέντρωσε
μεγάλο αριθμό σχολείων και συμπολιτών μας. Σκέψεις, συναισθήματα και μαρτυρίες ανήλικων
ασυνόδευτων προσφύγων απέκτησαν φωνή και έγιναν εικόνες, τραγούδι και κίνηση, συγκίνησαν
αλλά και προβλημάτισαν τους μαθητές μας και το ακροατήριο τους.

•

Συμμετοχή στο παιχνίδι θησαυρού
Τα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω» με ομάδες μαθητών τους συμμετείχαν σε δράσεις σε
συνεργασία με φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της πόλης μας. Συγκεκριμένα οι μαθητές
έμαθαν να δημιουργούν κοσμήματα από ανακυκλωμένα υλικά, ήρθαν σε επαφή με τα προβλήματα
των ανθρώπων με αναπηρία που σχετίζονται με τη μετακίνησή τους συνοδεύοντας συνάνθρωπό
μας με αμαξίδιο στο κέντρο της πόλης, γνώρισαν την γραφή Braille και τη νοηματική γλώσσα από
τον εκπρόσωπο του συλλόγου τυφλών και έπαιξαν βόλεϊ «εδάφους» με παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
Επίσης έμαθαν για την προστασία των αδέσποτων ζώων και για την σημασία της εθελοντικής
αιμοδοσίας. Με την βοήθεια των Pagouristas διένειμαν φυλλάδια για την οδική ασφάλεια σε
διαβάσεις κρατώντας πλακάτ και καθάρισαν πινακίδες στο κέντρο της πόλης. Τέλος έμαθαν να
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κάνουν φωλιές πουλιών και παρακολούθησαν την «επιστροφή» ενός θεραπευμένου κύκνου
στην λίμνη.
•

Δενδροφύτευση στον Δήμο μας
Η εθελοντική μας ομάδα υπό την επίβλεψη της γεωπόνου του Δήμου μας φύτεψε 200 δενδρύλλια
πεύκου σε περιοχή κοντά στο σχολείο μας.

•

Επίσκεψη σε Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας
Συνεχίστηκαν και οι επισκέψεις μας στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου (Βουνοπλαγιά 12/6, Ζίτσα 19/6) με
σκοπό την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

•

Ποδηλατικός γύρος
Μαθητές και ενήλικοι συνδημότες μας συμμετείχαν σε ποδηλατικό γύρο στον Δήμο Ζίτσας με
σκοπό την ενημέρωση των συμπολιτών μας για την οδική ασφάλεια διανέμοντας σχετικό έντυπο
υλικό. Το υλικό διένειμαν οι μαθητές σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου όπου έκαναν στάσεις,
ενώ εκπρόσωπος της τροχαίας Ιωαννίνων κλήθηκε να μιλήσει στους συγκεντρωμένους για την
ασφαλή οδήγηση.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο κεντρικός κορμός των δράσεων στη φετινή χρονιά ήταν η συνεργασία
των μαθητών μας σε κοινές δράσεις με τα σχολεία του προγράμματος,
τόσο στο νομό Ιωαννίνων, όσο και εκτός νομού. Η πεποίθησή μας
είναι πως τέτοιες συνεργασίες ανοίγουν τα σύνορα του σχολείου και
φέρνουν τους μαθητές μας σε επαφή με συνομήλικούς τους αλλά και
φορείς μέσα από δράσεις που σκοπό έχουν να δυναμώσουν την ιδέα
του ενεργού πολίτη. Οι μαθητές εμβάθυναν με βιωματικό τρόπο στο
προσφυγικό ζήτημα, αναθεώρησαν ρατσιστικά στερεότυπα ενώ με τα
έργα τους έδωσαν στους συμπολίτες μας το δικό τους μήνυμα. Η επαφή
των μαθητών μας με εθελοντικές οργανώσεις επί τω έργω τους έδωσε
μια καλύτερη εικόνα του ενεργού πολίτη που αφιερώνει τον χρόνο του να
βοηθήσει, να παρέμβει, να ευαισθητοποιήσει.
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Γυμνάσιο Παρακαλάμου
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Πατσούρας, Γεώργιος Σκαργιώτης, Γεωργία Εριέττα Μπογά, Βασιλική Καλαιτζή, Λώρα
Μαρίαη
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Προβληματίζομαι – Νοιάζομαι – Οργανώνομαι – Ενεργώ – Στηρίζω»
«Π Ν Ο Ε Σ»
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•

Ενημέρωση για τις εθελοντικές οργανώσεις
Οι μαθητές ενημερωθήκαν για τις εθελοντικές οργανώσεις, και ανακάλυψαν ποιες από αυτές
δραστηριοποιούνται και στην περιοχή μας. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και ερεύνησαν
ενδεικτικά για κάποιες από αυτές και τις παρουσίασαν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.
Είχαμε επιπλέον την τύχη κατά την εξέλιξη του προγράμματος και με τις κοινές δράσεις να έρθουν
σε κοντινή επαφή με αρκετούς εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων και να μάθουν πολλά
περισσότερα πράγματα από πρώτο χέρι.

•

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Μάθανε πολλά πράγματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και βίωσαν το ρόλο του ενεργού πολίτη
αφού ενημέρωσαν τους γονείς αλλά και κάποιους από τους κατοίκους του χωριού για τους
κανόνες ασφάλειας, τους κινδύνους αλλά και τον τρόπο προστασίας ή αντιμετώπισης τους. (Η
δράση αυτή περιελάμβανε αρχική ενημέρωση από τους πρεσβευτές της Ακαδημίας Ασφαλούς
Διαδικτύου από απόσταση και στη συνέχεια τα παιδιά κατέγραψαν τα σημαντικότερα σημεία σε ένα
φυλλάδιο με συμβουλές για τους μεγαλύτερους χρήστες του διαδικτύου ώστε να το μοιράσουν
στους δικούς τους αλλά και σε άλλους κατοίκους του χωριού).

•

Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το ποτάμι της περιοχής μας τον Καλαμά
που κινδυνεύει
Έγινε προβολή ντοκιμαντέρ και ενημέρωση στο σχολείο από εκπροσώπους της ομάδας
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
“ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ“» (εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ομάδας έχει προσκληθεί στο παρελθόν
και θα μας επισκεφθεί και πάλι ώστε όχι μόνο να ενημερώσει τους μαθητές αλλά και να τους
κάνει πρεσβευτές του αγώνα τους στον Παρακάλαμο γνωστοποιώντας το πρόβλημα σε όλη την
τοπική κοινωνία).

•

Αντιμετώπιση έκτακτης κρίσης
Παροχή βοήθειας σε συμμαθητή μας που αντιμετώπιζε έκτακτο πρόβλημα υγείας (Μετά την
αλλαγή του χρόνου ένας μαθητής μας της Α΄ Γυμνασίου διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια
ασθένεια στην καρδιά του και χειρουργήθηκε στην Αθήνα από ειδικό Αμερικάνο γιατρό που
επισκέπτεται την Ελλάδα μόνο δυο –τρεις φορές το χρόνο για τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις. Τα
παιδιά συγκέντρωσαν ένα ποσό για να το προσφέρουν στο συμμαθητή τους αλλά αυτός δεν το
δέχτηκε γνωρίζοντας προφανώς τη γενική κακή οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους).
Με την ευκαιρία όμως αυτή μπορέσαμε να συζητήσουμε και για εναλλακτικούς (όχι απαραίτητα
υλικούς) τρόπους υποστήριξης συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση.

•

Ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το προσφυγικό ζήτημα μέσα από το βιβλίο «Μονόλογοι από το
Αιγαίο» με βιωματικά θεατρικά παιχνίδια και προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.
Κάποια από αυτά συμμετείχαν με δημιουργίες τους στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώθηκε
στα Ιωάννινα. Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στον κοντινό μας καταυλισμό
προσφύγων στα Δολιανά, που είχαμε περιλάβει στον αρχικό μας προγραμματισμό, προκειμένου
να γνωριστούν και να παίξουν με τα παιδιά εκεί. Αποδείχτηκε ότι χρειαζόταν πολλές και
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άδεια εισόδου και
επιπλέον υπήρχαν ελάχιστα παιδιά σε αντίστοιχες ηλικίες με τα δικά μας.
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•

«Let’s do it Greece»
Η δράση αυτή παγιώνεται στη κοινή συνείδηση ως καλό παράδειγμα εθελοντισμού αποκτώντας
κάθε χρόνο πολλαπλάσιες συμμετοχές. Για φέτος ήταν προγραμματισμένη για τη βδομάδα πριν
τις 2 Απριλίου (ημέρα που θα γίνονταν οι περισσότερες συντονισμένες δράσεις). Εμείς λοιπόν,
αφού δεν βρήκαμε κάποιο κοινό πρόγραμμα στην κοντινή περιοχή μας, πήραμε την πρωτοβουλία
και κάναμε καθαρισμό των δρόμων του χωριού. Συγκεντρώθηκαν πάνω από είκοσι μεγάλες
σακούλες σκουπιδιών και παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε σχετικά τους
κατοίκους του χωριού.

•

Γνωριμία με το Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά
Επισκεφθήκαμε τον νομό Πρέβεζας για να γνωρίσουμε τη δράση του «Φορέα Διαχείρισης
Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά». Αρχικά επισκεφθήκαμε το περίπτερο
πληροφόρησης στη Γλυκή 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. Είναι αρκετές οι περιοχές ευθύνης του φορέα με
ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές αλλά και πολλά προβλήματα (εκβολές του Αχέροντα στην Αμμουδιά,
όχθες του Αχέροντα στη Γλυκή, Έλος Καλοδικίου κ.ά.). Η ενημέρωσή μας συνδυάστηκε με
μια πολύ ωραία βόλτα στις όχθες του Αχέροντα μέσα σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό
τοπίο. Είχαμε τη δυνατότητα παρατήρησης και φωτογράφησης της ιδιαίτερης χλωρίδας και
ορνιθοπανίδας της περιοχής κι έτσι συνδυάσαμε τον εθελοντισμό με την ενημέρωση και την
ψυχαγωγία αφού επιπλέον επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου αλλά
και την πανέμορφη Πάργα.

•

Κυνήγι Θησαυρού
Συμμετείχαμε σύσσωμοι και εμείς στην κοινή πολλαπλή δράση μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία του
νομού και τους συνεργαζόμενους φορείς στην πόλη των Ιωαννίνων που είχε και φέτος παιχνίδι
κρυμμένου θησαυρού. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως και πέρυσι με πολύ μεγάλη
επιτυχία αλλά χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την οργάνωση της αφού συμμετείχαν όλα
τα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω» του Νομού Ιωαννίνων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια,
λύκειο). Περισσότερα σχολεία, περισσότεροι φορείς, περισσότερες δράσεις, περισσότερη δημόσια
προβολή… Φαίνεται πως κάτι σημαντικό πάει να καθιερωθεί στον χάρτη του εθελοντισμού της
πόλης των Ιωαννίνων. Οι φορείς που συνεργαστήκαμε φαίνονται στο τμήμα Ε (προτελευταία
παράγραφος). Ενδεικτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν (στη Δευτεροβάθμια) ήταν:
▶ Καθαρισμός πινακίδων.
▶ Δυσκολίες μετακίνησης με αμαξίδιο.
▶ Φοράτε … ζώνες;
▶ Anima: Αδέσποτα φροντίδα και προστασία.
▶ Επιδαπέδια Volley με τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
▶ Μαθαίνοντας γραφή Braille από σύνδεσμο τυφλών & νοηματική.
▶ Εθελοντική Αιμοδοσία.
▶ Δημιουργώντας από τα ανακυκλώσιμα.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι ομάδες ακολούθησαν οδηγίες και ερωτήσεις σχετικές με τον
εθελοντισμό οι οποίες ουσιαστικά τους οδηγούσαν στον επόμενο σταθμό δράσης σε διάφορα
σημεία του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων. Οι ομαδικές δράσεις σταδιακά εστιάστηκαν στο
χώρο του Κάστρου. Όλοι όμως κατέληξαν στην παραλίμνια περιοχή όπου έγινε απελευθέρωση
αποθεραπευμένου κύκνου που μας έστειλε η «ΑΛΚΥΟΝΗ».
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας βελτίωσαν κατά πολύ τις γνώσεις τους σχετικά με τις
έννοιες του εθελοντισμού της αλληλεγγύης και του ενεργού πολίτη με
τρόπο περισσότερο βιωματικό και λιγότερο θεωρητικό. Κατάφεραν να
συνεργαστούν σε ικανοποιητικό βαθμό και κινητοποιήθηκαν σταδιακά
όλοι ακόμη κι αυτοί που επεδείκνυαν αρχικά αρνητική διάθεση φτάνοντας
στο τέλος να ζητούν να προτείνουν και να υποδεικνύουν να κάνουμε κι
άλλες δράσεις.
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5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Χρήστος Πασιάς, Αναστασία Τζίμα, Σταύρος Σόντης, Οδυσσέας Σέλλιος
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ενδιαφερόμαστε εθελοντικά,
Νοιάζομαι, Δρω Ιδανικά, Αγαπώ, Φροντίζω, Ευαισθητοποιούμαι,
Ρωτώ, Οδηγώ, Μαθαίνω, Αλληλεγγυώμαι,
Συνεργάζομαι τώρα. Ελπίζω»
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•

Προσφορά αγαθών σε πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Οι μαθητές συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (υλικά καθαριότητας, οικιακό
εξοπλισμό και βρεφικά είδη) αλλά και μεταχειρισμένα ρούχα σε καλή κατάσταση που προέρχονταν
είτε από τις οικογένειές τους είτε από προσφορές επιχειρήσεων και τα διένειμαν, σε πρώτη φάση,
σε οικογένειες συμμαθητών τους που αντιμετώπιζαν προβλήματα, και, σε δεύτερη φάση, μέσω
της υπηρεσίας πρόνοιας του Δήμου Ιωαννιτών, σε άλλες οικογένειες του Δήμου καθώς και
στις προσφυγικές δομές της περιοχής μας. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν για τους πρόσφυγες
προωθήθηκαν μέσω του ΟΚΠΑΠΑ στους πρόσφυγες του νομού μας.
▶ Η κρεμάστρα της καλοσύνης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου δέχτηκε τις
προσφορές των μαθητών αλλά έδωσε και τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν ρούχα
που θα μπορούσαν να καλύψουν δικές τους ανάγκες αλλά και των οικογενειών τους σε θέματα
ένδυσης.

•

Περιβάλλον
▶ Υλοποιήσαμε δράση-ενημέρωση για την επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών για τη
δημιουργία κοσμημάτων καθώς και παρέμβαση σε κεντρικά σημεία της πόλης για ενημέρωση
πεζών και οδηγών για θέματα οδικής ασφάλειας.
▶ Συμμετοχή στις δράσεις του φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας και του ΚΠΕ Μεσολογγίου
και του φορέα διαχείρισης στενών και εκβολών Αχέροντα και Καλαμά που αφορούν την
αειφορική διαχείριση των αντίστοιχων τοπικών οικοσυστημάτων.

•

Επίσκεψη στην ΕΛΕΠΑΠ
Επισκεφθήκαμε την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων όπου οι μαθητές του σχολείου γνωσίστηκαν με τα
παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο σχολείο μας.

•

Εθελοντική Αιμοδοσία
Υλοποιήσαμε μια ενημέρωση-ευαισθητοποίηση σχετική με την εθελοντική αιμοδοσία από τους
φοιτητές της Φ.Ο.Ε.Α.

•

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Υλοποιήσαμε δράση-ενημέρωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο αξιοποιώντας υλικό από το
Ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου saferinternet.gr.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στο προσφυγικό
Συμμετείχαμε στη δραματοποίηση του βιβλίου «Μονόλογοι από το Αιγαίο» με κύριο σκοπό να
καταγραφούν όχι μόνο οι δυσκολίες που βίωσαν και βιώνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες
αλλά και όσα αγαπούν, όσα ελπίζουν κι ονειρεύονται, τα οποία είναι κοινά με τους υπόλοιπους
συνομηλίκους τους.

•

«Κυνήγι Θησαυρού εθελοντισμού»
Συμμετείχαμε σε παιχνίδι θησαυρού που θα πρόβαλε στους πολίτες της πόλης μας τις εθελοντικές
μας δράσεις σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα σχολεία του νομού μας και τους αντίστοιχους
φορείς.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Ο βασικός άξονας του προγράμματός μας που ήταν η συγκέντρωση ρουχισμού
και τροφίμων και η διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λειτούργησε
ικανοποιητικά. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από τους μαθητές, τους γονείς,
τοπικές επιχειρήσεις καθώς και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του
σχολείου. Δημιουργήθηκε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας και στο σχολείο
υπάρχει πλέον μια κουλτούρα προσφοράς. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα
να έρθουν σε επαφή με φορείς και κοινωνικές ομάδες και να βιώσουν τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν. Ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο προσφυγικό
ζήτημα και μέσα από διάφορες εικαστικές παρεμβάσεις έστειλαν το δικό μας
μήνυμα στην τοπική κοινωνία. Ακόμη, κατανόησαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν
αποκλεισμοί και διακρίσεις. Τέλος ενημερώθηκαν και συμμετείχαν σε δράσεις
που αφορούσαν οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, προβλήματα ατόμων με
κινητική αναπηρία, προστασία των ζώων, εθελοντική αιμοδοσία, ανακύκλωση
υλικών, περιβαλλοντικά ζητήματα, γραφή Braille και νοηματική γλώσσα.
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Γενικό Λύκειο Ελεούσας
«Κωνσταντίνος Ασώπιος»
Συντελεστές:
Μαρίνα Καρβούνη, Δήμητρα Γούση, Βαρβάρα Κούτη, Ελένη Ρίζου, Μαγδαληνή Παγώνη
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ενεργός πολίτης»

•

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Ευαισθητοποιήθηκαν-κινητοποιήθηκαν οι μαθητές σε δράση κοινωνικής αλληλεγγύης,
προσφέροντας σε συνανθρώπους μέσα από την αξιοποίηση της φαντασίας και
δημιουργικότητάς των και της διάθεσης προσωπικού χρόνου. Μαζί με το Γυμνάσιο με την
καθοδήγηση της καθηγήτριας καλλιτεχνικών Δήμητρας Γούση κατασκεύασαν χειροποίητες
δημιουργίες τις οποίες εξέθεσαν στο Δημαρχείο Ζίτσας. Το ποσό που συγκεντρώθηκε
δόθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Διαβίωσης Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό,
«ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», το οποίο στεγάζεται στο χωριό της Ζίτσας.

Δράσεις σχετικές με «Προσφυγικό και Ρατσισμό»
•

Περάσματα
Μαθητές και καθηγητές συμμετείχαμε σε βιωματικό παιχνίδι εξομοίωσης συνθηκών πολέμου
και περασμάτων συνόρων από πρόσφυγες. Την καθοδήγηση ανέλαβαν ειδικά πιστοποιημένοι
εκπαιδευτικοί (Ελένη Ρίζου και Δημήτρης Κονετάς) σε συνεργασία με στελέχη του πανελληνίου
δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση οι οποίοι ήρθαν για τον σκοπό αυτό στα Ιωάννινα. Η
δράση σχεδιάστηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και διεξάγεται με συγκεκριμένους όρους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Συμμετοχή σε έκθεση ευαισθητοποίησης
Η δράση αυτή έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος των καλλιτεχνικών με στόχο την καλλιέργεια
του αισθήματος της ανεκτικότητας, της κοινωνικής ευαισθησίας και φιλειρηνισμού μέσα
από την τέχνη. Σε συνέχεια των «περασμάτων» οι μαθητές ασχολήθηκαν με το προσφυγικό
κατασκευάζοντας σχετικά εικαστικά έργα (πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά) τα οποία εκτέθηκαν
στην κοινή εκδήλωση «Μονόλογοι από το Αιγαίο 2017» με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Δράσης.

•

Συμμετοχή σε δράσεις του Προγράμματος «Και αν ήσουν εσύ;»
Μελετήθηκε το υλικό των «Μονολόγων από το Αιγαίο» και 20 διαφορετικές ομάδες απέδωσαν
με πρωτότυπα θεατρικά δρώμενα τις διαφορετικές μαρτυρίες εφήβων προσφύγων οι οποίοι
βρέθηκαν ασυνόδευτοι σε hotspot στην Ελλάδα το 2015. Τρία από τα έργα παρουσιάστηκαν
σε κοινή εκδήλωση 17 σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
Καμπέρειο Θέατρο στις 31 Μαρτίου. Η δράση αυτή συνδέεται με την προηγούμενη στοχεύοντας
στο να ευαισθητοποιήσει μαθητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας στο θέμα του προσφυγικού.
Οι καθηγητές/-τριες που ανέλαβαν την καθοδήγηση είχαν πάρει μέρος σε σεμινάριο θεάτρου
βασισμένο στο ίδιο υλικό.

•

Καταγραφή και παρουσίαση φορέων
Κάθε μαθητής επέλεξε έναν διαφορετικό φορέα εθελοντισμού ή/και αλληλεγγύης. Ακολούθησε
μελέτη, ανάρτηση πληροφοριών σε ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο, και τελικά παρουσίαση
στους συμμαθητές του. Ο σχεδιασμός της επιμέρους δράσης ακολουθεί τις 7 φάσεις της μεθόδου
project όπως αναλύονται από τον Freire.

•

Συνάντηση με τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ με σκοπό το παιχνίδι
Η επαφή των μαθητών μας με παιδιά του ΕΛΕΠΑΠ έλαβε χώρα στο Ιτς Καλέ στις 26 Απριλίου
όπου πραγματοποιήθηκε μέρος του «θησαυρού». Ομάδα μαθητών μαζί με ομάδα παιδιών της
ΕΛΕΠΑΠ παίξαν επιδαπέδια πετοσφαίριση (volleyball). Δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουν χαρά
στα παιδιά αλλά και να αντιμετωπίσουν στη ρίζα της την πηγή πολλών προκαταλήψεων.
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•

Ψυχαγωγούμε τους γηραιότερους συμπολίτες μας
Σε συνέχεια των περσινών μας απογευμάτων ψυχαγωγίας σε Κ.Α.Π.Η. του Δήμου σε συνεργασία
με το Γυμνάσιο Ελεούσας, ομάδα μαθητών ανέλαβαν να διασκεδάσουν τους ηλικιωμένους στο
Γηροκομείο του Δήμου Ιωαννίνων με μουσική, χορό και παιχνίδι. Οι επισκέψεις αυτές έχουν
σκοπό την προσφορά χαράς και αγάπης σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Συνεχίστηκαν
δε και οι παρουσίες μας στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου (Βουνοπλαγιά 12/6, Ζίτσα 19/6).

•

Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχνίδι θα ήταν… Θησαυρός
Αποτέλεσε τη συνέχεια περσινής επιτυχημένης δράσης. Συμμετείχαν όλα τα σχολεία του
«Νοιάζομαι και Δρω» του Νομού Ιωαννίνων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκειο). Οι
μαθητές κατανεμήθηκαν οριζόντια σε ομάδες έτσι ώστε να συνεργάζονται διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν με πολύ κόπο και μεράκι από ομάδα συντονιστών
που εκπροσωπούσαν τα συμμετέχοντα σχολεία με τη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή
φορέων και οργανώσεων που δρουν στο νομό Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη μνεία για τη συνεργασία
τους στην πολύμηνη προετοιμασία στους: ΧΕΝ Ιωαννίνων, Paguristas, Ανοιχτή ομάδα δράσης
εθελοντών πολιτών στα Γιάννενα, ΑΝΙΜΑ, Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, Σύλλογο
Τυφλών, Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Κιβωτό του Κόσμου, ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι ομάδες ακολούθησαν οδηγίες και ερωτήσεις σχετικές με τον
εθελοντισμό οι οποίες ουσιαστικά τους κατηύθυναν σε κάθε επόμενο σταθμό δράσης σε διάφορα
σημεία του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων. Οι ομαδικές δράσεις σταδιακά εστιάστηκαν στο
χώρο του Κάστρου. Όλοι όμως κατέληξαν στην παραλίμνια περιοχή όπου ο συντονιστής της εν
λόγω δράσης ανακοίνωσε ότι ο «θησαυρός» είναι η αλληλεγγύη και η ανιδιοτελής προσφορά στον
συνάνθρωπο. Νικητής τελικά ήταν ο κύκνος ο οποίος βαπτίστηκε «Ελπίδα» απελευθερώθηκε,
στη λίμνη των Ιωαννίνων. Η «Ελπίδα» είχε αποθεραπευτεί στην Πάρο από τον συνεργαζόμενο
Σύλλογο Περίθαλψης- Προστασίας Αγρίων Ζώων «ΑΛΚΥΟΝΗ».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού
(καθαρισμός πινακίδων από αφίσες, διανομή φυλλαδίων σε οδηγούς
για τη σημασία της ζώνης ασφαλείας, περιποίηση αδέσποτων ζώων
κτλ.) και να εφαρμόσουν στην πράξη ό,τι είχαν γνωρίσει στην τάξη μέσα
από την επεξεργασία του υλικού του προγράμματος (διδακτικό πακέτο,
επιτραπέζιο παιχνίδι). Σκοπός μας ήταν ο αναστοχασμός των δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν, ο εντοπισμός των ευάλωτων σημείων τους και η
βελτίωσή τους για να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις καρδιές
των μαθητών, έτσι ώστε να συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους τις πράξεις
ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και εθελοντισμού για ένα καλύτερο και δικαιότερο
κόσμο για όλους!
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3o Νηπιαγωγείο
Νέας Μάκρης
Συντελεστές:
Μαρία Μπιρμπίλη, Γιαννούλα Νταλαμπούρα-Κούρτη
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Χρυσούλα Κουράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι & Δρω: Βιβλιοπεριπέτειες»
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•

Νοιάζομαι & Δρω, ΔιαβάΖΩ για την Τρίτη Ηλικία
Με αφορμή το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου» Νομική Βιβλιοθήκη
2016, σχεδιάστηκε μια δράση στα Κ.Α.Π.Η. Νέας Μάκρης. Το 3ο Νηπιαγωγείο κινητοποιώντας
όμορα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία κατέληξε στο σχεδιασμό των παρακάτω
δραστηριοτήτων:
▶ Συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με την Τρίτη ηλικία με αφορμή την ανάγνωση του
βιβλίου. Ανταλλαγή απόψεων κι αναζήτηση δομών (Κ.Α.Π.Η.)
▶ Πραγματοποίηση επίσκεψης στα Κ.Α.Π.Η. Νέας Μάκρης, κατασκευή κάρτας με αφορμή το
βιβλίο και αναζήτηση χορηγών προκειμένου να εξασφαλιστούν γλαστράκια-δώρα.
▶ Πραγματοποίηση εκδήλωσης στα Κ.Α.Π.Η. με τη συμμετοχή του Συγγραφέα Βαγγέλη
Ηλιόπουλου, μελών του Κ.Α.Π.Η., φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Νοιάζομαι & Δρω, ΔιαβάΖΩ για τους Άστεγους
Με αφορμή το βιβλίο της Μαρίας Σκαμάγκα «Ο σκύλος Κάρλος» (Μεταίχμιο, 2016) και το βιβλίο
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, «Το σπίτι το δικό μας»(Νομική Βιβλιοθήκη 2016), το 3ο Νηπιαγωγείο
κινητοποιώντας όμορα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία κατέληξε στην πραγματοποίηση των
παρακάτω δραστηριοτήτων:
▶ Συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με τους άστεγους με αφορμή την ανάγνωση των
βιβλίων. Ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Σχεδία)
▶ Συγκέντρωση τροφίμων και εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
▶ Αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επικείμενη κατάργηση
της δομής στον Δήμο Μαραθώνα.
▶ Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην ΚΕΔΜΑ Νέας Μάκρης με τη σύμπραξη παιδιών,
εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής και συγγραφέων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι
«Ακτιβιστές Αναγνώστες» και η «Σχεδία». Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, δρώμενα κι εργαστήρι
εθελοντών. Στο εργαστήρι θα κατασκευαστούν κούκλες από κάλτσες οι οποίες θα ανταλλάσσονται
με τρόφιμα για τους άστεγους.

•

Νοιάζομαι & Δρω, ΔιαβάΖΩ για την ίδρυση μιας Βιβλιοθήκης
Με αφορμή την ημέρα παιδικού βιβλίου και το βιβλίο της Αγγελικής Δαρλάση «Η Ξύπνια
Βασιλοπούλα» (Μεταίχμιο 2016), δημιουργούμε μια εθελοντική ομάδα δράσης απoτελούμενη
από παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες. Δεδομένου του γραπτού αιτήματος για τη
δημιουργία μιας Παιδικής Βιβλιοθήκης από τα Νηπιαγωγεία της περιοχής, «καταλαμβάνουμε»
ακτιβιστικά τον ελεύθερο χώρο της ΚΕΔΜΑ που δεν έχει αξιοποιηθεί. Διαμορφώσαμε τον χώρο
και τοποθετήσαμε τα βιβλία που έχουμε συλλέξει από εθελοντές. Δημιουργήσαμε μια ομάδα
εθελοντών, οι οποίοι εκ περιτροπής ανέλαβαν την λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες προκειμένου να είναι επισκέψιμη από το κοινό. Παραδώσαμε μία ανταλλακτική
Βιβλιοθήκη στο Τύμβο Μαραθώνα.
▶ Τέλος σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνα (ΚΕΔΜΑ),
οργανώσαμε μια ανοιχτή προς το κοινό εκδήλωση, με καλεσμένη τη Σάσα Βούλγαρη.

•

Νοιάζομαι & Δρω, ΔιαβάΖΩ για τα άτομα με αναπηρία όρασης ή Βάζω τα μάτια, βάζεις τα
αφτιά να διαβάσουμε παρέα;
Με αφορμή το βιβλίο της «Η Φένια η αγαπημένη των ήχων» (Πατάκης, 2015)πραγματοποιήθηκε
μια δράση για τα άτομα με αναπηρία όρασης με τις εξής δραστηριότητες:
▶ Συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τα άτομα με αναπηρία όρασης μετά την ανάγνωση του
βιβλίου. Ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση δομών (ΚΕΑΤ, Φάρος Τυφλών).
▶ Εθελοντική εργασία ως προς τη δημιουργία απτικού βιβλίου «Αλέξη, φάε κάτι» της Άλισον
Φαλκονάκη (Μεταίχμιο, 2014).
▶ Επίσκεψη στο Μουσείο Αφής.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δράσεις εντός και εκτός
νηπιαγωγείου. Δόθηκαν ευκαιρίες, ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με έννοιες που σχετίζονται με τον εθελοντισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι
άρχισαν να προβληματίζονται και να τις χρησιμοποιούν, προκειμένου να
προσεγγίσουν καταστάσεις τις καθημερινής τους δραστηριότητας.
Παράλληλα, το πρόγραμμα έδωσε την αφορμή και την ευκαιρία για
συνεργασία με άλλα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας.
Δεδομένου ότι υπήρξε προβολή και ενημέρωση της Κοινότητας σε σχέση
με τις εθελοντικές δράσεις του σχολείου, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή
και δραστηριοποίηση. Άτυπες εθελοντικές ομάδες προσφέρθηκαν και
συνέβαλλαν στην υλοποίηση των δράσεων με ενθουσιασμό και αξιόλογες
ιδέες.
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7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης
Συντελεστές:
Ειρήνη Ραϊσακη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Χρυσούλα Κουράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω...μια βιβλιοθήκη για τους άλλους δημιουργώ!»

•

Μια βιβλιοθήκη για τους άλλους
▶ Υπαίθρια παιδική ανταλλακτική βιβλιοθήκη στην κεντρική πλατεία της πόλης.
▶ Kινητή βιβλιοθήκη (βιβλιοβαλίτσα) για το ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία» για παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις.
▶ Kινητή βιβλιοθήκη (βιβλιοβαλίτσα) για τα σχολεία Π.Ε. σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Ομάδα Αιγαίου
στο ακριτικό νησί της Δονούσας.
▶ Ανάληψη πρωτοβουλίας-καμπάνια συνεργασίας σχολείων-φορέων για ίδρυση Δημοτικής
Παιδικής Βιβλιοθήκης στην πόλη μας.
▶ Κουμπαράς αλληλεγγύης, μέσω φιλανθρωπικής πρωτοβουλιών από τα παιδιά σε διαρκή
χρήση.
▶ Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και σχολείων και ανεύρεση συνεργατών για τις παραπάνω
δράσεις.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο στόχος συγκέντρωσης βιβλίων με εθελοντικές διαδικασίες ευαισθητοποίησε
παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και τοποθέτησε τον αρχικό σκοπό αλληλεγγύης
και ενεργούς πολιτειότητας σε υψηλό αξιακό επίπεδο. Παράλληλα, τα παιδιά
κινητοποιήθηκαν με φαντασία, πρωτοβουλίες, ομαδικότητα, συζήτηση και λήψη
αποφάσεων, προκειμένου για την ενημέρωση των δράσεων και το κάλεσμα
αλληλεγγύης. Στα πολύ ισχυρά σημεία των δράσεων τοποθετούμε τη δυνατή
συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, την επαφή
και τη γνωριμία των παιδιών με φορείς που δραστηριοποιούνται εθελοντικά
για καλό κοινωνικό σκοπό, τα έντονα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν από
την κοινή δράση, την αξία της συμμετοχής, την αλληλεπίδραση μαθητών για
ένα κοινό σκοπό και την ομαδική δουλειά. Σημαντικό στάδιο του προγράμματος
υπήρξε η επικοινωνία και αλληλεπίδραση των παιδιών του σχολείου μας μέσω
του προγράμματος Skype με τους μαθητές ακριτικού νησιού, αλλά και με τους
μαθητές που επισκέφτηκαν το νηπιαγωγείο για να παραδώσουν τα βιβλία τους.
Τέλος, στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνεται και η μεγάλη αποδοχή της υπαίθριας
βιβλιοθήκης από την τοπική κοινωνία, που βίωσαν οι μικροί μαθητές μας και οι
γονείς τους, κατά τη διαδικασία των εγκαινίων της.
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2ο Νηπιαγωγείο
Άνω Λιοσίων
Συντελεστές:
Ασημίνα Πισπιρίγκου, Πολυχρονίτσα Ιωαννίδου, Ελένη Καλαμίδα, Σοφία Μαριάννα
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας: Γεωργίτσα Σταματοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Βοηθώ γιατί θέλω και μπορώ!!»

•

Οι δράσεις μας
▶ Γνωριμία με διάφορες εθελοντικές ομάδες με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού: φωτογραφίες,
προβολή video ( ο καλός Σαμαρείτης, η ζωή μια ρόδα ). Ακολούθησε συζήτηση και παιχνίδια
ρόλων για να γίνει η αποσαφήνιση των εννοιών. Με τη χρήση του δράματος παίξαμε αυτοσχέδιες
ιστορίες με θέμα τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, με στόχο την κατανόηση των εννοιών .
Θέτουμε το ερώτημα «εμείς ποιους θα θέλαμε να βοηθήσουμε;» Τα παιδιά αποφάσισαν ότι θα
ήθελαν να ασχοληθούμε με τα αδέσποτα και τα ΑΜΕΑ .
▶ Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και αποφάσισαν για το όνομα της εθελοντικής τους ομάδας
και για το σύμβολό της, με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας.
Καλέσαμε εθελοντή από το σώμα Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού καθώς και τη
συντονίστριάς μας Κας Σταματοπούλου, σε απόγευματινή συνάντηση με στόχο την ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των γονιών.
▶ Επικοινωνία με την προϊσταμένη του 2ου Eιδικού Νηπιαγωγείου Ζεφυρίου, για να έρθουν
σε επαφή τα δύο σχολεία και να οργανώσουν από κοινού δράσεις, με στόχο την αποδοχή της
διαφορετικότητας και την κοινωνικοποίηση.
▶ Προγραμματισμός επίσκεψης στο ειδικό σχολείο με δώρα (πήλινα γλαστράκια με λουλούδια,
φτιαγμένα από το παιδιά μας), για να γνωρίσουμε τα παιδιά, να τους τραγουδήσουμε και να
παίξουμε μαζί τους.
▶ Αποστολή επιστολής στον Δήμαρχο της περιοχής για να ζητήσουμε την βοήθειά του στο έργο
μας. Το κείμενο το υπαγόρευσαν τα παιδιά.
▶ Επίσκεψη και δράση στο «εργαστήρι» ΑΜΕΑ Άνω Λιοσίων.
▶ «Γεύμα Αγάπης». Προσκαλέσαμε το 2ο Ειδικό Σχολείο να μας επισκεφθεί για να του
προσφέρουμε πρωινό που είχαν τα παιδιά μας.
▶ Επικοινωνία και συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Σ.Κ.Ε.Π.».
▶ Διοργάνωση Πασχαλινού Bazaar τα έσοδα του οποίου δόθηκαν στο 2ο Ειδικό Σχολείο.
▶ Επικοινωνία και συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «ΚΟΥΡΟΣ».
▶ Επίσκεψη-εκδρομή στον ΣΘΙΕ (Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος).
▶ Πρόταση προς το 2ο Ειδικό Σχολείο για την από κοινού οργάνωση καλοκαιρινής γιορτής στο
χώρο του σχολείου μας .
▶ Απoνομή βραβείων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν αλλά και ανταλλαγή αναμνηστικών
φωτογραφιών από τα μέλη-εθελοντές και των δύο Νηπιαγωγείων.
▶ Τα παιδιά του κλασικού- προαιρετικού ολοήμερου τμήματος αποφάσισαν ότι θα ήθελαν
επιπλέον να βοηθήσουν τα αδέσποτα της περιοχής.
▶ Επαφή με φιλοζωική εταιρία και εθελοντή κτηνίατρο της περιοχής για να τους πάρουμε
συνέντευξη.
▶ Δημιουργία πέντε εθελοντικών ομάδων (παιδιών-γονιών), όπου σε αυτές σκεφτήκαμε να
προσθέσουμε και τους γονείς τους για να αναλάβουν δράση.
▶ Δημιουργία αφίσας από τα ίδια τα παιδιά και αφισοκόλληση σε διάφορα σημεία, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.
▶ Τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων σε διάφορα σημεία της περιοχής. Προηγήθηκε έρευνα στο
πεδίο από τις εθελοντικές ομάδες. Υπεύθυνες για τον εφοδιασμό θα ήταν κατόπιν συνεννόησης
οι πέντε ομάδες.
▶ Τοποθέτηση κουμπαράδων σε καταστήματα της περιοχής με στόχο την ανεύρεση πόρων, για
να μπορέσουμε να αγοράσουμε τροφές .
▶ Μοίρασμα φεϊγβολάν στους μαθητές του Δημοτικού για να ενημερωθούν για το τι μπορούν να
κάνουν και αυτοί.
▶ Σύνδεση με ΑΜΕΑ, σκύλοι οδηγοί για τυφλούς.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα των αδέσποτων και
από τα πιο θετικά σημεία αυτής της δράσης ήταν η ενεργός συμμετοχή
των γονιών, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μας . Με μεγάλη
προθυμία συνόδεψαν τα παιδιά στην έρευνα στο πεδίο, ήρθαν στις
προγραμματισμένες συναντήσεις μας και πρόσφεραν τροφές και
φάρμακα για τα ζώα.
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3ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
Συντελεστές:
Αϊβαζίδη Μαρίνα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεωργίτσα Σταματοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω και γι’ αυτό καλλιεργώ»

•
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Οι δράσεις μας
▶ Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρώ και γι’ αυτό καλλιεργώ» απευθύνθηκε σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Τα παιδιά στην τάξη του νηπιαγωγείου δεν είναι τα ίδια, κάθε
χρόνο αλλάζει η σύσταση και το δυναμικό της. Προκειμένου λοιπόν να καλλιεργηθούν σχέσεις
συνεργασίας και ομαδικότητας έγιναν πολλά παιχνίδια γνωριμίας (με μπάλες, μπαλόνια κ.ά.),
όπου τα παιδιά κλήθηκαν να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να παρουσιάσουν στους συμμαθητές
τους τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει να κάνουν. Βρήκαν ομοιότητες και διαφορές με τους
άλλους.
▶ Κατόπιν τα παιδιά με βάση χρωματιστές καρδιές χωρισμένες στη μέση κλήθηκαν να βρουν το
άλλο μισό, να γίνουν ζευγάρια και να κάνουν από κοινού κάτι. Οι καρδίες ξαναμοιράστηκαν και
το παιχνίδι συνεχίστηκε. Τα παιχνίδια εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικά επίσης για το δέσιμο
της ομάδας. Το ένα παιδί έκλεινε τα μάτια με μαντήλι και το άλλο παιδί το οδηγούσε. Στη συνέχεια
οι ρόλοι άλλαζαν και το παιχνίδι συνεχιζόταν. Τέλος όλα μαζί τα παιδιά συνεργάστηκαν για να
επιτύχουν κάτι. Για παράδειγμα κράταγαν ένα σεντόνι και προσπαθούσαν να μην τους πέσει
το μπαλόνι. Γίνονται ένα ανθρώπινο παζλ και μεταμορφώνονται σε λουλούδι, δέντρο, καράβι,
θάλασσα, ήλιο κ.ά. Τέλος όλα μαζί κατασκεύασαν το προσωπικό έμβλημα της ομάδας τους και
την ονομάτισαν .
▶ Για να προσεγγίσουν την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης διδάχτηκαν στην τάξη την
παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση, ζωγραφική και δραματοποίηση
της παραβολής από τα παιδιά. Τέλος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του εκπαιδευτικού δράματος και
βάλαμε σκέψεις στους ήρωες βάζοντας έτσι τα παιδιά στη θέση του άλλου καλλιεργώντας την
ενσυναίσθηση.
▶ Επίσης, τα παιδιά παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Τα Δώρα της Παπλωματούς»,
μια ιστορία που αναφέρεται σε έννοιες εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Κατόπιν, ακολούθησε
συζήτηση για την ανιδιοτελή προσφορά της παπλωματούς σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη.
▶ Προκειμένου να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, απoφασίσαμε και φτιάξαμε
έναν σχολικό λαχανόκηπο. Κάναμε τη διαμόρφωση του χώρου, ορίσαμε διαδρόμους για να
πατάμε, φυτέψαμε σποριόφυτα λαχανικών και σπείραμε σπόρους. Παράλληλα στην τάξη κάναμε
τις δικές μας σπορές λαχανικών για μελλοντική χρήση. Όταν αυτά φύτρωσαν συνεχίσαμε να τα
φροντίζουμε και κάθε παιδί πήρε μερικά για να συνεχίσει την καλλιέργεια μαζί με την οικογένειά
του.
▶ Παράλληλα, λάβαμε πρόσκληση από τα Β΄ Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας για να παραβρεθούμε στην
Χριστουγεννιάτική γιορτή τους, όπως και έγινε. Τα παιδιά σκέφτηκαν τί θα μπορούσαν να
προσφέρουν ως δώρο στους νέους τους φίλους. Και δεν άργησαν να το βρουν, αφού υπήρχαν
ήδη στην τάξη τα σποριόφυτα που καλλιεργούσαν. Επίσης πρότειναν και έκαναν διάφορες
κατασκευές που τις πρόσφεραν για να ενισχύσουν το παζάρι που διοργάνωναν τα Κ.Α.Π.Η.,
καθώς και παρουσίασαν στους φίλους της τρίτης ηλικίας δύο χορευτικά προκειμένου να
διασκεδάσουν μαζί. Η κοινή γιορτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και ανανεώσαμε το
ραντεβού μας στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας, όπου και παραβρέθηκαν αρκετά
μέλη του Κ.Α.Π.Η. προσφέροντας τους έτσι στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς.
▶ Καθώς τα παιδιά του σχολείου μας επισκέπτονταν το Χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελευσίνας,
προβληματίστηκαν για τη δράση του συλλόγου «ΦΛΟΓΑ». Έτσι, συζητήσαμε για τους σκοπούς
του συλλόγου και πρότειναν να κάνουν μια δράση ευαισθητοποίησης των επιΣ.Κ.Ε.Π.τών του
χωριού, για να βοηθήσουν το σύλλογο. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης ανέβηκαν στη σελίδα
του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Internet.
▶ Στη συνέχεια των δράσεων μας τα παιδιά πρότειναν, να καλέσουμε μέλη του Κ.Α.Π.Η. να μας
μιλήσουν για τα αποκριάτικα ήθη και έθιμα. Η δράση υλοποιήθηκε και τα παιδιά αλληλεπίδρασαν
με τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Έμαθαν για την αποκριά του «χθες» και έφτιαξαν λαγάνα την οποία
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και μοίρασαν στη γειτονιά και τα μέλη του Κ.Α.Π.Η..
▶ Παράλληλα συνεχίσαμε τη φύτευση αρωματικών βοτάνων του τόπου μας όπως: ρίγανη,
θυμάρι, δάφνη και την άνοιξη οργανώσαμε από κοινού καθαρισμό της παιδικής χαράς, δίπλα
στον χώρο του Κ.Α.Π.Η., φυτεύοντας τα αρωματικά βότανα. Ρίξαμε σβώλους με παραδοσιακούς
σπόρους και κάναμε Land art, με μηνύματα για ένα καθαρό περιβάλλον.
▶ Στο πλαίσιο του προγράμματος το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού
μαζί με την Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων «ΚΟΥΡΟΣ». Στο πλαίσιο του φεστιβάλ τα παιδιά μας
συμμετείχαν σε διάφορα παιχνίδια και δράσεις, όπως ο καθαρισμός του πάρκου, η εκμάθηση
σημάτων του ΚΟΚ, η μεταφορά με ασφαλή προς το περιβάλλον οχήματα όπως το ποδήλατο, η
εκμάθηση συστημάτων πυρόσβεσης και η φύτευση. Γνωρίσαμε τον «Εθελοντούλη» και τους
προσκόπους, μάθαμε το σύνθημά τους και το κάναμε δικό μας. Έτσι γίναμε «ΠΑΝΤΑ; ΠΡΟΘΥΜΟΙ!»
▶ Το Πάσχα δημιουργήθηκε καλλιτεχνικό εργαστήρι με τους γονείς για την κατασκευή λαμπάδων,
τις οποίες διαθέσαμε σε ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντος των παιδιών που είναι μόνοι.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά μέσα από πληθώρα δράσεων και προσωπικής εμπλοκής
ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης
και της ενεργού πολιτειότητας. Γνώρισαν πραγματικούς εθελοντέςπαραδείγματα προς μίμηση. Οι στόχοι των δράσεων επιτεύχθηκαν με
μεγάλη επιτυχία και οι δράσεις ενθουσίασαν τα παιδιά καθώς ξέφευγαν
από τις συνηθισμένες πρακτικές της σχολικής τάξης. Το σχολείο
ανοίχθηκε στην κοινωνία και έγιναν γνωστές οι δράσεις του.
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9ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Δημητρίου
Συντελεστές:
Νικόλαος Καμήλος, Αγγέλω Κολοκούση, Ειρήνη Λυσικάτου, Παναγιώτα Σιέττου, Ελένη Σαββάκη,
Αικατερίνη Παπανδρέου, Μαρία Χριστογεώργου, Ευσταθία Παππά, Ευθυμία Παναγιωτοπούλου,
Αθανασία Καραγεώργη, Χριστίνα Δελατόλα, Γρηγόριος Αργυρίου, Ελένη Τσιότσιου, Άννα Παπαδάκη,
Αλεξάνδρα Φέγγου, Πάνος Ηλιόπουλος, Μαρία Βίτσα, Ευαγγελία Καρεσιώτη, Κωνσταντίνα Ισαριώτη,
Ελένη Δημητρά, Σοφία Μπόνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Σταυρούλα Πετροπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για τον άνθρωπο»

•

Οι δράσεις μας
▶ Aνάπτυξη και διατήρηση ομαδικού πνεύματος μέσα από παιχνίδια γνωριμίας.
▶ Αποσαφήνιση εννοιών: νοιάζομαι, δρω, εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης. Σχέση
μεταξύ αυτών. Επεξεργασία τους γραμματολογικά, αλλά και με βιωματικές δραστηριότητες.
▶ Αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από εικαστικές προσεγγίσεις και παιχνίδια. Ανάγνωση
σχετικών παιδικών βιβλίων. Δραστηριότητες που αφορούν διάφορες μορφές αναπηρίας,
τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της εμπιστοσύνης και της στήριξης.
▶ Εφαρμογή του προγράμματος «Αστέρι της Ευχής» του Οργανισμού «Make a Wish»-Κάνε μια
ευχή Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
▶ Συμμετοχή σε προτεινόμενη δράση του «Make A Wish» με τη συγγραφή και ηχογράφηση ενός
τραγουδιού με τίτλο: «Μια αιθέρια αγκαλιά», από μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης, σε συνεργασία
με εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, την κα Σταυρούλα Πετροπούλου, υπεύθυνη του σχετικού
προγράμματος, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες. Δημιουργία του σήματος του «Νοιάζομαι και
Δρω» από φελιζόλ σα σκηνικό στη χορογραφία του τραγουδιού.
▶ Διάχυση του project στη μαθητική κοινότητα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης για
πραγματοποίηση κοινών δράσεων με αφορμή τους στίχους του τραγουδιού «Μια αιθέρια
αγκαλιά».
▶ Συνεργασία και επίσκεψη των εκπαιδευτικών και μαθητών των Α΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων, με
τα αντίστοιχα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία (Εγκεφαλικής Παράλυση Αργυρούπολης, Κωφών και
Βαρηκόων Αργυρούπολης, ΚΕΑΤ) και από κοινού οργάνωση project.
▶ Επίσκεψη τμημάτων του ΚΕΑΤ στα αντίστοιχα του σχολείου μας. Κοινές δράσεις γνωριμίας,
συνεκπαίδευση, εξοικείωση με τη διαφορετικότητα, ενημέρωση για τη μέθοδο γραφής Μπράιγ,
δημιουργία video.
▶ Επίσκεψη των Α', Β' και Γ’ τάξεων στο κέντρο εκπαίδευσης της ActionΑid και παρακολούθηση
του προγράμματος: «Φανταστικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου μας» και «Αν ο κόσμος ήταν
ένα μικρό χωριό», που έχει ως θεματική του τον ενεργό πολίτη του κόσμου. Συμμετοχή και
βιντεοσκόπηση του τραγουδιού: «Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, ένας κόσμος». Δημιουργία
ομαδικού χαρταετού, όπου ο κάθε μαθητής έγραψε το δικό του σύνθημα.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ τάξης στο Mουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και υλοποίηση
των προγραμμάτων: «Μόνος ή μοναδικός; Διαφορετικότητα και ρατσισμός» και «Φροντίζω με
Τέχνη». Επίσης η Στ΄ τάξη παρακολούθησε το πρόγραμμα «Επ-αφή».
▶ Κατασκευή χαρταετών από ανακυκλώσιμα υλικά της Γ' τάξης, σε συνεργασία με την
εθελοντική οργάνωση Wheeling2help, όπου οι μαθητές έγραψαν μηνύματα προκειμένου να
ταξιδέψουν στο Νεπάλ για να στολίσουν το σχολείο σε χωριό των Ιμαλάϊων.
▶ Επίσκεψη στην Α΄ Τάξη δύο εθελοντών Προσκόπων και ομαδικές δράσεις συνεργασίας και
τήρησης κανόνων.
▶ Επίσκεψη της Γ΄ τάξης στους πρόσφυγες, στη δομή του Ελληνικού μετά από επικοινωνία με
το «Δίκτυο τέχνης και δράσης-οι άνθρωποι με τα μπαλόνια». Μικρή εκστρατεία προσφοράς, τόσο
στους μικρούς μας φίλους εκεί, όσο και στους μεγαλύτερους ανθρώπους.
▶ Συγκέντρωση από την Γ΄ τάξη παιχνιδιών, βιβλίων, μαξιλαριών και εξοπλισμού για τη
διαμόρφωση του νεοσύστατου Νηπιαγωγείου στη δομή του Σχιστού.
▶ Αλληλεγγύη της Α΄ τάξης στο νεοφερμένο προσφυγόπουλο. Προσπάθεια εκμάθησης της
γλώσσας μας από τους συμμαθητές του και μέσω παιχνιδιών.
▶ Συλλογή φωτογραφιών από όλο τον κόσμο και δημιουργία αφίσας, με στόχο την ανάδειξη των
προβλημάτων των παιδιών στον πλανήτη μας. Συγγραφή του ποιήματος: «Έχω ένα όνειρο», με
σκέψεις και ευχές για όλα τα παιδιά του κόσμου, που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
▶ Συζήτηση της Δ΄ τάξης με Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου μας για το τι σημαίνει ενεργός
πολίτης και παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων για το πώς και σε ποιους τομείς μπορούν να
δραστηριοποιηθούν.
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▶ Συγκέντρωση από την Δ ΄και Ε΄ τάξη τυποποιημένων τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,
ρούχων για τη Δημοτική Ιματιοθήκη και φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.
Συλλογή τροφίμων και αποστολή τους σε συγκεκριμένη οικογένεια του Δήμου μας, που
αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης.
▶ Συλλογή πλαστικών καπακιών από το σχολείο μας και αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου για
πάσχουσα κυρία.
▶ Ευαισθητοποίηση των παιδιών της Δ΄ τάξης με την περίθαλψη, τη φροντίδα και την
απελευθέρωση μιας δεκαοχτούρας που εγκλωβίστηκε στην τάξη. Υιοθέτηση και φιλοξενία
μικρών ζώων από την Α΄ τάξη. Ενημέρωση από την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία για τα
αδέσποτα.
▶ Ενημέρωση- πρόσκληση από τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις προς τον Γονέων και Κηδεμόνων, για
συμμετοχή σε αναμόρφωση μέρους του προαύλιου χώρου του σχολείου μας με βάψιμο, φύτεμα,
καθάρισμα. Μάζεμα και αξιοποίηση υλικών που ήταν για πέταμα και χρησιμοποίησή τους στην
αναμόρφωση του χώρου.
▶ Υιοθέτηση, ανακατασκευή, καλλιτεχνική παρέμβαση του μικρού εγκαταλελειμμένου θεάτρου
στον εξωτερικό χώρο του σχολείου από τους μαθητές της Στ΄ τάξης. Πραγματοποίηση θεατρικού
δρώμενου στο ανακαινισμένο θέατρο.
▶ Επίσκεψη στο σχολείο μας του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)
με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας για την πραγματικότητα, της διαφορετικότητας:
«Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση».
▶ Δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής από τους μαθητές της Στ΄ τάξης στο European School
Radio με αφορμή την Ημέρα της μητέρας και συμμετοχή τους στον αντίστοιχο διαγωνισμό με τη
δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατέδειξε σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο
ατομικό, τάξης, όσο και σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές κατάφεραν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτενέργειά
τους μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αυτογνωσίας και
στοχοθέτησης. Παράλληλα η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες ενδυνάμωσε
τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών τόσο με τους μαθητές,
όσο και μεταξύ τους. Σημαντικό παράγοντα απoτέλεσε και η θεωρητική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωσή τους ως προς τον παιδαγωγικό τους ρόλο.
Συνολικά το πρόγραμμα ανταπoκρίθηκε στις κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες
των παιδιών και των εκπαιδευτικών που αναδύθηκαν από την εκτίμηση των
αναγκών και συνέβαλε στην καλλιέργεια θετικών στάσεων τάξης και σχολείου.
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1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Ωρωπού και Νέων Παλατίων
Συντελεστές:
Ελένη Αδάμου, Αλκμήνη Κοτσιανίδου, Ανθίππη Κυριακίδη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρυσούλα Κουράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για τον τόπο μου»
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•

Προσφυγικό
▶ Οι μαθητές της Ε΄ τάξης έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα «Μετανάστευση των οργανισμών» στο
Μουσείο Γουλανδρή.
▶ Οι μαθητές της Γ΄ τάξης κατασκέυασαν «το δέντρο της αγάπης» που δωρίστηκε στα
προσφυγόπουλα.
▶ Παρουσίαση power point σχετικού με τις έννοιες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς (δύο
διαφορετικά σχεδιασμένα, ένα για τις μικρές τάξεις Α’-Β’-Γ’ και ένα για τις μεγάλες Δ’-Ε’-ΣΤ’).
▶ Συνάντηση της Ε΄ τάξης με τα προσφυγόπουλα στις 21/12/2016, στο στρατόπεδο Γερακίνη, στη
Μαλακάσα. Προετοιμασία για την ένταξή τους στα σχολεία της περιοχής και πρώτη γνωριμία,
ανταλλαγή πληροφοριών για τις χώρες και των δύο πλευρών, τραγούδια, παιχνίδια, ζωγραφική,
χοροί, κεράσματα και προσφορά δώρων για τα Χριστούγεννα από όλες τις τάξεις του σχολείου.
▶ Συνάντηση της ΣΤ΄ τάξης με τα προσφυγόπουλα στις 20/1/2017, στο στρατόπεδο Γερακίνη, στη
Μαλακάσα. Προετοιμασία για την ένταξή τους στα σχολεία της περιοχής, ανταλλαγή απόψεων για
το θεσμό του σχολείου, τραγούδια, ζωγραφική, χοροί στα ελληνικά και στα αγγλικά, παιχνίδια και
προσφορά γραφικής ύλης κατάλληλης για να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο.
▶ Ανάγνωση και συζήτηση για το βιβλίο της Άννας Κοντολέων «Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ» από τη
Β΄Τάξη.
▶ Ανάγνωση και συζήτηση του βιβλίου « Σκληρό καρύδι» της Ελένης Σβορώνου στους μαθητές
των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.
▶ Μελοποίηση τραγουδιού για τους πρόσφυγες από την Δ΄ τάξη.
▶ Παιχνίδι για την απόκτηση εμπιστοσύνης « Με τα μάτια του άλλου» από την Ε΄ τάξη.

•

Βελτίωση των δημόσιων χώρων και του σχολείου
▶ Έλεγχος προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον χώρο του σχολείου και στην
γειτονιά από τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
▶ Καθαρισμός των τάξεων και των προαύλιων χώρων από διαφορετικές εθελοντικές ομάδες
όλου του σχολείου.
▶ Καθαρισμός της ακτής «Καρβουνόσκαλα» δύο φορές πριν την έναρξη της καλοκαιρινής
περιόδου από τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης.
▶ Συμμετοχή στη δράση «Let΄s Do it Greece» και καθαρισμός των χώρων του σχολείου .
▶ Φύτεμα λουλουδιών στα παρτέρια έξω και γύρω από το σχολείο. Τα λουλούδια τα προσέφεραν
οι μαθητές, από τις Α΄και Β΄ τάξεις, και τα φρόντισαν οι ίδιοι.
▶ Σχεδίαση και χρωματισμός εσωτερικών τοίχων του σχολείου από τις Ε΄ και ΣΤ τάξεις με τη
βοήθεια της δασκάλας των εικαστικών .
▶ Ανακαίνιση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σχολείου, η οποία θα αλλάξει αίθουσα και
θα γίνει ανοιχτή (εντός του σχολείου). Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε ύστερα από τη δημιουργία
«του δέντρου της ανάγνωσης» και την προσφορά καινούριων και παλιών βιβλίων από γονείς και
μαθητές.
▶ Δημιουργία «του κουμπαρά της αυλής», ενός κουμπαρά που βάζουν μέσα τα χρήματα που
βρίσκουν τα παιδιά όταν παίζουν στην αυλή, τα οποία προορίζεται να διατεθούν σε λειτουργικές
ανάγκες του σχολείου.
▶ Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ωρωπού και συζήτηση για τα προβλήματα της περιοχής.
Προηγήθηκε έρευνα από τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄τάξεων στη γειτονιά αλλά και στην περιοχή
του Ωρωπού γενικότερα.
▶ Συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και καθαρισμός παραλίας στην περιοχή
Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Νοιάζομαι και Δρω

•

Ηλικιωμένοι και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
▶ Συνάντηση της Β’ τάξης με τους ηλικιωμένους από το Κ.Α.Π.Η. Νέων Παλατίων, συζήτηση
σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους, όταν ήταν παιδιά και σύγκριση με τα ενδιαφέροντα των
σημερινών παιδιών.
▶ Χριστουγεννιάτικο παζάρι με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
προσφορά των χρημάτων σε οικογένειες της περιοχής και σε ανάγκες του σχολείου. Οι μαθητές
δούλεψαν εθελοντικά, τόσο κατά την κατασκευή των δώρων όσο και κατά τη λειτουργία του
παζαριού, εξυπηρετώντας τον κόσμο και κρατώντας το ταμείο. Επίσης, φρόντισαν και για την
καθαριότητα του χώρου.
▶ Εγγραφή του σχολείου στο περιοδικό του δρόμου «Σχεδία» και πληρωμή του κάθε τεύχους από
ένα τμήμα του σχολείου.
▶ Παιχνίδια για την κατανόηση της ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα παιχνίδια θα
πραγματοποιούνται στις ώρες της γυμναστικής με τη βοήθεια του δασκάλου φυσικής αγωγής.
▶ Ενημέρωση για την προσφορά αίματος (αιμοδοσία) από τη νοσηλεύτρια του σχολείου και
δημιουργία αφίσας και φυλλαδίων για το παραπάνω θέμα με τη βοήθεια της δασκάλας των
εικαστικών.
▶ Συλλογή τροφίμων και προσφορά αυτών στους άστεγους του Δήμου Ωρωπού και στην
Ενοριακή Δράση Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατίων.

•

«Νοιάζομαι και Δρω»: Εισαγωγικές έννοιες και κατανόηση του εθελοντισμού και της
προσφοράς
▶ Προβολή power point και κατανόηση των εννοιών από όλες τις τάξεις.
▶ Αφίσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Ε΄ τάξη.
▶ Χάρτα αξιών δημιουργημένη από τους ίδιους τους μαθητές της Γ΄ και Ε’ τάξης .
▶ Προβολή εικόνων με φορείς και οργανώσεις που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό.
▶ Ενσυναίσθηση και αναπηρία. Συνάντηση με το Σ.Κ.Ε.Π. στο Μουσείο Βορρέ και κατανόηση
των προβλημάτων και της καθημερινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ακολούθησαν
βιωματικά παιχνίδια.
▶ Σύνδεση του τουρισμού με τον εθελοντισμό και γνωριμία τρόπων με τους οποίους μπορούμε
να προωθήσουμε τουριστικά τον τόπο μας με εθελοντικές δράσεις και ανάλογες συμπεριφορές.
▶ Δημιουργία στίχων που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την προσφορά,
τη συνεργασία, την αγάπη και ηχογράφηση ενός τραγουδιού που έδενε τις προσπάθειες όλων,
δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνεργασία, με τίτλο «Δώστε τα χέρια».

Το όφελος για τους μαθητές:
Η κάθε δράση είχε διαφορετικό στόχο, όμως όλες μαζί είχαν κάτι κοινό:
αφορούσαν την περιοχή που ζουν οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο έγινε πιο
κατανοητό από τα παιδιά (αφού ήταν κάτι που τους αφορούσε άμεσα και
το βίωναν στην περιοχή τους), ώστε αργότερα να μπορέσουν να το κάνουν
τρόπο ζωής , όπου κι αν συνεχίσουν τη ζωή τους. Οι μαθητές ξεκαθάρισαν τις
διαφορές μεταξύ των εννοιών και ένιωσαν την ικανοποίηση της προσφοράς
χωρίς αντάλλαγμα. Το πρόγραμμα «έδεσε» περισσότερο το σχολείο με τους
γονείς και την τοπική κοινωνία, αφού όλοι μαζί συμμετείχαν σε δραστηριότητες
και απέκτησαν κοινούς στόχους.
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21ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών
Συντελεστές:
Ιωάννα Χαλκιά, Μιχαήλ Τσιντομηνάς, Κωνσταντίνα Μποζονέλου, Μαρία Κελεπούρη, Σταυρούλα
Κοντοπούλου, Χρύσα Φουτσιτζή, Πετρούλα Σιούτη, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος Τάσιος,
Μαρία Δόλια, Μαρία Σταφυλάκου, Απόστολος Δόγιας

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Δημοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Και θέλω και μπορώ να κάνω τη ζωή μας καλύτερη»

•

Οι δράσεις μας
Το σχολείο έχει ενταγμένο στο μαθητικό του πληθυσμό ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών.
Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η δημιουργία προγραμμάτων που στοχεύουν στην συναισθηματική
αγωγή των παιδιών μέσα από την αναγνώριση των συναισθημάτων τους, την καλλιέργεια
ομαδοσυνεργατικού πνεύματος, την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και του πνεύματος της
αλληλεγγύης. Αυτό οργανώθηκε τόσο σε επίπεδο της εμπλεκόμενης τάξης όσο και στο επίπεδο
όλου του σχολείου με πρωτοβουλίες για την διάχυση των καλών πρακτικών.
▶ Καθαρισμός της αυλής και κήπος της αειφορίας-κομποστοποίηση. Και για τα τρία
προαναφερθέντα ζητήματα στο σχολείο έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και έχουν
εξελιχθεί σε μαθητικές ρουτίνες. Οι ρουτίνες αυτές με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι
και Δρω» εξελίσσονται σε οργανωμένες μαθητικές ομάδες με χρονικό προγραμματισμό
και βάρδιες. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εθελοντών και φέροντας διακριτή ταυτότητα,
καθαριστή, κηπουρού, κομποστοποιητή, εργάζονται μαζί με τους συμμαθητές τους κρατώντας
την αυλή καθαρή, φροντίζοντας τα υπάρχοντα φυτά και τροφοδοτώντας τον κομποστοποιητή με
υλικά ώστε να παραχθεί το απαιτούμενο λίπασμα.
▶ Αισθητική αναβάθμιση του σχολικού χώρου. Το σχολείο στο πλαίσιο του «Νοιάζομαι και Δρω»,
σχεδίασε στρατηγική για το διήμερο της αισθητικής αναβάθμισης, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολική
Εβδομάδα Εθελοντισμού για το Περιβάλλον («Let’s do it Greece» 2017). Το ενδιαφέρον είναι ότι
στην ομάδα σχεδιασμού συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.
▶ Το σχολείο συνεχίζοντας τη δέσμευσή του για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος,
προχώρησε συντονισμένα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση καμπάνιας για την κατάργηση
της πλαστικής σακούλας και την αντικατάστασή της από πάνινη. Η καμπάνια απευθύνεται στους
γονείς των μαθητών και στην ευρύτερη κοινότητα.
▶ Το σχολείο συνεχίζοντας την παράδοση των προγραμμάτων αγωγής υγείας, οργάνωσε
πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με τοπικές ενώσεις.
▶ Συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης 2017 της ActionΑid.
▶ Το σχολείο στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών του για την διαγενεακή αλληλεγγύη
οργάνωσε επίσκεψη των μαθητών στη λέσχη φιλίας στο πλαίσιο της γιορτής των Χριστουγέννων
με δρώμενα για παππούδες και γιαγιάδες.
▶ Γνωρίσαμε και προστατεύσαμε τα πουλιά της Αθήνας σε συνεργασία με την «Anima».
▶ Διοργανώσαμε λαχειοφόρο αγορά σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και
διάθεση των εσόδων στο παιδικό χωριό SOS.
▶ Το σχολείο ενδυναμωμένο βγήκε στην κοινότητα και αποφάσισε να οργανώσει δράσεις
ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προστασίας του δημόσιου χώρου και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αυτό έγινε με το πρόγραμμα υιοθεσίας αγαλμάτων και την καταγραφή ιστορικών
κτιρίων στην οδό Κύπρου, που περνάει μπροστά από το σχολείο, σε συνεργασία με την οργάνωση
«Monumenta».
▶ Το σχολείο διαπραγματεύτηκε την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη μέσα από το πρόγραμμα Out
of Eden Walk.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές νιώθουν πια το σχολείο ως δικό τους κομμάτι, που καλούνται να
το φροντίζουν και να το κάνουν διαρκώς καλύτερο. Το ίδιο συμβαίνει και
με τη γειτονιά μας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους γιατί οι
μαθητές προέρχονται από ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα και είναι ανάγκη
να έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον χώρο που ζουν και προοδεύουν. Αυτό
κατ’ επέκταση μεταφέρεται, με όλες τις δράσεις, και στις οικογένειές στους κι
έτσι σιγά σιγά δημιουργούνται υγιείς και δημιουργικοί δεσμοί ανάμεσα στους
πρώην «άγνωστους και διαφορετικούς» γείτονες. Οι μαθητές γίνονται πλέον
οι ίδιοι συντονιστές δράσεων. Ενημερώνονται, προτείνουν και σχεδιάζουν
ενέργειες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ενώ συχνά παρουσιάζουν οι ίδιοι
τα αποτελέσματα των δράσεών τους. Αυτός ήταν και είναι βασικός μας στόχος,
γιατί αποβλέπουμε στη δημιουργία πολιτών που θα νοιάζονται και θα δρουν
ποικιλοτρόπως σε όλη την παραπέρα πορεία τους.
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145ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών
Συντελεστές:
Πάνος Σαραντάκος, Γρηγόρης Μουσγάς, Δημήτρης Γεωργιάδης, Χριστίνα Κωστάκη, Αλεξάνδρα
Ποταμιάνου, Ελπίδα Κοσμάτου, Κυριακή Χέλη, Κλεάνθη Φακή, Αμαλία Τραυλού, Μαρούλα Μαρκουίζου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Δημοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Φυτεύοντας και καλλιεργώντας τον σπόρο του
ενεργού πολίτη με… εθελοντισμό και αλληλεγγύη»
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•

Σχολικό Συμβούλιο
Παρουσίαση του Προγράμματος και κάλεσμα συνεργασίας προς τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων και τον Δήμο Αθηναίων για την στήριξη υλοποίησης του Προγράμματος.

•

Χαρτογράφηση εννοιών-Γωνιά τάξης και σχολείου: «Νοιάζομαι και Δρω»
Το πρόγραμμα απέκτησε τη γωνιά επικοινωνίας του μέσα σε κάθε εμπλεκόμενη τάξη και στην
είσοδο του σχολείου με στόχο την επικοινωνία απ’ όλους. Επίσης, προβλέφθηκε η διαδικασία
δημοσιοποίησης των δράσεων που υλοποίησε κάθε τάξη στις υπόλοιπες, με παρουσίαση που
οργάνωσαν οι ίδιοι οι μαθητές στους συμμαθητές τους.

•

Αισθητική αναμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου
Η δράση αυτή απoτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα ενεργοποίησης εθελοντισμού και δυνάμεων
από όλη την σχολική κοινότητα και υλοποιήθηκε ένα Σαββατοκύριακο πριν την 7η Απριλίου.
Για το σχεδιασμό του έγινε ειδική συνάντηση με τη συντονίστρια και τους εμπλεκόμενους
εκπαιδευτικούς, ενώ προηγήθηκε η χορήγηση ερωτηματολογίου στους μαθητές και μελέτη
πεδίου. Το ερωτηματολόγιο είχε στόχο να εντοπίσει τα σημεία, που οι μαθητές επιθυμούν να
αλλάξουν στην αυλή του σχολείου. Ακολούθησε η αποδελτίωση των προτάσεων.

•

Κατασκευή μακέτας που οπτικοποιεί τις επικείμενες αλλαγές.
Οι μαθητές παρουσίασαν στην ολομέλεια του σχολείου τις προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της
μακέτας και ζήτησαν πρόσθετες ιδέες και τη συναίνεση για τις ήδη υπάρχουσες.

•

Κάλεσμα για συμμετοχική αλλαγή και συναίνεση
Οργανώθηκε το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των ενεργειών υλοποιήθηκαν σε ένα
Σαββατοκύριακο, αναζητώντας συμμάχους και τα απαραίτητα υλικά.

•

Ημέρα γιορτής και εθελοντισμού στο σχολείο
Η ολοκλήρωση της αλλαγής στην αυλή του σχολείου εορτάστηκε και με μια ημέρα εθελοντισμού.

•

Δημιουργία κήπου αειφορίας
▶ Οι εμπλεκόμενοι μαθητές ξεκίνησαν τη διαδικασία δημιουργίας σχολικού κήπου με σπορεία
μέσα στις τάξεις, δημιουργία των απαραίτητων εργασιών για την προετοιμασία του εδάφους,
μεταφορά και μεταφύτευση των σπορόφυτων. Αναζητήθηκαν εθελοντικές οργανώσεις που
ασχολούνται με τους αστικούς κήπους και προσφέρουν τα προϊόντα τους αλληλέγγυα στην
Κοινωνία των Πολιτών σε δομές αλληλεγγύης.
▶ Δενδροφύτευση τον μήνα Μάρτιο σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ για την αύξηση του αστικού
πρασίνου.
▶ Συμμετοχή στην Εθελοντική Eβδομάδα «Let's do it Greece» στα σχολεία 2017.
▶ Επεξεργασία του λογοτεχνικού βιβλίου: «Οι συνωμότες της τσουγκράνας» με τη συγγραφέα
Ελένη Σβορώνου και έξοδος στη γειτονιά για χαρτογράφηση δημόσιου χώρου πρασίνου με τα
εργαλεία της GreenSpaces.

•

Έκδοση του περιοδικού «Ο Σπόρος» για διάχυση των εμπειριών, ενημέρωση και την
προσέλκυση συνεργατών

•

Αφιέρωμα στην προστασία των ζώων
▶ Η έξοδος των μαθητών στην τοπική κοινότητα ανέδειξε ήδη το ευαίσθητο θέμα των αδέσποτων
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ζώων. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες από τον Δήμο Αθηναίων και από τον Δήμο Αγίου
Δημητρίου που εφαρμόζουν Προγράμματα προστασίας αδέσποτων ζώων στην περιοχή τους,
προκειμένου, αντί να αγοράσουν ζώα από pet shop, να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο. Ήρθαν
σε επαφή με τη «Λάρα, Ελληνική Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών Τυφλών για άτομα με
τύφλωση και μειωμένη όραση» και την ομάδα «ΖΩ.Ε.Σ.», που αναλαμβάνει προγράμματα
ζωοφιλικών ενημερώσεων σε σχολεία.
▶ Αναδείχθηκε και η σημασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας των απειλούμενων ειδών
με επίσκεψη στο Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων». Εκεί τα παιδιά πήραν
συνέντευξη από τους εθελοντές του Συλλόγου και γνώρισαν το πρόγραμμα του εθελοντισμού.
▶ Το σχολείο μας εντάχθηκε στο Δίκτυο Δράσης και Τέχνης «Οι άνθρωποι με τα μπαλόνια» και
συνεργάστηκε με αυτό, στο πλαίσιο ανάδειξης και ανάπτυξης ενός νέου δικτύου με όνομα «Ομάδα
δράσης μαθητών για την προστασία των ζώων» και συνεργασίας με σχολεία που υλοποίησαν
παρόμοιες δράσεις.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο πλούτος των δράσεων, ο βαθμός κινητοποίησης ως προς τον εθελοντισμό
και την αλληλεγγύη αποδεικνύει ή και ενισχύει τον δυνατό ρόλο ύπαρξης του
Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» στα σχολεία. Σε ό, τι αφορά τη συνέχειά
του είναι αυτονόητο ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και καθιέρωση της
εθελοντικής δράσης στα σχολεία με την καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης
και επαφή του σχολείου με περισσότερες οργανώσεις. Τα δυνατά σημεία
διαφαίνονται από την παρακίνηση επανάληψης των δράσεων και την επόμενη
σχολική χρονιά. Ό,τι οδήγησε στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των
παιδιών, όπως η περίπτωση του σχολικού χώρου, επιβεβαιώνει την μαρτυρία
της καλής εφαρμογής του εθελοντισμού στα σχολεία.
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5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης
«Γεώργιος Μπουζιάνης»
Συντελεστές:
Νικόλαος Ευσταθίου, Ιωάννα Σέρφα, Σταματία Μώρου, Ευαγγελία Χριστοφή

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου

98

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Νοιάζομαι και Δρω μέσω της Τέχνης»

•

Οι δράσεις μας
▶ Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές του σχολείου άρχισαν να λαμβάνουν
μέρος σε ένα νέο παιχνίδι, το Four Square (Τέσσερα Τετράγωνα), το οποίο αποφασίστηκε από
τον Σύλλογο Διδασκόντων και υλοποίησε η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας Κα
Ευαγγελία Χριστοφή στο μεγάλο προαύλιο του σχολείου. Τα διαλείμματα έγιναν εποικοδομητικά
εκπληρώνοντας την ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι και διασκέδαση, μειώνοντας ταυτόχρονα
τους κινδύνους τραυματισμών και βίαιων συμπεριφορών. Συνεχίστηκε ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση, με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας και άλλων
επιδαπέδιων παιχνιδιών (κουτσό, τουίστερ κλπ.). Το Four Square είναι ένα εύκολο παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες, το οποίο δεν έχει απαιτήσεις μεγάλων χώρων, ο συνδυασμός κίνησης και
μπάλας που περιλαμβάνει το παιχνίδι αρέσει πολύ στα παιδιά, χωρίς να αποκλείονται μαθητές,
με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην απογοητεύονται και να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον τους για
το παιχνίδι.
▶ Οι μεγάλοι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας σκέφτονται και τους μικρότερους. Με την
επίβλεψη της γυμνάστριας του σχολείου κας Χριστοφή οι μεγαλύτεροι μαθητές κατασκεύασαν
εθελοντικά άλλα δύο επιδαπέδια παιχνίδια (ένα foursquare και ένα επιδαπέδιο με γράμματα για
να μαθαίνουν την ορθογραφία λέξεων) στο κάτω προαύλιο.
▶ Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του σχολείου και την δασκάλα
τους την κα Μώρου επισκέφτηκαν το Μουσείο Μπουζιάνη για να ξεναγηθούν από την επιμελήτρια
της έκθεσης κα Μαριτίνα Κονταράτου στην ατομική Έκθεση του Χρόνη Μπότσογλου, ενός από
τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους της νεότερης περιόδου, την Έκθεση Unconscious
Playground, όπου τριανταέξι σύγχρονοι εικαστικοί εξερευνούν την έννοια του αυτοματισμού
και του «τυχαίου» ως έναν τόπο παιχνιδιού και την Έκθεση φωτογραφίας «iMADges», μιας
παρουσίασης του Διεθνούς Διαγωνισμού Φωτογραφίας και Τρέλας με έργα από τη Λατινική
Αμερική, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την
ψυχική Υγεία Nefele «Up with Arts!».
▶ Το σχολείο μας συμμετείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής «Ονειρεμένα δωμάτια».
Οι μικροί ζωγράφοι με την παρότρυνση των δασκάλων τους κλήθηκαν να φανταστούν πώς θα
ήθελαν το δωμάτιό τους, να το ζωγραφίσουν και να στείλουν τη ζωγραφιά τους στηρίζοντας
«Το Χαμόγελο του παιδιού» που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς από τη εταιρεία χρώματος και
το περιοδικό που διενήργησε τον διαγωνισμό στον Οργανισμό. Το σχολείο μας κατέκτησε το 3ο
βραβείο με την Σταυρούλα της Ε΄ τάξης και χαιρόμαστε που με την επιτυχία μας συνεισφέραμε
σε παιδιά που έχουν ανάγκη τη χαρά και το... χρώμα!
▶ Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποίηση υλοποιήθηκε δίωρη εσπερίδα ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή των μαθητών μας. Γονείς και εκπαιδευτικοί
ενημερώθηκαν από τους καθηγητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κα Κωσταρέλλη και κ.
Αμπελιώτη και την ομάδα του WWF (Σβορώνου, Κουταβά, Πληθάρας) για τις υγιεινές διατροφικές
επιλογές των παιδιών. Η εκδήλωση είχε, εκτός των παρουσιάσεων και της συζήτησης, εργαστήριο
σε ομάδες.
▶ Οι μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία 3η Δεκεμβρίου, προχώρησαν στη Δράση με τίτλο: «Σχεδιάζοντας για Όλους –
Πρόσβαση και περιήγηση στο Μουσείο Μπουζιάνη».Στο πλαίσιο αυτής της δράσης όλες οι τάξεις
του σχολείου μας επισκέφτηκαν στις 1 και 2 Δεκεμβρίου το Μουσείο Μπουζιάνη στη Δάφνη για να
ξεναγηθούν στην έκθεση «Η Προσωπογραφία στο έργο του Μπουζιάνη: Εξέλιξη και επιρροές».
Η επιμελήτρια της έκθεσης κα Ελένη Κυπραίου και η κα Μαριτίνα Κονταράτου ξενάγησαν τους/
τις μαθητές/τριες στο χώρο του μουσείου. Η Στ΄ τάξη συμμετείχε και σε εικαστικό εργαστήρι με
θέμα την αυτοπροσωπογραφία. Οι μαθητές μας είδαν «ζωντανά» μπροστά τους ελαιογραφίες και
σχέδια του μεγάλου ζωγράφου, του οποίου το όνομα τιμά το σχολείο μας, έμαθαν για τη ζωή του
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αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζωγράφιζε.
▶ Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για ευάλωτες οικονομικά οικογένειες σε συνεργασία με την Ένωση
Γονέων Δήμου Δάφνης Υμηττού.
▶ Σχεδιασμός και οργάνωση εικαστικών εργαστήριων με εξωτερικούς συνεργάτες στο χώρο
του σχολείου. Δουλέψαμε μικρά project για το θέατρο σκιών, τα οποία παρατέθηκαν στην έκθεση
«Σκιές και Καραγκιόζης Project» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων. Η
έκθεση συνδιοργανώθηκε με τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., την Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών και τη συνεργασία
του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Στην έκθεση συνυπήρχαν ζωγραφικά και χαρακτικά
έργα μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας αλλά και έργα εικαστικών καλλιτεχνών και
καραγκιοζοπαιχτών, σχετικά με τη σκιά και το θέατρο σκιών. Oι μικροί μας μαθητές και μαθήτριες
«εκτέθηκαν» για μια ακόμη φορά στα μάτια του φιλότεχνου κοινού, έχοντας κάνει την ανάλογη
προετοιμασία στο σχολείο. Μεγάλωσε έτσι η ομάδα των φίλων εικαστικών που πιστεύουν στον
αισθητικό εγγραμματισμό των παιδιών και δημιουργούν έργα προσφέροντας τα στην πινακοθήκη
του σχολείου μας καλλιεργώντας έτσι την ανιδιοτελή προσφορά, την έννοια του ενεργού πολίτη
και του εθελοντή.
▶ Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε συλλογική κουζίνα στο χώρο του σχολείου, με τίτλο «Απόψε
κάτι μαγειρεύεται...».Οι μαθητές παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση με θέμα: «Μην
τρως ό,τι σου σερβίρουν» από τους Δον Κιχώτες, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ελένης
Σβορώνου, στελέχους της WWF. Μαζί μας ήταν και ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου με τον
εξοπλισμό του και τα υλικά του για να δώσει συμβουλές για ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή
και να φτιάξει με μαθητές και γονείς χυμούς και smoothies. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου συμμετείχε πολύ ενεργά στην πρόσκλησή μας μαγειρεύοντας δικά τους νόστιμα,
υγιεινά και πρωτότυπα εδέσματα, τα οποία στη συνέχεια βραβεύτηκαν.
▶ Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη και ξενάγηση στα Παιδικά χωριά SOS στη Βάρη και παραδώσαμε
αγαθά από την ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι
και Δρω».
▶ Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας πουλώντας τα αστεράκια του «Make A Wish»
με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν ένα ποσό, το οποίο
ικανοποίησε μια ευχή ενός παιδιού με νευροβλάστωμα.
▶ Ενθουσιασμός, αγωνιστικότητα, άμιλλα και διάθεση για αλληλοβοήθεια ήταν τα χαρακτηριστικά
της αθλητικής δράσης του σχολείου μας που σχεδιάστηκε από την ιδιαίτερα ευρηματική
γυμνάστρια του σχολείου μας κα Χριστοφή και τους/τις μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης στο πλαίσιο
του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Οι μεγάλοι μαθητές οργάνωσαν ένα στίβο με παιχνίδια
επιδεξιότητας, ταχύτητας και στόχου με σκοπό να διασκεδάσουν και να διδάξουν την άμιλλα και
την αλληλοβοήθεια τους μικρότερους μαθητές του σχολείου. Συμμετείχαν όλες οι τάξεις και με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούσαν και καμάρωναν οι γονείς τις επιδόσεις αλλά και την
χάρη των μικρών μαθητών/τριών.
▶ Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν από
την Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» για τη διαχείριση των τροφίμων. Το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων
έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα, αλλά μετά τα πρώτα βήματα της
αναγνώρισης του προβλήματος, έρχονται τώρα τα επόμενα βήματα της αλλαγής προσέγγισης του
φαινομένου, της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, της αλλαγής νοοτροπιών και της εμφανούς
δραστηριοποίησης κρατικών και υπερκρατικών μηχανισμών, αλλά και πολλών Μ.Κ.Ο. όπως
το «Μπορούμε» συνθέτοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα, πως η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί στο
άμεσο μέλλον να βελτιωθεί δραστικά προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
▶ Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Φένια, η αγαπημένη των
ήχων», της Γιώτας Αλεξάνδρου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Η
συγγραφέας με πολυαισθητηριακά παιχνίδια, με τραγούδι και με θεατρικές κούκλες δίδαξε στα
παιδιά και τους γονείς που παρευρέθησαν το σεβασμό στα παιδιά με τύφλωση ή με προβλήματα
όρασης. Πώς θα ήταν ο κόσμος μας, αν είχε μόνο ήχους; Αν αναγνωρίζαμε τα λουλούδια από το
άρωμά τους και μόνο; Αν υπήρχε μόνο ένα χρώμα; Η Φένια, ένα πλάσμα με φωτεινό χαμόγελο
και ιδιαίτερες ικανότητες, μας παίρνει από το χέρι για να μας δείξει τον δρόμο…
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▶ Καταπιαστήκαμε με την επεξεργασία ενός βιβλίου με θεματικούς άξονες Α.Μ.Ε.Α.,
διαφορετικότητα, τύφλωση.
▶ Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, 10:00-14:00, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των σχολείων που
συμμετείχαν με επιτυχία στο πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο», στην αίθουσα της
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
▶ Στις 8 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν δίωρα εικαστικά εργαστήρια με την εικαστικό Τζένη
Μαρκέτου. Η «Δοκιμή για μια ανέφικτη συνέλευση» αποτελεί τον τίτλο του project καλλιτεχνικής
και παιδαγωγικής πειραματικής της εικαστικού. Η Ε΄ και η Στ΄ τάξη συμμετείχαν διαβάζοντας
κεφάλαια από τη «Φάρμα των Ζώων» του Όργουελ, προσεγγίζοντας βιωματικά την έννοια της
συνέλευσης, καταγράφοντας τις ιδέες τους, τα συνθήματά τους, τις νοηματικές σηματοδοτήσεις
τους εκφράζοντας άβια και έμβια όντα του περιβάλλοντός μας. Αυτές τις σηματοδοτήσεις τις
εξέφρασαν ατομικά και συλλογικά χρησιμοποιώντας και τη γλώσσα του σώματος, όπως σε
μία συνέλευση. Η εικαστική τους παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια των δασκάλων
τους, για να παραδοθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε κατά τη διάρκεια της ανέφικτης συνέλευσης.
Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 η παιδαγωγική ομάδα του «Νοιάζομαι και Δρω» του σχολείου
μας συμμετείχε ενεργά στην performance «Δοκιμή για μια ανέφικτη συνέλευση» στο Ινστιτούτο
Γκαίτε και σε συνέχεια των εικαστικών εργαστηρίων στο σχολείο μας με την εικαστικό Τζένη
Μαρκέτου. Η εκδήλωση απoτέλεσε μέρος ενός ετήσιου καλλιτεχνικού προγράμματος με τίτλο
«Νύχτα της Αισθητικής και της Φιλοσοφίας», που εντάσσεται στη σειρά Apropos Documenta 14
και συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Τα εφήμερα αντικείμενα
(πλακάτ) που είχαν δημιουργηθεί από τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ ταξης μαζί με εκείνα άλλων 5
σχολείων της Αθήνας παρουσιάστηκαν στη δοκιμή της συνέλευσης φέρνοντας τη φωνή άβιων
και έμβιων όντων του πλανήτη μας σε μια συζήτηση παιδιών και ενηλίκων για την οικολογία,
ενδυναμώνοντας τη διάθεση των παιδιών για δράση μέσα από τη συμμετοχή της φωνής τους.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών των τάξεων που συμμετείχαν ήταν μεγάλη
και συνεχώς ενθουσιώδης. Η Σχολική Μονάδα παρουσίασε ένα κοινωνικό
προφίλ στην τοπική κοινότητα εκμεταλλευόμενη τις πολλαπλές πολιτιστικές,
περιβαλλοντικές και φιλανθρωπικές της δράσεις. Η βράβευση του σχολείου
με τη σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου δημιούργησε νέους ορίζοντες
για τη δέσμευση του προσωπικού και των μαθητών στην ιδέα της αειφορίας.
Σημαντική υπήρξε η προσφορά των μεγαλύτερων μαθητών προς τους
μικρότερους μέσω της οργάνωσης παιχνιδιών στο προαύλιο και της συνεχούς
επίβλεψής τους τόσο σε αθλητικές δράσεις όσο και στο χρόνο του διαλείμματος.
Η κουζίνα και ο λαχανόκηπος-βοτανόκηπος που δημιουργήθηκε στο σχολείο
βοήθησε σε εθελοντικές διατροφικές δράσεις. Τέλος, ως δυνατό σημείο της
σχολικής μας μονάδας υπήρξε η συνεχής ενασχόληση με τη ζωγραφική, τον
πολιτισμό και τις δραστηριότητες της τέχνης γενικότερα, γεγονός που βοήθησε
τους μαθητές, όχι μόνο να εκφράζονται, να αναπτύσσουν την αισθητική τους
καλλιέργεια αλλά και να σέβονται τον δημόσιο χώρο. Η Τέχνη σε μια κρίσιμη
εποχή άλλωστε μπορεί να δώσει όραμα στους νέους ανθρώπους, και στην
κοινωνία γενικότερα.
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6ο Δημοτικό Σχολείο
Καισαριανής
Συντελεστές:
Διονύσιος Καραντζής, Παναγιώτης Μάλαμας, Μαρία Λολώνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Κοπιάστε! Από τον λαχανόκηπο στο τραπέζι μας και στην καρδιά μας»

•

Παγκάκι-παρεάκι
Οι μαθητές διαμόρφωσαν στην αυλή του σχολείου χώρο φιλίας και επικοινωνίας που θέτει τη
βάση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Με αφετηρία τον χώρο αυτό δημιούργησαν ομάδες
συνεργασίας. Το παγκάκι παρεάκι είναι μια ιδέα που προέρχεται από τα δημοτικά σχολεία
της Βορείου Αμερικής, όπου εκεί ονομάζεται «Buddy Bench». Όποιο παιδάκι δεν έχει φίλο να
παίξει κάθεται στο παγκάκι και περιμένει κάποιο άλλο να το προσκαλέσει να παίξουν. Ο χρόνος
αναμονής δεν ξεπερνά τα λίγα λεπτά. Αντί για οδηγίες, γράψαμε επάνω στο παγκάκι τη φράση:
«Άμα θέλεις παρεάκι, έλα κάτσε στο παγκάκι». Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων «ενημέρωσαν
και καθοδήγησαν» τους μικρότερους για τη χρήση και ωφέλειά του.

•

Καλλιέργεια του λαχανόκηπου
Οι μαθητές σε ομάδες καλλιέργησαν τον λαχανόκηπο, φύτεψαν κηπευτικά και αρωματικά φυτά.
Προγραμμάτισαν τη χρονική σειρά, με την οποία θα φύτευαν, θα έσπερναν και θα συνέλεγαν τους
καρπούς. Επισκέφθηκαν στις 30/3/17 τον βοτανικό κήπο Διομήδους στο Δαφνί. Εκεί, επέλεξαν
και μετέφεραν από το φυτώριο τα φυτά που ήθελαν. Φρόντισαν για το πότισμα, το σκάλισμα, το
κλάδεμα και τη φροντίδα των φυτών. Έμαθαν από κοντά ένα σωρό πράγματα για τα είδη των
φυτών, τις ασθένειες, τα μυστικά της φροντίδας τους αλλά και τεχνικά θέματα, όπως είναι το
αυτόματο πότισμα, την υδροκαλλιέργεια, τις βιολογικές τεχνικές καλλιέργειας και τα φυσικά
λιπάσματα.

•

Συνταγές μαγειρικής
Οι μαθητές ανάλογα με τα φυτά που καλλιέργησαν επέλεξαν συνταγές μαγειρέματός και έμαθαν
για τη διατροφική τους αξία. Όλες οι συνταγές εκτελέστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη
ύπαρξη κατάλληλων υποδομών και διοργανώθηκε εκδήλωση που περιλάμβανε γεύμα που
προσφέρθηκε στα νήπια και τους συνοδούς του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καισαριανής. Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2017.

•

Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις
Οι μαθητές παράλληλα με την καλλιέργεια του λαχανόκηπου πραγματοποίησαν καλλιτεχνικές
παρεμβάσεις στον χώρο του σχολείου, με θέμα την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Έβαψαν τον
περιβάλλοντα χώρο του λαχανόκηπου, τα κάγκελα και στόλισαν το σκιάχτρο. Τέλος, φιλοτέχνησαν
την πινακίδα με το όνομα του λαχανόκηπου, με τίτλο: «Ο κήπος του Μάλαμα» και σε κάποια σημεία
των τοίχων του σχολείου ζωγράφισαν δικά τους θέματα.

•

Συγκέντρωση ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης
Στο πλαίσιο του εθελοντισμού οι μαθητές της Στ’ τάξης ταξινόμησαν ρούχα που συγκέντρωσαν και
παρέδωσαν είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό άλλα στο Κέντρο Υγείας Παιδιού Καισαριανής
και άλλα στην Κιβωτό του Κόσμου. Επίσης αποφάσισαν να ενισχύσουν με εποπτικό υλικό το
Ειδικό Νηπιαγωγείο.

•

Διοργάνωση του 4ου Τουρνουά «Ευγενής Άμιλλα»
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας οι μαθητές που συμμετείχαν στο
«Νοιάζομαι και Δρω» έφτιαξαν μικτές ομάδες με τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Καισαριανής και διοργάνωσαν στις 8 Μαΐου 2017 διασχολικό τουρνουά τεσσάρων αθλημάτων:
βόλεϊ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου και χάντμπολ χωρίς νικητές και ηττημένους με στόχο μόνο τη
γνωριμία και συνεργασία των μαθητών. Επίσης, το Νοσοκομείο «Σωτηρία» ζήτησε από το
σχολείο μας τεχνολογικό υλικό για τη διοργάνωση του δικού τους φιλανθρωπικού αθλητικού
διανοσοκομειακού τουρνουά. Το σχολείο μας με χαρά συνέδραμε το ίδρυμα στο έργο του.
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•

Επίσκεψη στο τμήμα θεραπευτικής ιππασίας του Ιππικού Ομίλου Βορείων Προαστίων
Η επίσκεψη στο τμήμα θεραπευτικής ιππασίας του ΙΟΒΟΠ βοήθησε τους μαθητές να γνωρίσουν
τις εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης ασθενειών παθολογικών και ψυχικών με την επαφή
ασθενών με άλογα αλλά και άλλα ζώα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν συγκινητική και το σχολείο τούς
διευκόλυνε στη διοργάνωση των δράσεών τους. Η καλλιέργεια του
λαχανόκηπου έγινε αφορμή για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων του
σχολείου να προσφέρουν προσωπική εργασία και να αποκτήσουν εμπειρίες
και γνώσεις που τα παιδιά της πόλης δύσκολα αποκτούν. Η επίσκεψη του
Ειδικού Νηπιαγωγείου Καισαριανής στον λαχανόκηπο ευαισθητοποίησε
τους μαθητές του σχολείου σε θέματα που αφορούν στη διαφορετικότητα
και την ειδική αγωγή. Στην ίδια κατεύθυνση, της ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης, διοργανώθηκε και η επίσκεψη στο τμήμα θεραπευτικής
ιππασίας του Ιππικού Ομίλου Βορείων Προαστίων. Οι μαθητές έδειξαν τον
καλύτερό τους εαυτό και έγιναν σπουδαίοι οικοδεσπότες. Το 4ο αθλητικό
τουρνουά «Ευγενής Άμιλλα» έφερε κοντά τους μαθητές του σχολείου με
τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής και έγινε αφορμή οι
μαθητές να γνωριστούν και να συνεργαστούν. Η συνεργασία των σχολείων
υπήρξε αρμονικότατη. Οι δράσεις έγιναν γνωστές στον κοινωνικό περίγυρο
του σχολείου με αφίσες και ανάρτηση φωτογραφικού υλικού και οι γονείς
των μαθητών διευκόλυναν ηθικά και υλικά σε αυτές.
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Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Κωφών και Βαρήκοων
Λυκόβρυσης Πεύκης
Συντελεστές:
Γεωργία Χαλαζωνίτου, Θεόδωρος Ρίκκου, Μαρία Μήτρου, Ανθούλα Παπακοσμά, Μαρία Οσίπωφ

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για μένα, για σένα, για όλους»
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•

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Όλοι μαζί, όλοι ξεχωριστοί, όλοι διαφορετικοί, όλοι
ίσοι»
To σχολείο μας μαζί με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και με το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής
«Μαργαρίτα» συμμετείχαν σε μια γιορτή για την ισότητα στις ευκαιρίες τον σεβασμό και την
ισοτιμία ανθρώπων με ή χωρίς αναπηρία.

•

Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης
Στηρίξαμε με αυτό τον τρόπο τις ευπαθείς ομάδες μάθαμε στην πράξη τις έννοιες του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης, του ενεργού πολίτη.

•

Επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο Νέα Γενιά Ζηρίδη
Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Γ΄ Δημοτικού. Με την ισότιμη συμμετοχή μας
διεκδικούμε και την ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία.

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο «Ιασώ» στην Πεύκη
Πριν τα Χριστούγεννα οι μαθητές επισκέφτηκαν το Γηροκομείο, με σκοπό να προσφέρουν αγάπη
και γλυκά που οι ίδιοι μαγείρεψαν στηρίζοντας την Τρίτη ηλικία και αναπτύσσοντας έμπρακτα το
αίσθημα της αλληλεγγύης της αλληλοβοήθειας.

•

Επίσκεψη στα μαγαζιά της γειτονιάς
Οι μαθητές μας επισκέφτηκαν τα μαγαζιά που στηρίζουν εθελοντικά τις δράσεις του σχολείου για
μοίρασμα ευχών και γλυκών που οι ίδιοι έφτιαξαν.

•

Πρόγραμμα οδικής συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου
Συμμετοχή στο πρόγραμμα οδικής συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου με το πρόγραμμα που
στηρίζει ο Δήμος και το υπουργείο και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Π. Μυλωνάς ΙΟΝΑΣ.

•

Επίσκεψη στην «Κιβωτό του Κόσμου»
Επίσκεψη και προσφορά τροφίμων και παιχνιδιών-ο εθελοντισμός, η φιλανθρωπία, η έννοια του
ενεργού πολίτη στην πράξη.

•

Συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητών «Τάλως»
Συνεργασία με το Σύλλογο Κρητών «Τάλως» και με διατροφολόγο, με σκοπό την ενημέρωση
των μαθητών για το σωστό ξεκίνημα της μέρας. Μια δράση με τίτλο «η καλή μέρα από το πρωινό
φαίνεται», η οποία συμπεριλάμβανε και το σερβίρισμα πρωϊνού σε συνεργασία με γονείς στο
σχολείο, βελτιώνοντας της συνθήκες διαβίωσης κι ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη.

•

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου από κοινού με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

•

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από κοινού με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου,
στο Γυάλινο Θέατρο. Μαθητές με και χωρίς αναπηρία, από κοινού αλληλεπιδρούν, αποκτούν
δεσμούς ισότιμα και διεκδικούν τη θέση τους.

•

Καθαρισμός, δενδροφύτευση και αισθητική ανάπλαση
Καθαρισμός και δενδροφύτευση του πεζόδρομου που βρίσκεται μπροστά στο σχολείο, καθώς
και εξωραϊσμός και εμπλουτισμός του προαύλιου χώρου με νέα φυτά.
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•

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας.

•

Αδελφοποίηση με το Δημοτικό Σχολείο Ακρινής Κοζάνης
Αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών ισότιμα εντός και εκτός νομού Αττικής.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας τις δράσεις με
κύριο άξονα το «Νοιάζομαι και Δρω για μένα, για σένα, για όλους»,
ενημερώθηκαν και ενημέρωσαν για θέματα διατροφής και σωστής
κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Έμαθαν να προστατεύουν ως ενεργοί
πολίτες το περιβάλλον, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
Ενδιαφέρθηκαν και νοιάστηκαν αλληλέγγυα και με φιλανθρωπία σε
ευπαθείς ομάδες και στα άτομα της τρίτης ηλικίας, απέκτησαν δεσμούς και
αποδέχτηκαν τη διαφορετικότητα, διεκδίκησαν ισοτιμία για τα άτομα με
αναπηρία, δούλεψαν τις έννοιες της φιλανθρωπίας, του ενεργού πολίτη,
του ακτιβισμού, θεωρητικά μέσα από τα μαθήματα της Γλώσσας, των
Θρησκευτικών, της Μελέτης του Περιβάλλοντος, των Εικαστικών, της
φιλαναγνωσίας και τέλος συνέδεσαν τη θεωρία με την πράξη, το «θέλω»
με το «μπορώ».
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2ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Στεφάνου
Συντελεστές:
Βασιλική Παπαδοπούλου, Σοφία Φραγκουλοπούλου, Μαρία Δημητρέλου, Αντιγόνη Μακριδάκη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρυσούλα Κουράκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τα εν οίκω και τα εν δήμω»

•

Οι μαθητές:
▶ Ενημέρωσαν τους γονείς για το πρόγραμμα, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίησή τους και στην
ενεργό συμμετοχή και των ίδιων.
▶ Κατασκεύασαν κάδους ανακύκλωσης, τους οποίους μοίρασαν σε όλες τις τάξεις αφυπνίζοντας
έτσι την οικολογική συνείδηση και των υπόλοιπων μαθητών. Ανέλαβαν ακόμα να τους αδειάζουν
σε τακτά χρονικά διαστήματα στους ειδικούς κάδους.
▶ Έβαψαν και ζωγράφισαν τους τοίχους του σχολείου με ωραίες παραστάσεις, φύτεψαν
λουλούδια, δέντρα, παρτέρια και γκαζόν. Κατασκεύασαν επιδαπέδια παιχνίδια (σκάκι, φιδάκι,
κουτσό, κ.ά.), δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο και όμορφο σχολικό περιβάλλον για ευχάριστη
και δημιουργική ενασχόληση των συμμαθητών τους στα διαλείμματα. «Το σχολείο είναι το
δεύτερο σπίτι μας!» Αυτό ήταν και το σύνθημά τους .
▶ Κατασκεύασαν με δική τους πρωτοβουλία ένα βιβλιόδεντρο πάνω στο οποίο κρέμασαν κάρτες
με τίτλους λογοτεχνικών βιβλίων, παροτρύνοντας τους υπόλοιπους μαθητές να τους αγοράσουν,
για να εμπλουτίσουν την υπαίθρια βιβλιοθήκη.
▶ Κατασκεύασαν την κινητή υπαίθρια βιβλιοθήκη με βοήθεια των γονέων.Το γεγονός αυτό
απoτέλεσε σημαντικό κίνητρο για διάβασμα εναρμονίζοντας το οικείο και φυσικό περιβάλλον, στο
οποίο και στεγάζεται η υπαίθρια βιβλιοθήκη, με τη φιλαγνωσία.
▶ Καθοριστικό ρόλο είχε η επίσκεψη του γνωστού λογοτέχνη Μάνου Κοντολέων, με τον οποίο τα
παιδιά συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις στο χώρο της υπαίθριας βιβλιοθήκης.
▶ Προσκάλεσαν επίσης στο σχολείο τους εθελοντές Πυροσβέστες του Δήμου, που τους εξήγησαν
τους λόγους για τους οποίους προσφέρονται εθελοντικά και βοηθούν για την προστασία του
Δήμου τους από τις πυρκαγιές.
▶ Επισκέφτηκαν το άλσος Συγγρού με την οικονομική συνδρομή του προγράμματος, όπου
παρακολούθησαν πρόγραμμα σχετικό με τη μελισσοκομία και συζήτησαν με εκπροσώπους της
εθελοντικής ομάδας «Φίλοι του Δάσους».
Επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο του Δήμου Διονύσου και τον ενημέρωσαν για την εθελοντική
προσπάθειά τους να ομορφύνουν μια πλατεία στον Άγιο Στέφανο στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου
και ζήτησαν τη βοήθειά του. Το γεγονός αυτό τους καθιστά ενεργούς πολίτες γιατί ενδιαφέρονται
να βελτιώσουν τις συνθήκες στη γειτονιά τους και στην κοινότητα στην οποία γεννήθηκαν και
μεγαλώνουν.
▶ Οι μαθητές, μετά από επιτόπια έρευνα στην πλατεία μαζί με μέλη του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, κατέγραψαν τις παρεμβάσεις και πρότειναν λύσεις για τον καλλωπισμό της .
▶ Ήρθαν σε επικοινωνία με την εθελοντική ομάδα urbanact, για να ζωγραφίσουν γκράφιτι μαζί
τους στους τοίχους της πλατείας. Οι παρεμβάσεις στον χώρο της πλατείας θα συνεχιστούν και
θα ολοκληρωθούν την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι και
αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι παραπάνω δράσεις ευαισθητοποίησαν και κινητοποίησαν τους
μαθητές. Τους μύησαν στην έννοια του εθελοντισμό, της αλληλεγγύης
και τους μετέτρεψαν σε ενεργούς πολίτες με καθοριστικό και
παρεμβατικό ρόλο.
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1ο Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Δάφνης
Συντελεστές:
Βασιλική Πασχαλιώρη, Σωτηρία Σταυροπούλου, Κωνσταντίνος Ποδηματάς, Μαρία Δημοπούλου,
Αναστασία – Παρασκευή Νέγκογλου, Δήμητρα Γραικού, Ευδοκία Γεωργοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιόπη Κύρδη

110

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Είμαστε όλοι και όλες ενεργοί
Πολίτες και μαθαίνουμε να προσφέρουμε…»

•

Εθελοντές/τριες για το Περιβάλλον-την Υγεία
▶ Ανακύκλωση μπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων, λαμπτήρων, χαρτιού,
γυαλιού, αλουμινίου κτλ. Οι ειδικοί κάδοι βρίσκονται στον χώρο του σχολείου και συλλέγονται
από τους αρμόδιους φορείς.
▶ Ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών μας από εθελοντή της Οργάνωσης «ΓΗ» για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
▶ Οι μαθητές/τριες ενημέρωσαν τους γονείς τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην
ανακύκλωση.
▶ Από τα χρήματα του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού, με απόφαση των μαθητών/τριών,
αγοράστηκαν γλάστρες και χώμα για τη βελτίωση των χώρων του προαυλίου και των ορόφων.
▶ Φύτευση και περιποίηση των φυτών από μαθητές/τριες του σχολείου.
▶ Πρόσκληση εθελοντή/τριας από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»
Βούλας για να ενημερώσει τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου για την εθελοντική προσφορά
αίματος από τα ενήλικα άτομα, τους γονείς τους. Η δράση αυτή λόγω έλλειψης χρόνου
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 2017-2018.
▶ Πρόσκληση εθελοντή/τριας από τον Σύλλογο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Ηλιούπολης.
Ομιλία-συζήτηση με τα παιδιά του σχολείου και προγραμματισμός για επίσκεψη στον χώρο τους.
Αυτή η δράση προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018,
λόγω έλλειψης χρόνου.
▶ Πρόσκληση της Ορνιθολογικής Εταιρείας στον χώρο του σχολείου. Κατασκευή φωλιών
χελιδονιών από τους/τις μαθητές/τριες μαζί με τους γονείς τους. «Τα Χελιδονίσματα», όπως
λέγονται, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια εθελοντών από την Ορνιθολογική Εταιρεία, των
εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών του
σχολείου.
▶ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καθαρισμού του λόφου του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού στον Νέο
Κόσμο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Let’s do it Greece».
▶ Ολοκλήρωση της ζωγραφικής του τοίχου εισόδου του σχολείου στο πλαίσιο βελτίωσης των
συνθηκών ζωής στο σχολείο μας.
▶ Επίσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και εκτροφή μεταξοσκώληκα στο σχολείο, στο πλαίσιο
Προγράμματος.
▶ Συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του προγράμματος αλλά και όλου του σχολείου μας
σε διαγωνισμό ζωγραφικής και σε Πρόγραμμα με θέμα το «Μήλο». Το τελικό αποτέλεσμα ήταν
η έκθεση εικαστικών έργων στον αύλειο χώρο του σχολείου από τις 9 Μαΐου 2017 έως και τις 15
Μαΐου 2017 με τίτλο «Το Μήλο είχε τη δική του ιστορία …», με τη συμμετοχή και των γονέων των
μαθητών και μαθητριών, που πρόσφεραν εδέσματα (κέικ μήλο, τάρτα μήλου, μηλόπιτες κτλ.) και
χυμούς σε σχέση με το μήλο. Τα παιδιά εθελοντικά ανέλαβαν το σερβίρισμα και την ξενάγηση
στην Έκθεση.
▶ Ενημέρωση-Ομιλία από γεωπόνο του δήμου μας για το πράσινο και γενικά για την ύπαρξη των
φυτών και τις ευεργετικές ιδιότητές τους στην υγεία μας.

•

Προσφορά Υπηρεσιών σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση όλων των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, σχετικά με τις έννοιες του εθελοντισμού, αλληλεγγύης, ενεργού πολίτη, πολιτειότητας
μέσα από παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις, δημιουργία αφίσας κτλ. Όλο το υλικό που σταδιακά
χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στη γωνιά του «Νοιάζομαι και Δρω», που έχει δημιουργηθεί σε κάθε
τμήμα.
Υλοποίηση του προγράμματος του British Council «Δεξιότητες Ζωής» (6 συναντήσεις) για την
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ενίσχυση δεξιοτήτων ενεργού πολίτη, τη δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση
με βιωματικό τρόπο των ετεροτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μετανάστες,
πρόσφυγες, μειονότητες.
Υλοποίηση του προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία» (5 συναντήσεις) για την ενίσχυση
δεξιοτήτων ενεργού πολίτη, τη δημοκρατία και την κατανόηση με βιωματικό τρόπο των
ιδιαιτεροτήτων των ατόμων που ασχολούνται με τη συγγραφή βιβλίων, κτλ. για πρόσφυγες,
μειονότητες κτλ.
•
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Άλλες δράσεις
▶ Γνωριμία με την ΕΛΕΠΑΠ και τις δράσεις της. Συλλογή καπακιών για να δοθούν για την αγορά
αμαξιδίου.
▶ Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των μαθητών και μαθητριών των Ε1-Ε2-ΣΤ2 τάξεων και προσφορά
μέρους των χρημάτων στην ΕΛΕΠΑΠ και στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».
▶ Πασχαλινό Παζάρι των μαθητών και μαθητριών των Ε1-Ε2-ΣΤ2 τάξεων και προσφορά μέρους
των χρημάτων στο «Χαμόγελο του παιδιού», στην ΕΛΕΠΑΠ και σε οικογένειες του σχολείου μας
που έχουν ανάγκη.
▶ Δραστηριότητες για να κατανοήσουν οι μαθητές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα
και οι οικογένειές τους και τις αιτίες τους προκειμένου και να αναπτύξουν αίσθημα αλληλεγγύης.
▶ Συγκέντρωση τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων. Τα παραπάνω δόθηκαν σε
οικογένειες του σχολείου και σε οικογένειες της γειτονιάς.
▶ Ενημέρωση των μαθητών και συζήτηση για τα κοινωνικά συσσίτια της εκκλησίας της περιοχής
και το Κοινωνικό Παντοπωλείο της γειτονιάς (ανάγκες που καλύπτουν, επωφελούμενοι,
υποστήριξη που χρειάζονται σε εθελοντική εργασία και υλικά κλπ.).
▶ Συγκέντρωση τροφίμων για τους φορείς αυτούς.
▶ Πρόσκληση της «Κοινωνικής Κουζίνας» στο σχολείο. Συλλογικό μαγείρεμα, συζήτηση με τον
υπεύθυνο της «Κοινωνικής Κουζίνας» για τις δράσεις και τις εμπειρίες του. Παροχή του φαγητού
που θα ετοιμαστεί στο συσσίτιο της γειτονιάς.
▶ Προσφορά τροφίμων στην Ενορία της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και
παράλληλα μαγείρεμα για το συσσίτιο της Ενορίας και μοίρασμα των μερίδων στους απόρους.
Τα παιδιά αισθάνθηκαν ικανοποίηση που κατάφεραν να προσφέρουν στους συμπολίτες τους και
επιθυμούν και την επόμενη χρονιά να το επαναλάβουν.
▶ Επίσκεψη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού,
όπου τα παιδιά πρόσφεραν τρόφιμα και φάρμακα. Ο Δήμαρχος και οι Υπεύθυνες της Κοινωνικής
Προστασίας μίλησαν στα παιδιά για την αξία του εθελοντισμού.
▶ Γνωριμία με τα Παιδικά Χωριά SOS, την ιστορία, τον σκοπό τους και τη δράση τους.
▶ Προετοιμασία παράστασης που θα παρουσιαστεί στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης.
▶ Συνεργασία με το 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης» για την από
κοινού επίσκεψή τους.
▶ Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, γνωριμία και συζήτηση με εθελοντές/τριες και
εργαζόμενους, επικοινωνία με παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. Παιχνίδια και αλληλεπίδραση.
Θεατρική Παράσταση.
▶ Δόθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του προγράμματος ρούχα, παιχνίδια των παιδιών
σε καλή κατάσταση, τρόφιμα για τα παιδιά που μένουν εκεί.
▶ Ενημέρωση από τους μαθητές και τις μαθήτριες των γονέων και γενικότερα της γειτονιάς και
του Δήμου μας για τις δράσεις μας και μέσω αυτών για τις αξίες του εθελοντισμού, της κοινωνικής
προσφοράς, της αλληλεγγύης.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι παραπάνω δράσεις συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών και μαθητριών, των γονέων τους, των εκπαιδευτικών
του σχολείου μας, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου
της γειτονιάς μας, του Δήμου μας για την αξία της προσφοράς, του
εθελοντισμού και τη σχέση του με τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη.
Οι δεξιότητες αυτές χτίζονται σταδιακά. Το σχολείο που συμμετέχει
από πέρυσι στο πρόγραμμα, τη φετινή χρονιά ανοίχτηκε σε συνεργασία
με δομές αλληλεγγύης του Δήμου μας με την ενεργή συμμετοχή των
μαθητών/τριών, αλλά και του συλλόγου γονέων. Η βιωματική εμπλοκή
τους, μέσα από την κοινωνική μάθηση, οδήγησε και σε διαμόρφωση
σταθερότερων στάσεων για συμμετοχή, συνεργασία, αλληλεγγύη, όπως
έδειξε η συζήτηση μαζί τους και η αξιολόγηση που κάναμε στο σχολείο
μαζί τους.

113

Νοιάζομαι και Δρω

2ο Δημοτικό Σχολείο
Αχαρνών
Συντελεστές:
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Χρυσούλα Τσικρικά, Δημήτριος Φιτσιώλος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιόπη Κύρδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Όχι έτσι… αλλιώς!»

•

Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής καπακιών για τη δημιουργία αναπηρικών αμαξιδίων,
σε συνεργασία με τον Δήμο Αχαρνών
Ενημέρωση, καθορισμός σημείων συλλογής, γνωριμία με ΑΜΕΑ-οι παραολυμπιονίκες σε
αναπηρικό καροτσάκι Κωνσταντίνος Καραούζας, (4η θέση στα 50 m. στην πρόσθια κολύμβηση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο) και ο Σεν Τζόν Φερνάντες (χρυσό μετάλλιο
στη σφαιροβολία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο), οι οποίοι επισκέφτηκαν ξανά το
σχολείο μας.

•

Συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών- Φιλοξενία στο σχολείο μας μαθητών του Φάρου Τυφλών
Δραστηριότητες ενσυναίσθησης, ενημέρωση, πρόσκληση και φιλοξενία, σε συνεργασία με τον
σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητών του Φάρου Τυφλών από την Καλλιθέα, με σκοπό την
αλληλεπίδραση. Οι μαθητές από τον Φάρο Τυφλών και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών
έφαγαν μαζί, μίλησαν και άκουσαν τραγούδια της χορωδίας του σχολείου.

•

Επισκέψεις αλληλεγγύης στον οίκο ευγηρίας «Ο καλός Σαμαρείτης»-Διαγενεακή επικοινωνία
Επίσκεψη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου στις γιορτές Χριστουγέννων και
Πάσχα, στον οίκο ευγηρίας «Ο καλός Σαμαρείτης», που βρίσκεται στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας. Οι
μαθητές έκαναν παρέα με τους τροφίμους του οίκου, τραγούδησαν, έφαγαν μαζί τα κεράσματα
που οι μαθητές έφεραν και χάρηκαν αμοιβαία ο ένας την παρέα του άλλου.

•

Επίσκεψη γνωριμίας της ιδέας και λειτουργίας του οργανισμού «Κιβωτός του κόσμου», τον
Μάρτιο, στον Κολωνό
Οι μαθητές έκαναν παρέα με τα προστατευόμενα παιδιά, τους έδωσαν δώρα και χρήματα που
μάζεψαν στο bazaar των Χριστουγέννων για να λειτουργήσει καλύτερα η δομή και αντάλλαξαν
τραγούδια.

•

Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων φιλοζωίας
Συμμετοχή στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη φιλοζωία, του Παγκοσμίου Οργανισμού για
την υγεία των ζώων «be his hero», όπου πραγματοποιήθηκαν:
▶ Συζήτηση για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των ζώων, αδέσποτων και δεσποζόμενων
και τη φροντίδα τους.
▶ Ενημέρωση όλου του σχολείου και των γονέων για τα δικαιώματα των ζώων.
▶ Επίσκεψη στο σχολείο σκύλων συνοδείας της φιλοζωικής οργάνωσης SAPT Hellas.
▶ Αναφορά από παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς για νεογέννητα ή άρρωστα αδέσποτα ζώα που
τυχόν μπορεί να εμφανιστούν στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου.
▶ Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με έγγραφα, για να προβεί ο Δήμος στις
δέουσες ενέργειες και έγγραφο προς τον Δήμο για τη δημιουργία αφίσας που θα συνοδεύσει
το αίτημα συνεργασίας του σχολείου με τις δημοτικές αρμόδιες αρχές για την φροντίδα των
αδέσποτων ζώων.
▶ Προβολή σε μαθητές και διάχυση, μέσω της ιστοσελίδας του και του καναλιού youtube του
σχολείου, video που δημιούργησε εκπαιδευτικός του σχολείου για τη φροντίδα, τη θεραπεία
άρρωστου αδέσποτου σκύλου που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί.
▶ Επίσκεψη από την ομάδα «Φαντάσματα του Ασπροπύργου» στο σχολείο και ενημέρωση των
μαθητών για τις ακτιβιστικές δράσεις για τα αδέσποτα και παρατημένα σκυλιά του Ασπροπύργου.
Ανάπλαση, αξιοποίηση και υιοθέτηση από το σχολείο των δρόμων που βρίσκονται στην πίσω
πλευρά του
Με πρόταση και ενέργειες των μαθητών, σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες
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του Δήμου Αχαρνών η μελέτη μας για πεζοδρόμηση, ανάπλαση, αξιοποίηση και υιοθέτηση από το
σχολείο μας των δρόμων που βρίσκονται στην πίσω μεριά του σχολείου, ώστε να διαμορφωθεί
σε πάρκο. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν χώρο εισόδου και εξόδου των παιδιών καθημερινά, αλλά
και χώρο αναμονής των γονέων. Έτσι πραγματοποιήθηκαν:
▶ Μελέτη και προτάσεις από τους μαθητές.
▶ Διαμόρφωση παρτεριών και φύτευση.
▶ Εικαστικές δημιουργίες στους τοίχους.
▶ Επιδαπέδια και επιτοίχια παιχνίδια.
▶ Οδηγίες για τη φροντίδα των ζώων.
▶ Καταγραφή όσων ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει (παγκάκια, φωτισμός, αλλαγή οδοστρώματος)
και παρουσίαση από τα παιδιά στον Δήμαρχο.
•

Συνεργασία με την ευρύτερη τοπική κοινότητα (φορείς, λέσχες, οργανώσεις κλπ.)
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών συνεργάστηκε:
▶ Με το Καλλιτεχνείο Αχαρνών, φορέα που δραστηριοποιείται σε θέματα τέχνης και πολιτισμού,
στο πλαίσιο καλλιτεχνικών δρώμενων, φωτογραφίσεων, εκθέσεων, μουσικής παρουσίας
που έλαβαν χώρα στο σχολείο αλλά και με την επικουρία του στις όποιας μορφής δράσεις του
σχολείου.
▶ Με τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, φορέα με σαφή καλλιτεχνικό και πολιτισμικό
προσανατολισμό.
▶ Όλες οι δράσεις υποστηρίχθηκαν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και
έγιναν γνωστές μέσω του Τοπικού Τύπου, της ιστοσελίδας του σχολείου και του Συλλόγου, αλλά και
με αφισοκολλήσεις στην κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση
όλων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
μαθητών, των γονέων, της κοινότητας, και τη συνεργασία όλων των
ενεργά συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω». Μεγάλης
σημασίας είναι το γεγονός ότι συνετέλεσαν στην υιοθέτηση συνείδησης
ενεργού πολίτη από μέρους των μαθητών, επομένως επιτεύχθηκαν οι
σκοποί και οι στόχοι που τέθηκαν από την αρχή του προγράμματος.
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135ο Δημοτικό Σχολείο
Αθηνών
Συντελεστές:
Κονδυλία Γάβρη, Ναυσικά Ρήγα, Μαρία Φιλιππίδου, Δημήτρης Κονταξής

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιόπη Κύρδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εγώ κι εσύ, εδώ κι εκεί: παρέα όλοι μαζί
σ’ένα σχολείο που μας φροντίζει και το φροντίζουμε.»
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•

Συγκρότηση ομάδας μαθητών για το «Νοιάζομαι και Δρω»
Οι μαθητές του σχολείου προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ομάδα για το πρόγραμμα
«Νοιάζομαι και Δρω». Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση, μετά το τέλος
του διδακτικού ωραρίου. Σταθερά συμμετείχαν 25 παιδιά από τις Β’, Δ’, Ε’ και Στ' τάξεις. Στην
ομάδα αυτή υλοποιήθηκαν δραστηριότητες από το υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω», έγιναν
συζητήσεις , προτάθηκαν, αποφασίστηκαν και σχεδιάστηκαν από τα μέλη της οι δράσεις και οι
δραστηριότητες, ενώ τα μέλη της ομάδας ανέλαβαν τη διάχυση στις τάξεις τους. Στην πρώτη
συνάντηση δημιουργήθηκε το προσωπικό συμβόλαιο, το οποίο όλοι οι μαθητές υπέγραψαν.
Επιπλέον:
▶ Για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ομαδικού πνεύματος και τη δημιουργία συνεργατικού
κλίματος, οι μαθητές πραγματοποίησαν ασκήσεις και παιχνίδια συνεργασίας και εμπιστοσύνης
όπως: «Με τα μάτια του άλλου», «Σωτηρία στην αγκαλιά σου», «Ο ήχος μας ενώνει» κλπ.
▶ Για να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, να ανακαλύψουν κοινά στοιχεία και
ενδιαφέροντα με τους άλλους, να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού και αποδοχής των άλλων, να
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, για να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα σε
ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, οι μαθητές πραγματοποίησαν δραστηριότητες όπως «Όσα κουβαλώ...
όσα μπορούν να με φέρουν κοντά στους άλλους», «Τι μου αρέσει να κάνω-Τι με δυσκολεύει»,
«Το αστέρι της ταυτότητάς μου» κλπ.
▶ Για να προσεγγίσουν την έννοια του εθελοντισμού, να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία του, την
πρωτοβουλία και τη συμμετοχή, οι μαθητές διάβασαν κείμενα με εθελοντικές δράσεις, συζήτησαν,
έπαιξαν «τα μπαλόνια» και τη «Χάρτα αξιών της ομάδας».
▶ Για την ενότητα και το δέσιμο της ομάδας πραγματοποιήθηκε κοπή πίτας. Την πίτα εθελοντικά
ανέλαβε την πρωτοβουλία να φέρει μία μαθήτρια της Δ΄ τάξης.
▶ Για να κατανοήσουν την αλληλεγγύη, ως απάντηση σε κοινωνικά προβλήματα, και να
ανακαλύψουν τη στενή σχέση της με τον εθελοντισμό οι μαθητές γνώρισαν δράσεις αλληλεγγύης
και σχολίασαν τα χαρακτηριστικά τους.
▶ Πραγματοποιήθηκε γνωριμία με οργανισμούς, φορείς, συλλογικότητες, δομές αλληλεγγύης,
όπως για παράδειγμα η Μ.Κ.Ο. Άρσις, η οποία υποστηρίζει μαθητές του σχολείου μας.
▶ Η ομάδα «Νοιάζομαι και Δρω» απόφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, αφού ακούστηκαν οι
γνώμες όλων των μαθητών, να ασχοληθεί εθελοντικά με τη βοήθεια των προσφύγων μαθητών
του Σχολείου μας σε γνωστικό, συναισθηματικό και υλικό επίπεδο.

•

Γνωριμία με τα προβλήματα και τις ανάγκες των προσφύγων - οργάνωση εθελοντικής
αλληλέγγυας δράσης
Έγινε μια πρώτη αναγνώριση των αναγκών των προσφύγων μαθητών. Οι τελευταίοι
υποστηρίχθηκαν μαθησιακά από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Φροντίσαμε αυτούς και
τις οικογένειες τους με είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα και φάρμακα. Επιπλέον, επισκεφτήκαμε
δομές προσφύγων, αλληλεπιδράσαμε και προσφέραμε υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης
συγκροτήθηκε εθελοντική ομάδα μαθητών, με σκοπό να βοηθήσει τους πρόσφυγες μαθητές που
δεν γνώριζαν τη γλώσσα, προκειμένου να προσαρμοστούν-εγκλιματιστούν, να ξεπεράσουν τους
φόβους, τις δυσκολίες, και να γνωρίσουν την κουλτούρα του ελληνικού σχολείου. Η εθελοντική
ομάδα μαθητών βοήθησε τους πρόσφυγες μαθητές στο μάθημα της γλώσσας, διάβασαν μαζί
βιβλία και τα συζήτησαν. Επίσης, οι μαθητές αντάλλαξαν εμπειρίες από τα σχολεία τους και
υποστηρίχθηκαν οικογένειες των μαθητών που φοιτούσαν στο σχολείο μας με ρούχα, τρόφιμα
και φάρμακα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε δομή φιλοξενίας προσφύγων, όπου οι
μαθητές προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης, έπαιξαν και ζωγράφισαν με τους μαθητές.
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Εξωραϊσμός της αυλής του σχολείου και της γειτονιάς
▶ Οι μαθητές της ομάδας φρόντιζαν την καθαριότητα της αυλής του σχολείου καθημερινά και
ευαισθητοποίησαν τους υπόλοιπους μαθητές στο θέμα αυτό. Την άνοιξη φύτεψαν και λουλούδια
που προσέφερε ανθοπώλης γείτονας του σχολείου.
▶ Το Σχολείο συμμετείχε στη δράση «Let’s do it Greece», όπου οι μαθητές καθάρισαν και
ζωγράφισαν μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και το οικοδομικό τετράγωνο γύρω από το
σχολείο.
▶ Οι μαθητές ετοίμασαν αφίσες-κείμενο, με το οποίο ευαισθητοποίησαν τους κατοίκους της
γειτονιάς για θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης, τις οποίες ανάρτησαν σε ευκρινή σημεία
και μοίρασαν στους περαστικούς.
•

Τα δικαιώματά μας: συζητώντας με τους ενήλικες (ακτιβισμός και πολιτειότητα)
▶ Προβολή της ταινίας «Τα παιδία δεν παίζει» και συζήτηση για την ανάγκη της παρέας των
πρωταγωνιστών και τη διεκδίκηση λύσης, παιχνίδια ρόλων και ανάπτυξη επιχειρημάτων.
▶ Συζήτηση με τον Συνήγορο του Παιδιού, διατύπωση προβλημάτων και προτάσεων για τη λύση
τους.
▶ Διατύπωση των αιτημάτων με συζήτηση βάσει επιχειρημάτων στους γονείς και την αντιδήμαρχο
του Δήμου Αθηναίων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές πήραν γνώσεις, ιδέες, ευαισθητοποιήθηκαν, χάρηκαν,
έγιναν παράδειγμα στους συμμαθητές τους προσφέροντας υπηρεσίες σε
πρόσφυγες και σε άλλους πολίτες. Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος
ένιωσαν μεγάλη χαρά, βλέποντας τους μαθητές τους να αυτενεργούν και
να αλληλεπιδρούν με άλλους πολίτες. Η Σχολική Μονάδα ωφελήθηκε,
αφού η προσπάθεια για την ένταξη των προσφύγων στις τάξεις του
σχολείου επιτεύχθηκε μέσα από την ουσιαστική βοήθεια των μαθητών
του προγράμματος, την ώρα του διαλείμματος και στην τάξη με πρακτικές
και ουσιαστικές πράξεις. Οι μαθητές έλυναν διαφορές των μαθητών
προσφύγων με ήρεμο τρόπο, κατανοώντας τις δυσκολίες τους, τις
πολιτισμικές διαφορές, την αδυναμία συνεννόησης λόγω διαφορετικής
γλώσσας. Επίσης φροντίστηκε και ομόρφυνε η αυλή του σχολείου, κι
έτσι δόθηκε το μήνυμα ότι ο χώρος είναι δικός μας και οφείλουμε να τον
διατηρούμε καθαρό και όμορφο. Το ίδιο έγινε και στη γειτονιά, καθώς οι
μαθητές καθαρίζοντας το τετράγωνο γύρω από το σχολείο, έδωσαν στους
κατοίκους της περιοχής ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να το τηρήσουν
στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι.
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165ο Δημοτικό Σχολείο
Αθηνών
Συντελεστές:
Άρτεμις Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνος Παλιούρας, Δήμητρα Γιαννοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιόπη Κύρδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εγώ, εμείς, όλοι μαζί: πολίτες της γειτονιάς μας»

•

Γνωρίζοντας τις ανάγκες, υποστηρίζοντας και φροντίζοντας συμμαθητές, οικογένειες και
ευπαθείς ομάδες
▶ Για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις έννοιες του εθελοντισμού και της
αλληλεγγύης, καθώς και για την ενδυνάμωση της ομάδας, δημιουργήθηκαν, σε κάθε τμήμα που
συμμετείχε, αφίσες, ακροστοιχίδες και άλλες εργασίες οι οποίες αναρτήθηκαν στη «γωνιά του
Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Πραγματοποιήθηκε γνωριμία με την οργάνωση «Γιατροί του κόσμου», επίσκεψή τους στον
χώρο του σχολείου και αξιοποίηση οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρουν εθελοντικά.
▶ Με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες που αναφέρονται σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προγραμματίστηκαν ποικίλες δραστηριότητες
ενσυναίσθησης. Οι μαθητές των τμημάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μετέδωσαν το
μήνυμα του εθελοντισμού και στους υπόλοιπους μαθητές. Έγιναν σχετικές δραστηριότητες με
αφορμή την ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και την Ημέρα της Αγκαλιάς στην αυλή του σχολείου και
μέσα στις τάξεις.
▶ Για τους μαθητές που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή ήρθαν με μετεγγραφές από άλλα σχολεία
και δυσκολεύονταν στην προσαρμογή τους στο σχολείο, συγκροτήθηκε εθελοντική ομάδα
συμμαθητών που τους βοήθησε να ξεπεράσουν τους φόβους και τις δυσκολίες τους σε πρακτικά
θέματα της καθημερινής ζωής.
▶ Συνεργασία με τη ΔΟΜΗ, οργάνωση για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στη χώρα μας.
Σχεδιάστηκε επίσκεψη στον χώρο τους, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν συνομηλίκους τους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
▶ Υποστήριξη οικογενειών που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο μας: Συγκέντρωση φαρμάκων
και ειδών πρώτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη Unicef, για οικογένειες μαθητών που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες.
▶ Παζάρι με στολίδια για τα Χριστούγεννα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σε
συνεργασία με τον Διευθυντή, τους δασκάλους και τους μαθητές οργάνωσαν παζάρι. Οι μαθητές
όλων των τάξεων με τη βοήθεια των δασκάλων τους ζωγράφισαν ξύλινα στολίδια, προσφορά
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι γονείς ετοίμασαν σπιτικά γλυκά και λιχουδιές τα οποία
προσέφεραν σε όσους επισκέφθηκαν το παζάρι. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν σε
οικογένειες του σχολείου μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.
▶ Οι μαθητές όλων των τάξεων με την καθοδήγηση και δράση των μαθητών της Ε΄ τάξης και
με σύνθημα «Μαζεύουμε καπάκια για καλό σκοπό», συγκέντρωσαν καπάκια στο χώρο του
σχολείου. Επίσης, ενημέρωσαν και κινητοποίησαν τη γειτονιά για τον σκοπό αυτό: άφησαν κουτιά
συλλογής καπακιών-δικής τους κατασκευής-στη γειτονιά (βιβλιοπωλείο, φούρνο κλπ.) Στόχος
ήταν να δοθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου (ειδικό σχολείο) για την αγορά αμαξιδίου και γι’ αυτό τον λόγο
προγραμματίστηκε συνάντηση με τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

•

Γνωρίζοντας και προστατεύοντας την αρχιτεκτονική της γειτονιάς, γνωρίζοντας τις ιστορίες
των κατοίκων και τις ανάγκες τους. Πολίτες στη γειτονιά μας.
▶ Οι μαθητές έκαναν περιηγήσεις στη γειτονιά και κατέγραψαν κτίρια, κατοικίες, μνημεία,
δημόσιους χώρους, με στόχο τη διάσωση και την προστασία τους. Τα φωτογράφισαν και
συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής, διασώζοντας έτσι στοιχεία της ιστορίας της γειτονιάς.
Πολύτιμος συνεργάτης μας στις δράσεις αυτές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και στη γειτονιά είναι η
εθελοντική οργάνωση «Monumenta». Αφενός τα παιδιά γνώρισαν από κοντά πώς εργάζονται οι
εθελοντές της και πώς δεσμεύονται στην ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει η οργάνωση,
αφετέρου, με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, συνεισέφεραν στο έργο της.
▶ Η επέκταση των συγκεκριμένων δράσεων έγινε με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Το
παιδί, η πόλη και τα μνημεία», όπου οι μαθητές υιοθέτησαν αγάλματα της γειτονιάς και της πόλης.
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Έτσι, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
της μνήμης της πόλης, του δημόσιου χώρου. Σχεδιάστηκε να καταγράψουν τα προβλήματα του
δημόσιου χώρου που περιβάλλει τα αγάλματα, να κάνουν προτάσεις στη δημοτική αρχή για
βελτιώσεις, να ανακοινώσουν τα στοιχεία της έρευνάς τους και τις προτάσεις τους στην ευρύτερη
κοινότητα, με στόχο την ευαισθητοποίησή της προς την κατεύθυνση της φροντίδας και της
προστασίας του δημόσιου χώρου. Έτσι, καλλιεργήθηκε το αίσθημα του «ανήκειν» στην πόλη.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι δράσεις είχαν ως στόχο να κινητοποιήσουν τους μαθητές να
δράσουν, ώστε από το «εγώ» να περάσουν στο «εμείς» της τάξης και του
σχολείου κι έπειτα στο «όλοι μαζί», μέσα από δράσεις στη γειτονιά και
την κοινότητα, να περάσουν από τη φροντίδα για τους συμμαθητές στη
φροντίδα συνομηλίκων ΑΜΕΑ και προσφύγων και από τη φροντίδα της
αυλής στην φροντίδα για τη γειτονιά. Οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες
«ενεργού πολίτη» που δρα για ένα καλύτερο αύριο για όλους.
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Λεόντειο Λύκειο Πατησίων
Δημοτικό
Συντελεστές:
Αντωνία Ζαλώνη, Χαρίκλεια Ζούβελου, Βασίλειος Κεραμάρης, Άννα Λουγιάκη, Μαρία Μαθιουδάκη,
Ελένη Τσιρίκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιόπη Κύρδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Από την τάξη στην ευρύτερη κοινότητα: συμμετοχή, απόφαση, δράση»
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•

Ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων – η δημοκρατία στην τάξη
(πολιτειότητα)
▶ Ενεργοί μαθητές-πολίτες: Το Γ1 οργανώθηκε σε ομάδες που προέκυψαν με προσωπική
επιλογή, όχι ανάθεση και συγκεκριμένη διαδικασία, ύστερα από προτάσεις των ίδιων των
μαθητών, ανάλογες των ενδιαφερόντων τους. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν οι έξης:
Ανακύκλωσης, Φιλαναγνωσίας, Δανειστικής βιβλιοθήκης, Εφημερίδας, Οργάνωσης της τάξης
και Διαχείρισης Κρίσεων.
▶ Οι ομάδες αυτό-οργανώθηκαν και λειτούργησαν αυτόνομα, αλλά και σε σχέση με το σύνολο (εγώ
- ομάδα - τάξη- σχολείο). Σκοπός των ομάδων ήταν να προαγάγουν τον πολιτισμό, τη συμμετοχή
στα κοινά, τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Μια μέρα την εβδομάδα γινόταν συμβούλιο στην
τάξη, με αντικείμενο συζήτησης τις δράσεις των ομάδων και την πορεία τους.
▶ Συμβούλιο τάξης (εξάσκηση στην ενεργό πολιτειότητα): Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
υπήρχε αναρτημένο σε ειδικό χώρο της τάξης το χαρτί, στο οποίο οι μαθητές και η δασκάλα του
Δ2 μπορούσαν να γράψουν τα θέματα που τους απασχολούσαν και θεωρούσαν ότι χρειάζονται
την παρέμβαση της τάξης. Στο τέλος της εβδομάδας, σε ειδική ώρα, το συμβούλιο συζητούσε
τα (ενυπόγραφα) θέματα, ακούγονταν όλες οι απόψεις, προτείνονταν λύσεις, παρεμβάσεις κλπ.
Οι αποφάσεις του συμβουλίου είναι δεσμευτικές και υπήρχε η διακριτική υπενθύμιση από τους
υπόλοιπους, σε όποιον «ξεχνιόταν». Με την ώρα του συμβουλίου μπορούσαν να συζητηθούν
θέματα που απασχολούσαν όλο το τμήμα και για τα οποία μπορεί να παρθεί μια απόφαση από
την ολομέλεια, από τα πιο απλά, πχ διαρρύθμιση των θρανίων, διακόσμηση της τάξης, μέχρι πιο
σύνθετα, όπως οι δράσεις του τμήματος ως μέλους της Περιβαλλοντικής Επιτροπής, πολιτιστικές
εξορμήσεις εκτός σχολικού ωραρίου κλπ. Προτάθηκαν, αποφασίστηκαν και οργανώθηκαν
δράσεις που αφορούσαν σε όλο το σχολείο, (π.χ. αναδιαμόρφωση της δανειστικής βιβλιοθήκης του
Δημοτικού Σχολείου, οργάνωση μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη κλπ. Στο πλαίσιο
του Συμβουλίου τάξης λαμβάνονταν και οι αποφάσεις για το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των
δράσεων εθελοντισμού και αλληλεγγύης, καθώς και τη διάθεση των συλλεγόμενων ειδών/
χρημάτων.
▶ Βιωματικές δραστηριότητες και ανάπτυξη επιχειρημάτων για την αποσαφήνιση και κατανόηση
των εννοιών «εθελοντισμός», «αλληλεγγύη», «φιλανθρωπία».
▶ Πολίτες της Ευρώπης: Το ΣΤ2 είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια προσομοίωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνταν συζητήσεις-ρητορίες
που είχαν προετοιμάσει τα παιδιά και στηρίζονταν σε σκέψεις και προβληματισμούς των ίδιων
σχετικά με θέματα από το κουτί των προβληματισμών-στοχασμών που υπήρχε στην αίθουσα.
Αρχικά οι δράσεις αφορούσαν τον χώρο του σχολείου και τη βελτίωσή του με ανάληψη
πρωτοβουλιών και στη συνέχεια η ομάδα αποφάσιζε και σχεδίαζε δράσεις αλληλεγγύης εκτός
σχολείου, προσφέροντας υποστήριξη σε πρόσφυγες και άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν
ανάγκη. Αξιοποιήθηκαν επίσης δραστηριότητες από το υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω», σχετικές
με τον σχεδιασμό δράσεων αλληλεγγύης.

•

Περιβαλλοντική Ομάδα
▶ Το Δ2 ήταν μέρος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του σχολείου.
▶ Συλλογή απορριμμάτων από την αυλή, ζύγισμα και καταγραφή τους.
Συστηματική ενημέρωση των υπόλοιπων μαθητών για τα πορίσματα της έρευνας στην πρωινή
συγκέντρωση, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν όλοι.
▶ Προσπάθεια να ανακυκλώσουν όλες οι τάξεις χαρτί, σε ειδικά κουτιά που τοποθετήθηκαν σε
κάθε αίθουσα. Σε κάθε αίθουσα τοποθετήθηκε επίσης ειδικός κάδος για να συλλεχθούν πλαστικά
καπάκια. Στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συνεργάστηκαν και συνάδελφοι που δε συμμετείχαν στο
«Νοιάζομαι και Δρω».
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▶ Ξεκινήσαμε φέτος να συλλέγουμε επίσης μελανοδοχεία, λαμπτήρες και μικρές ηλεκτρικές
συσκευές. Οι μαθητές του Δ2 είχαν αναλάβει την ενημέρωση των υπόλοιπων τμημάτων σχετικά
με τη σωστή αξιοποίηση των κάδων, την έγκαιρη παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών από
τις αρμόδιες εταιρείες κλπ.
▶ Μαθαίνω για τα ζώα: Η Γ1 τάξη εκπονεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αδέσποτα
και δεσποζόμενα ζώα, τα δικαιώματα και την προστασία τους. Γνωριμία με φιλοζωικές οργανώσεις
εθελοντικού χαρακτήρα και οργανώσεις προστασίας απειλούμενων ζώων, ενημέρωση άλλων
μαθητών του σχολείου για τα δικαιώματα των ζώων.
•

Σκεφτόμαστε τους άλλους
▶ Σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Praksis, οργανώθηκε μια ημέρα αφιερωμένη στη φιλία και
την προσέγγιση των λαών: προσφυγόπουλα που φιλοξενούνταν στους ξενώνες της Praksis,
ήρθαν στο σχολείο μας και γνωρίστηκαν με τους μαθητές, επικοινώνησαν μαζί τους και θα
μοιράστηκαν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οργανώθηκαν δράσεις με στόχο
την ευαισθητοποίηση των μαθητών πριν την επίσκεψη: «Αν ήμουν στη θέση σου»: παιχνίδι
ρόλων με τη χρήση των ευρωπαϊκών χαρακτήρων του προγράμματος Teacher4Europe, ώστε
διαδικτυακά σε ένα μικρό video να περιγράψουν τι θα τους έλειπε περισσότερο, αν έπρεπε να
το αφήσουν πίσω τους. Επίσης, έγινε αξιοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων, φωτογραφιών και
κειμένων από το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Δραστηριότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης-E.U.
meets the world: Η γνωριμία των παιδιών έγινε μέσα από ένα επικοινωνιακό παιχνίδι
κατασκευής μακέτας της ποδοσφαιρικής στολής της μασκότ του αγώνα. Η στολή σχεδιάστηκε
να έχει πολιτισμικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή προέλευση των παικτών της EU, καθώς και
από τις χώρες προέλευσης των προσφύγων. Επίσης, έγινε αξιοποίηση δραστηριοτήτων του
εκπαιδευτικού υλικού του «Νοιάζομαι και Δρω» για την ομαδικότητα και τη συνεργασία.
▶ Το παιχνίδι… ενώνει: Μετά από πρόταση των μαθητών, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες
με τα παιδιά του σχολείου και τους επισκέπτες μας, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και
την καλλιέργεια της αλληλεγγύης. Δόθηκε αναμνηστικό δώρο στα παιδιά.

•

Αξιοποιώντας την κουλτούρα του σχολείου μας
▶ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων έχει παράδοση στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Υπάρχουν
εδώ και χρόνια θεσμοί όπως το ταμείο φιλόπτωχου μαθητή (που φροντίζει να υπάρχουν
κουμπαράδες σε κάθε τμήμα και προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώνονται σε ιδρύματα
και Μ.Κ.Ο.), το χριστουγεννιάτικο bazaar (μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
κατασκευάζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάρτες, γλυκίσματα κ.ά., τα οποία πωλούνται σε
γονείς και μαθητές. Τα έσοδα προσφέρονται για την ενίσχυση του ταμείου φιλόπτωχου μαθητή), η
δράση «ένα είναι αρκετό» (συγκέντρωση τροφίμων από όλες τις τάξεις και προσφορά σε ιδρύματα,
Μ.Κ.Ο.) που τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται και σε συγκέντρωση ρούχων, παπουτσιών, ειδών
πρώτης ανάγκης, παιχνιδιών κ.λ.π, οι «εξορμήσεις αγάπης» της ΣΤ’ τάξης σε ιδρύματα και Μ.Κ.Ο.
▶ Με αφορμή τις δράσεις αυτές, συζητήσαμε διεξοδικά με τους μαθητές τις αιτίες που
δημιούργησαν την ανάγκη τέτοιων δράσεων και φροντίσαμε ώστε να έχουν μια πιο προσωπική
επαφή με όσους ωφελούνται από αυτές, όποτε αυτό είναι δυνατό. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα
που βοηθάει στο να κατανοήσουν την έννοια της φιλανθρωπίας και πώς την εξελίσσουμε σε
αλληλεγγύη.
▶ Προβλέφθηκε η συνέχιση δράσης που οργανώθηκε σε προηγούμενη χρονιά από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου, δηλαδή, η συγκέντρωση χρημάτων και προσφορά συσσιτίου σε
άστεγους/άπορους συμπολίτες μας. Επίσης, έγινε αφορμή να συζητηθούν με τους μαθητές οι
ανάγκες των αστέγων και οι αιτίες της κατάστασης αυτής, μέσα από καταγεγραμμένες μαρτυρίες
και άρθρα. Συζητήθηκε η πιθανή συμμετοχή και μαθητών στη φετινή δράση, ίσως και σε
συνεργασία με την Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος».
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας, άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο συνειδητά για
όσα συμβαίνουν γύρω τους, να εντοπίζουν περιπτώσεις που χρειάζονται
κάποια παρέμβαση και να αποκτήσουν τη διάθεση και τα εφόδια
ώστε να αυτοοργανώνονται και να παρεμβαίνουν, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες, να νοιάζονται και να δρουν, να μη μένουν στην απλή
φιλανθρωπία, αλλά να γίνεται σταθερή αξία στη ζωή τους η αλληλεγγύη,
η συμμετοχή στα κοινά και ο εθελοντισμός.

126

Νοιάζομαι και Δρω

3ο Δημοτικό Σχολείο
Παλαιού Φαλήρου
Συντελεστές:
Παναγιώτης Τραγαζίκης, Αικατερίνη Μαρκέτου, Παναγιώτης Πέτσιος, Παγώνα Γαλάνη,
Ζωή Σαλούρου, Ζαχαρούλα Κολυβά, Κωνσταντίνα Νταλαρή, Σωτηρία Αλεξοπούλου, Χαριτωμένη
Παπόυλίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Σταυρούλα Πετροπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εμάς μας αφορά, εμάς μας νοιάζει και το κάνουμε πράξη»
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•

Γενικά
▶ Έγιναν δράσεις κατανόησης των εννοιών ώστε σε κάθε τάξη ανάλογα με το επίπεδο των
μαθητών να αναπτυχθεί ο σχετικός εννοιολογικός χάρτης.
▶ Οι τάξεις οργανώθηκαν σε ομάδες έγιναν παρουσιάσεις από κάθε ομάδα κάθε έννοιας με
παραδείγματα, τα οποία αντλήθηκαν από τις διαδικασίες που έκριναν ότι έπρεπε να αναπτυχθούν
σε κάθε τάξη. Χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα τα ταμπλό αναφοράς, ανθρώπινες φιγούρες που
γέμιζαν με έννοιες και συναισθήματα, παρουσιάσεις ppt, ζωγραφιές, τοιχογραφίες.
▶ Οργανώθηκαν συνολικές παρουσιάσεις όπου οι τάξεις Α’,Β’,Γ’,Δ’ ,Ε’ και Στ’ παρουσίασαν η μία
στην άλλη πώς κατανοούν τις έννοιες μέσα από τις επιλεγείσες δραστηριότητες.

•

Βασικό πεδίο ανάπτυξης δράσης για κάθε τάξη
▶ Τάξη Α΄: Οι μαθητές γνώρισαν τους συμμαθητές τους και βελτίωσαν τις σχέσεις τους. Μέσα από
τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον καλλωπισμό του χώρου
του σχολείου με το πρόγραμμα «φροντίζω ένα λουλούδι». Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι στη
διάρκεια των διακοπών του Πάσχα να παραλάβουν ένα φυτό και να το φροντίσουν, ώστε με την
επιστροφή στο σχολείο να μεταφυτευθούν σε τελάρα με χώμα και να τοποθετηθούν πάνω σε μια
τσιμεντένια μάντρα.
▶ Τάξη Β΄: «Παιδιά μετανάστες, παιδιά πρόσφυγες μια αγκαλιά». Έγιναν δράσεις που αφορούσαν
την κατανόηση της έννοιας του πρόσφυγα, τη λειτουργία της ενσυναίσθησης, τις δυνατότητες
εθελοντισμού και τι μπορούν οι μαθητές να προσφέρουν. Φτιάχτηκε ένα παιχνίδι για κινητά
τηλέφωνα με το σχετικό μήνυμα που μπορούν να το κατεβάσουν όλοι από την σχετική ιστοσελίδα
και απoτέλεσε το κύριο μέσο διάδοσης του προγράμματος. Επίσης, υλοποιήθηκε η δραστηριότητα
«ΒΟΗΘΑ ΜΕ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΩ, ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΜΕ ΤΟ ΒΟΥΝΟ!» Μια σύνδεση της κοινωνίας των
ανθρώπων με τη φύση, η οποία οδηγούσε στο συμπέρασμα, ότι έχουμε την ανάγκη των
συνανθρώπων μας. Μέσα από τον κόσμο των συναισθημάτων, όπως ο σεβασμός, η συμπόνια,
η κατανόηση και προπαντός η αλληλοβοήθεια.
▶ Τάξη Γ1: «Από την κοινωνία των δελφινιών στην κοινωνία των ανθρώπων». Ολοκληρώθηκε
η κατανόηση της αναλογικότητας που μπορεί να έχει η λειτουργία της κοινωνίας των ανθρώπων
με την κοινωνία των δελφινιών. Οι μαθητές συμμετείχαν στη δράση με την κατασκευή κέικ για το
κοινωνικό συσσίτιο της Εκκλησίας.
▶ Τάξη Γ2: Για τη σίτιση των απόρων στην ενορία μας, έγιναν επισκέψεις και επαφές, ώστε
οι μαθητές να διαπιστώσουν και να καταλάβουν πώς γίνονται οι εθελοντικές δράσεις της
Εκκλησίας. Οι μαθητές συμμετείχαν στη δράση με την κατασκευή κέικ για το κοινωνικό συσσίτιο
της Εκκλησίας.
▶ Τάξη Δ΄: Για τη σίτιση των απόρων στην ενορία μας, έγιναν επισκέψεις και επαφές ώστε οι
μαθητές να διαπιστώσουν και να καταλάβουν πώς γίνονται οι εθελοντικές δράσεις της Εκκλησίας.
Επιπλέον οι μαθητές ασχολήθηκαν με την εθελοντική αιμοδοσία, που ήταν και το κύριο θέμα της
παρουσίασής τους στη γιορτή λήξης. Οι μαθητές συμμετείχαν στη δράση με την κατασκευή κέικ
για το κοινωνικό συσσίτιο της Εκκλησίας.
▶ Τάξη Ε΄: «Μαθαίνω να είμαι αλληλέγγυος». Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα
«Διερχόμενοι» της ομάδας Τεταρτημόριο, όπου μέσα από την τέχνη, ζωγραφίζοντας, σε
συνεργασία με φοιτητές Καλών Τεχνών, εμβάθυναν στα συναισθήματα, οργάνωσαν μια τελική
δράση προκειμένου να διακοσμήσουν έναν τοίχο του σχολείου με όσα αποκόμισαν από το
πρόγραμμα. Επίσης, πήραν μέρος στην ενίσχυση της UNICEF, όπου τα παιδιά συνέβαλαν στη
διάδοση ενός τηλεοπτικού μηνύματος για την υποστήριξη των παιδιών του κόσμου καθώς και
συνεργάστηκαν με την ΜΚΟ ΠΑΙ.Δ.Υ. για την κατασκευή γλυκών και προσφορά αντικειμένων,
προκειμένου να αγοραστεί μια θερμοκοιτίδα για το νοσοκομείο Ηρακλείου. Επίσης, πρόσφεραν
υπηρεσίες στο κοινωνικό συσσίτιο και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
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▶ Τάξη ΣΤ΄: «Η γειτονιά μου και οι σχέσεις πεζών και οδηγών». Τα παιδιά συνεργάστηκαν με την
ΜΚΟ ΠΑΙ.Δ.Υ. στην κατασκευή γλυκών και προσφορά αντικειμένων προκειμένου να αγοραστεί
μια θερμοκοιτίδα για το νοσοκομείο Ηρακλείου. Επίσης, πρόσφεραν υπηρεσίες στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου. Ακόμη, προέβησαν στην αξιολόγηση των κυκλοφορικών προβλημάτων
της γειτονιάς και ανέπτυξαν προτάσεις βελτίωσης.
•

Επιπλέον
▶ Όλες οι ομάδες επέλεξαν μια δράση με αφορμή το πρόγραμμα και τα σχέδια δράσης
ανταποκρίθηκαν στις δυνατότητες των παιδιών.
▶ Η τελική γιορτή σχεδιάστηκε πάνω στην ιδέα «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Όλο το σχολείο συμμετείχε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης που αφορά χαρτί,
βιβλία και τετράδια, λάμπες, μπαταρίες και συσκευασίες.

Το όφελος για τους μαθητές:
Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός βοήθησε τις μαθητικές ομάδες αφενός
να κατανοήσουν το περιεχόμενο των δράσεων εθελοντισμού και
αλληλεγγύης, αφετέρου να αποκτήσουν ικανότητα να κρίνουν πώς
μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικά κατά περίπτωση. Οι δράσεις
τελικά στόχευσαν περισσότερο στη βελτίωση των σχέσεων με τους
άλλους μαθητές και ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μπορούν
να βοηθήσουν το ένα το άλλο.
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Δημοτικό Σχολείο
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Παλαιού Φαλήρου
Συντελεστές:
Αναστασία Κυριακοπούλου, Μαρία Πολυζοπούλου, Άννα Καράμηνα, Αναστασία Αμπάτη, Βικτωρία
Βάρφη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Σταυρούλα Πετροπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Από το διαφορετικό στο συλλογικό»

•

Προσεγγίζοντας τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης (τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
▶ Ανάγνωση σεναρίων και παρακολούθηση ενημερωτικών σποτ στο διαδίκτυο.
▶ Αναγνώριση πράξεων εθελοντισμού/ αλληλεγγύης στον κοινωνικό τους περίγυρο.
Διάκριση εννοιών φιλανθρωπίας-εθελοντισμού.
▶ Επαφή με εθελοντές, από τους χώρους του camp του Ελληνικού (ομάδα γυναικών
«Αθέατες γυναίκες»), το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Μαζί για το Παιδί, Sapt Hellas, εθελοντές
που συνεργάζονται με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή», υπεύθυνη
εθελόντρια στον Λαχανόκηπο Αγ. Δημητρίου.
▶ Κατασκευή «καραβιών αλληλεγγύης» και διανομή τους σε διάφορα σημεία της πόλης μας.
▶ Δεχτήκαμε επίσκεψη από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου. Ακολούθησε προσφορά
χειροποίητων χριστουγεννιάτικων κατασκευών και συμμετοχή σε παιχνίδια γνωριμίας μεταξύ
των μαθητών των δύο σχολείων.
▶ Επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου από την Ε΄ τάξη. Εικαστικό δρώμενο
«Διερχόμενοι», με στόχο δημιουργία εικαστικών έργων με θέμα την έννοια του πρόσφυγα, υπό
την αιγίδα της Unicef και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
▶ Δραματοποίηση του παραμυθιού του Τζον Τζ. Μουθ με τίτλο «Πετρόσουπα» από τους μαθητές
της Ε΄ τάξης, που μιλά για τη δύναμη και τη σημαντικότητα της προσφοράς. Παρουσιάστηκε στους
μαθητές του σχολείου μας, στο πλαίσιο των «Καλοκαιρινών εκδηλώσεων λήξης» του σχολικού
έτους.
▶ Συμμετοχή σε παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή.

•

Ποιος είμαι-τι ελπίζω (τάξη Γ', ΣΤ')
▶ Παρουσίαση προσωπικής τους διαδρομής και σύνθεση ατομικού χάρτη πορείας προς τη
συλλογικότητα.
▶ Σύνθεση και ηχογράφηση της προσωπικής τους ιστορίας και σε ένα παγκόσμιο χάρτη
καταγραφή της διακριτής πορεία του καθενός.

•

Ενημερώνω και ευαισθητοποιώ «Πρόσφυγας για μια μέρα...» (τάξη Γ΄)
▶ Σχεδίαση και υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης των συνομήλικών τους σε θέματα του
προσφυγικού.
▶ Δημιουργία μιας «δανειστικής βαλίτσας» (μποτάρι) που δόθηκε σε άλλα σχολεία, προκειμένου
οι μαθητές που το έλαβαν να γνωρίσουν τις δυσκολίες των προσφύγων και να αποκτήσουν
συναίσθηση των προβλημάτων τους.

•

Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση (τάξεις Δ΄,Ε΄)
▶ Ανακύκλωση σε ξεχωριστούς κάδους χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού, μπαταριών.
▶ Συλλογή συσκευασιών και υλοποίηση κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά.
▶ Οι μαθητές της Ε΄ τάξης κατασκεύασαν για τη Γιορτή της Μητέρας, από ανακυκλώσιμα γυάλινα
βαζάκια, διακοσμητικά δώρα για να προσφέρουν στις μαμάδες τους.

•

Ευαισθητοποιημένη ανακύκλωση πλαστικών καπακιών (τάξεις Δ’, Ε’)
▶ Τοποθέτηση από τους μαθητές σε όλες τις αίθουσες ενημερωτικών αφισών σχετικά με τη
δράση.
▶ Ανακύκλωση πλαστικών καπακιών, με σκοπό την αγορά αναπηρικού αμαξίδιου.
▶ Επίσκεψη στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» στην
Αργυρούπολη. Οι μαθητές μας πρόσφεραν ως δώρο μια αφίσα κατασκευασμένη από καπάκια.
Και τα δύο σχολεία τραγούδησαν διάφορα τραγούδια για να ψυχαγωγήσουν τους νέους τους
φίλους.
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•

«Κι αν ήσουν εσύ» (τάξεις Δ’, Ε’)
Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τους πρόσφυγες. Οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο σχολείο, εκπονήθηκαν από
θεατροπαιδαγωγό του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στη Εκπαίδευση και την Ύπατη
Αρμοστεία ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ακολούθησε σύντομο δρώμενο από τους μαθητές της Γ’ και
Δ’ τάξης με θέμα: «Μονόλογοι από το Αιγαίο» για ευαισθητοποίηση σε θέματα προσφύγων, που
παρουσιάστηκε στη γιορτή λήξης.

•

Βελτιώνω το σχολείο μου (τάξη Στ’)
▶ Καταγραφή σχολικών προβλημάτων.
▶ Καταγραφή προτεινόμενων λύσεων.
▶ Επιλογή τριών προβλημάτων και σχεδιασμός δράσεων για την επίλυσή τους από την ομάδα:
α) προβλήματα καθαριότητας στις σχολικές τουαλέτες (οργάνωση επιτροπής μαθητών που
κατέγραφαν προβλήματα και έκαναν συστάσεις στους μαθητές που δεν τηρούσαν τους κανόνες
υγιεινής), β) αδέσποτα ζώα (ενημέρωση από αρμόδιους φορείς) και γ) δυσκολία πολλών
αλλόγλωσσων μαθητών στην ελληνική γλώσσα (παράλληλη στήριξη μικρότερων σε ηλικία
μαθητών με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μαθητές που
είχαν κοινή μητρική γλώσσα με τους πρώτους).

Το όφελος για τους μαθητές:
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» η
ανταπόκριση των μαθητών όλων των τάξεων υπήρξε θετική. Οι μαθητές
προσέγγισαν μέσα από βιωματικές δράσεις τις έννοιες της αλληλεγγύης
και του εθελοντισμού, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα σχετικά με το
περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό, τη διαφορετικότητα
κ.ά. Γενικά η ομαδική, ενεργή και πρόθυμη συμμετοχή των μαθητών
σε δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, την
ανακύκλωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό, την αποδοχή
της διαφορετικότητας υπήρξαν τα ισχυρά σημεία των δράσεων του
προγράμματος στο σχολείο μας. Η συμμετοχή και η εμπλοκή σε
δραστηριότητες βιωματικής μάθησης ενίσχυσε τη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες
και έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
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Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Τυφλών Καλλιθέας
Συντελεστές:
Βασίλειος Πανταζόπουλος, Γεώργιος Χρυστοφυλλάκης, Ελένη Τσάνα, Αγγελική Κοσμά, Άννα
Καραγκιουλέ, Νικόλαος Βαϊτσης, Έλενα Τσιάλλιου, Κονδυλία Θωμαϊδου, Μαρία Πλαστήρα, Μαίρη
Στυλίδη, Γεωργία Τσίρμπα, Γεώργιος Σταμούλος, Μαρία Φιλιάνου, Αικατερίνη Φαρφάρα, Νίκη
Μυλωνάκη, Μαρία Ζέζα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Σταυρούλα Πετροπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για τον σεβασμό και
την αποδοχή της διαφορετικότητας»
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•

Μουσική και επικοινωνία
▶ Σύνθεση μουσικής και στίχων από τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Τίτλος τραγουδιού:
«Φιλαράκια».
▶ Παρουσίαση και δραματοποίηση του τραγουδιού που συνέθεσαν οι μαθητές του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Δημητρίου, με τίτλο: «Μια αιθέρια αγκαλιά».
▶ Σύνθεση και απόδοση της μουσικής από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, με τίτλο: «ο Ερμής». Το
τραγούδι παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε στο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Καλλιθέας.
▶ Κατασκευή πρωτότυπων μουσικών οργάνων από τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Τυφλών, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών και του Ειδικού Νηπιαγωγείου
Τυφλών με καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό Μουσικής και πραγματοποίηση έκθεσης.

•

Ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινωνικών ομάδων
Δραστηριότητες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών σε συνεργασία με το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας
▶ Άνοιγμα του σχολείου και διοργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης με μαθητές από
γενικά σχολεία. Τα σχολεία μας επισκέφτηκαν το 9ο Δημοτικό Σχολείο Δημητρίου, το 14ο Δημοτικό
Σχολείο Καλλιθέας, το 4ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη. Οι
μαθητές των σχολείων συμμετείχαν από κοινού σε ομαδικές δραστηριότητες, όπως παρουσίαση
παραμυθιού και δραματοποίηση, αφήγηση λαϊκών παραμυθιών για τη διαφορετικότητα, ομαδικές
χειροτεχνίες, αθλητικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες κινητικότητας και προσανατολισμού,
παρουσίαση της γραφής Braille, πολυαισθητηριακά παιχνίδια.
▶ Συμμετοχή των σχολείων στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για μαθητές με προβλήματα όρασης
του Μουσείου Παιδικής Τέχνης για τα δικαιώματα των παιδιών.
▶ Συμμετοχή των σχολείων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων
στολιδιών με στόχο την επαφή και γνωριμία με την κουλτούρα και τα πολιτισμικά στοιχεία των
λαών της Ευρώπης και την επικοινωνία με μαθητές από ευρωπαϊκά σχολεία. Στο πλαίσιο του
προγράμματος στολίσαμε ένα «διαφορετικό» χριστουγεννιάτικο έλατο με στολίδια από όλη την
Ευρώπη.
▶ Επίσκεψη των εκπαιδευτηρίων Χατζήβεη και πραγματοποίηση ομαδικών και βιωματικών
δραστηριοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού. Οι μαθητές κατασκεύασαν και χάρισαν στο
σχολείο έναν απτικό χάρτη της Καλλιθέας.

•

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας
Δραστηριότητες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών σε συνεργασία με το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας
▶ Ανάγνωση παραμυθιών με θέμα την προσφορά, την ομαδικότητα, το σεβασμό και την αποδοχή
της διαφορετικότητας.
▶ Δραματοποίηση παραμυθιού, παιχνίδι ρόλων και απτική απεικόνιση αυτού.
▶ Παρουσίαση παραμυθιού και δραματοποίησή του. Η παρουσίαση έγινε στους μαθητές από το
9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου και τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη.

•

Προσφορά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Δραστηριότητες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών σε συνεργασία με το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας
▶ Οι μαθητές των τριών σχολείων συγκέντρωσαν παιχνίδια και τα προσέφεραν στο «Χαμόγελο
του Παιδιού» και στην «Κιβωτό του Κόσμου».
▶ Ετοίμασαν πασχαλινά κουλουράκια και τα προσέφεραν στο συσσίτιο του Δήμου Καλλιθέας.
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▶ Συμμετείχαν στην εβδομάδα δράσης της ActionAid..
•

Σεβασμός για το περιβάλλον
Δραστηριότητες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών σε συνεργασία με το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας
▶ Οι μαθητές των τριών σχολείων μαζί με τους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού του 14ου Δημοτικού
Σχολείου Καλλιθέας περιποιήθηκαν τον κήπο του σχολείου και φύτεψαν λουλούδια και
μυρωδικά.
▶ Συμμετείχαν στο πρόγραμμα «μικροί κηπουροί» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στο πλαίσιο του οποίου αφού περιηγήθηκαν στον κήπο με τα δέντρα, τα μυρωδικά και
τα βότανα, φύτεψαν σπόρους καρότου στον κήπο του Κέντρου Πολιτισμού.
▶ Συμμετείχαν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών σε όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους.

•

Άλλες δραστηριότητες του σχολείου μας
▶ Στις 12/12/2016 ομάδα μαθητών της ΣΤ΄ τάξης συμμετείχε στην εκδήλωση για τη βράβευση των
συμμετεχόντων στον σχολικό διαγωνισμό «Respecting Diversity- Σέβομαι τη Διαφορετικότητα»
εκπροσωπώντας το σύνολο των μαθητών και των τριών σχολείων, που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό. Οι μαθητές έλαβαν τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή τους.
▶ Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας τις
προτάσεις τους για θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης στο Δήμο
(κινητικότητα, προσαρμογή εντύπων σε Braille, εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με
βιβλία σε Braille).
▶ Γενική πρόβα για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου με τη συμμετοχή μαθητών από Δημοτικό Σχολείο
της Καλλιθέας. Παράλληλα, έγιναν ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια.
▶ Ομαδικές δραστηριότητες και βιωματικό πρόγραμμα κινητικότητας με μαθητές του 9ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
▶ Προσαρμογή των εικόνων και του κειμένου του παραμυθιού «Το δέντρο που έδινε» για μαθητές
με προβλήματα όρασης.
▶ Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης διάβασαν, δραματοποίησαν και προσάρμοσαν το κείμενο και τις
εικόνες του βιβλίου το «Δρακοπαραμύθι» της Αγγελικής Βαρελά, που πραγματεύεται το θέμα της
μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο γενικός στόχος για το άνοιγμα των σχολείων μας προς την κοινωνία
και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε
θέματα αναπηρίας, ενεργοποίησε τους μαθητές μας να γνωρίσουν και
να συνεργαστούν με μαθητές από άλλα σχολεία, να εκφράσουν και να
υποστηρίξουν τις απόψεις τους, να ενδιαφερθούν και να βοηθήσουν
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να σεβαστούν το ευρύτερο φυσικό
περιβάλλον, να εκφραστούν μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία,
αποκτώντας μέσα από το σύνολο των δράσεων μια ισχυρή παρουσία μέσα
στο μαθητικό, αλλά και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Εγκεφαλικής Παράλυσης
Αργυρούπολης
Συντελεστές:
Γιώργος Μπούρχας, Αυγή Σακαρέλη, Ποτούλα Βαχαβιώλου, Σταυρούλα Παναγιωτάκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Σταυρούλα Πετροπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δώσε την αγάπη»

•

Φτιάχνοντας την ομάδα
Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, μαθητές, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό
βοηθητικό προσωπικό, γίναμε μια ομάδα και αρχίσαμε τη συνεργασία. Φτιάξαμε την ομάδα
μας, ορίζοντας τις δράσεις (εθελοντισμό, αλληλεγγύη και διαφορετικότητα) που θα δουλεύαμε
ατομικά και από κοινού. Ενημερώσαμε τον σύλλογο διδασκόντων, τους γονείς, το προσωπικό
(εθελοντές, θεραπευτές, υπεύθυνους τμημάτων) της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για τους
στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Δημιουργήσαμε ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και σταδιακά τους εμπλέξαμε σε δραστηριότητες των δράσεων. Οργανώσαμε το
πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξεκινήσαμε.

•

Γνωριμία με τις έννοιες
Δουλέψαμε στις τάξεις με τους μαθητές μας τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της
διαφορετικότητας. Χρησιμοποιήσαμε λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία μέσα από διαφοροποιημένη
διδασκαλία και βιωματική μάθηση, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση εξέφρασαν σκέψεις,
ιδέες και συναισθήματα που αφορούσαν τις παραπάνω έννοιες. Εμπνευσμένοι από το βιβλίο
της Αγγελικής Βαρελά, «Δώσε την αγάπη» ζωγραφίσαμε, δραματοποιήσαμε και μοιραστήκαμε
συναισθήματα μέσα από «τα μήλα της αγάπης». Αντίστοιχες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν
και με το βιβλίο «Εμένα με νοιάζει», της Γαλάτειας Γρηγοριάδη-Σουρέλη.

•

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
«Αλληλεπιδράσαμε» με το υλικό και μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας με τους άλλους μαθητές
του σχολείου μας. Αποσαφηνίσαμε τις έννοιες του εθελοντισμού (προσφοράς με ανιδιοτέλεια σε
χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς αντάλλαγμα).

•

Επαφή με εθελοντές και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Ήρθαμε σε επαφή με εθελοντές από την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, πήραμε συνεντεύξεις,
συνεργαστήκαμε μαζί τους και υλοποιήσαμε εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς και ήρθαμε σε
επαφή με τους ηλικιωμένους από το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου.

•

Επαφή με άλλα σχολεία
Επικοινωνήσαμε με άλλα δημοτικά σχολεία Γενικής Αγωγής, άλλοτε διά ζώσης και άλλοτε
μέσω διαδικτύου (Skype), με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα άτομα με
αναπηρία και παράλληλα την αποδοχή στη διαφορετικότητα και υλοποιήσαμε κοινές δράσεις.
Δημιουργήσαμε έτσι στους μαθητές μας το αίσθημα της ενότητας που τους συνδέουν οι κοινοί
στόχοι. Έτσι, κάναμε συνδιδασκαλίες με άλλα τμήματα του σχολείου μας και οργανώσαμε
δραστηριότητες που αφορούσαν την προστασία του περιβάλλοντος, χλωρίδα και πανίδα, καθώς
και την προστασία των αδέσποτων ή των προς εξαφάνιση ζώων (π.χ. Αρκτούρος).

•

Ευαισθητοποίηση γονέων
Ενεργοποιήσαμε τους γονείς για την ενίσχυση του Κοινωνικού παντοπωλείου και του ξενώνα
της Εταιρίας Σπαστικών και όλοι μαζί το επισκεφτήκαμε, δίνοντας ένα δυνατό παράδειγμα προς
μίμηση.

•

Καλλιτεχνική αποτύπωση εννοιών
Εκφραστήκαμε καλλιτεχνικά και αποτυπώσαμε τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης
και της διαφορετικότητας μέσω της μουσικής και της ζωγραφικής. Συγκεκριμένα:
▶ Φτιάξαμε μια τρισδιάστατη κατασκευή «το δέντρο της αλληλεγγύης» και τα παιδιά κρέμασαν
επάνω χεράκια με ανάλογα μηνύματα.
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▶ Κατασκευάσαμε μακέτα με το ποτάμι της Πικροδάφνης, με αφορμή προβολής σχετικών video.
▶ Κατασκευάσαμε πλακάτ αποτυπώνοντας μέρος των δράσεων.
▶ Γράψαμε τους στίχους και συνθέσαμε τη μουσική στο τραγούδι «Δώσε την αγάπη».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, ήρθαν κοντά, γνωρίστηκαν
καλύτερα, πραγματοποιήθηκε βιωματική μάθηση των εννοιών που
πραγματευτήκαμε και μετέδωσαν όσα έμαθαν στα υπόλοιπα παιδιά
του σχολείου, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Επικοινώνησαν
με τον έξω κόσμο και προσέφεραν ανάλογα με τις δυνάμεις τους σε
διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του
σχολείου ευαισθητοποιήθηκαν, συνεργάστηκαν και συνέβαλλαν κι αυτοί
σε αρκετές περιπτώσεις.
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2ο Δημοτικό Σχολείο
Ασπροπύργου
Συντελεστές:
Διονυσία Τέντε, Ελένη Απόστόλου, Κωνσταντίνος Ριζόπουλος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεωργίτσα Σταματοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι Ασπιβίστας ανοίγουν δρόμους»
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•

Α΄ Φάση: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
Αξιοποιήθηκαν επιλεκτικά δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο «ΔραστηριότητεςΑσκήσεις- Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό» (τεύχος 2), που είναι κατάλληλες για την ηλικία και το
γνωστικό επίπεδο των μαθητών μας. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, την ανάγνωση-επεξεργασία
κειμένων και ποιημάτων, την προβολή φωτογραφιών και video και τη χρήση του διαδικτύου για
εύρεση πληροφοριών προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με τις βασικές έννοιες
που αναφέρονται στον οδηγό για τον εκπαιδευτικό.

•

Β΄ Φάση: Από τη θεωρία στην πράξη
▶ Οι μαθητές κλήθηκαν να φτιάξουν μία ομάδα δράσης με όνομα και λογότυπο, έτσι ώστε να είναι
εμφανής και διακριτός ο ρόλος αυτής της νέας ομάδας.
▶ Ήρθαν σε επαφή με μέλη φορέων της περιοχής που προσφέρουν διαφορετικές μορφές
εθελοντικής- αλληλέγγυας εργασίας. Τέτοιοι φορείς στην περιοχή του Ασπροπύργου είναι
ο σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς Ασπροπύργου, η εθελοντική ομάδα-αθλητικός
όμιλος «ΘΡΙΑ» του Ασπροπύργου. Επίσης, επισκέφθηκαν την Εθελοντική Ομάδα «Κούρος»
στα Μέγαρα. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, αφού αρχικά ενημερώθηκαν για τον τρόπο
λειτουργίας και δράσης των προαναφερόμενων εθελοντικών ομάδων από κάποια μέλη τους,
να θέσουν τα ερωτήματά τους και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες- παιχνίδια που τα ίδια
μέλη είχαν προετοιμάσει. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία, όταν θέλουν να κινηθούν στους δρόμους
της πόλης. Μέσα από το ηλεκτρονικό (διαδραστικό) παιχνίδι «Παραμέρισε τα εμπόδια», δόθηκε
η δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν λύσεις «παίζοντας» σε προβλήματα προσβασιμότητας και
μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία.
▶ Οργανώθηκε ένας περίπατος στους γειτονικούς δρόμους του σχολείου με σκοπό να διαπιστωθεί
η έλλειψη ραμπών στο χώρο του σχολείου, στα πεζοδρόμια και σε δημοτικές/δημόσιες υπηρεσίες
της περιοχής. Οι διαπιστώσεις των μαθητών καταγράφηκαν σε έντυπο που τους δόθηκε και
συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του περιπάτου.
▶ Δηλώσαμε συμμετοχή για πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Let’s do it Greece» και με τη βοήθεια
όλων των μαθητών του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των γονέων – κηδεμόνων καθαρίσαμε
το γειτονικό πάρκο και τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.
▶ Οι μαθητές επισκέφθηκαν τον χώρο των Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου, συζήτησαν με ηλικιωμένους
που έχουν κινητικά προβλήματα, που διαμένουν στην περιοχή, και αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους δυσκολίες στις μετακινήσεις τους εντός της πόλης. Μέσα από την επίσκεψη
αυτή αναδείχθηκε το μέγεθος του προβλήματος και η αναγκαιότητα κατασκευής ραμπών.
▶ Επόμενο βήμα ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων μέσα από
διάφορες δράσεις, όπως η συγγραφή μιας επιστολής στον δήμαρχο της περιοχής και η ενημέρωσή
του γύρω από το θέμα, η οργάνωση ημερίδας στο σχολείο, η συμπλήρωση ερωτηματολογίου
από τους μαθητές του σχολείου μας σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά
προβλήματα , ο σχεδιασμός αφίσας κλπ. Σκοπός όλων αυτών των δράσεων ήταν η κατασκευή
ράμπας στην είσοδο του σχολείου μας με την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων αλλά και των
γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής ράμπας
στην είσοδο του σχολείου μας, μπορέσαμε να προσκαλέσουμε και να φιλοξενήσουμε στο σχολείο
μας μέλη του Σ.Κ.Ε.Π. ( Σύλλογος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους) για ενημέρωση των
μαθητών και γονέων/ κηδεμόνων του σχολείου σχετικά με τις δράσεις του συλλόγου τους και
ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
▶ Σε συνεργασία με τον δάσκαλο της Φυσικής Αγωγής του σχολείου, επισκεφθήκαμε το Ειδικό
Σχολείο Ελευσίνας και οργανώσαμε αθλήματα και παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν οι μαθητές
των δύο σχολείων.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από το πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω», μικροί και μεγάλοι
κατανοήσαμε τις αξίες και τις χαρές που προσφέρει ο εθελοντισμός.
Άλλαξε ο τρόπος σκέψης μας, από το «εγώ» στο «εμείς». Μέσα από
στοχευμένες δράσεις (θεατρικό παιχνίδι) που εμπνευστήκαμε από το
υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω» και προσαρμόσαμε στην ηλικία των
μαθητών μας, μπορέσαμε να καλλιεργήσουμε το ομαδικό πνεύμα και
το συνεργατικό κλίμα, ενώ μέσα από σχεδιασμένες δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος, τα παιδιά κατανόησαν
την έννοια του εθελοντισμού και γνώρισαν τα χαρακτηριστικά και τις
διαστάσεις του.
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70ό Δημοτικό Σχολείο
Αθηνών
Συντελεστές:
Αντιόπη Φραντζή, Ευφροσύνη- Ζωή Γεωργίου, Κυριακή Πλατή, Άννα Αριστείδου, Ιφιγένεια Γκόνου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Θεοδώρα Τσιαγκάνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γινόμαστε εθελοντές, αλλάζουμε συνήθειες παλιές!»

•

Φροντίδα για τον άλλο
Οι μαθητές σχετίστηκαν και έδρασαν μέσα από κοινές δραστηριότητες εικαστικού και κοινωνικού
χαρακτήρα:
▶ Αδελφοποίηση Α΄ και Στ΄ τάξης: Οι μαθητές της Στ΄ τάξης ανέλαβαν από ένα πρωτάκι.
Καθημερινά τα βοηθούσαν μεταφέροντας τις τσάντες τους, τα συνόδευαν στην αίθουσα
διδασκαλίας τους μετά την πρωινή προσευχή και τα πρόσεχαν στο διάλειμμα. Η συγκεκριμένη
πρακτική εφαρμόζεται από τα προηγούμενα σχολικά έτη με πολύ καλή ανταπόκριση, η οποία
ενισχύθηκε με το πνεύμα του εθελοντισμού.
▶ Οι δύο τάξεις σχεδίασαν κοινές δραστηριότητες για να ενισχύσουν τους δεσμούς των
παιδιών. Οι «μεγάλοι» αυτοοργανώνθηκαν και πρότειναν ιδέες προς υλοποίηση. (π.χ. δύο τάξεις
κατασκεύασαν σε συνεργασία ένα κολλάζ, συνεργάστηκαν για να παρασκευάσουν λιχουδιές και
να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, ανταλλάξαν κεράσματα κλπ.).
▶ Οι μαθητές της Γ΄τάξης έφτιαξαν και αντάλλαξαν φιλίας. Προσέγγισαν τις έννοιες του αδύναμουδυνατού και «ενίσχυσαν» τον εαυτό τους και την ομάδα.
▶ Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εκπαιδεύτηκαν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά
τους καλύτερα (Πρόγραμμα: «Έλα μαζί μας»).
▶ Ευαισθητοποίηση μέσα από την Τέχνη, γύρω από την έννοια της φροντίδας. Υλοποίηση του
προγράμματος «Φροντίζω με τέχνη» του Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Αξιοποίηση της
σχετικής Μουσειοβαλίτσας.

•

Φροντίδα για άλλους ζωντανούς οργανισμούς-Δράσεις με σκύλους: Σκυλίσια ζωή
▶ Τα παιδιά του Α1 εξοικειώθηκαν με ειδικές κατηγορίες σκυλιών, έμαθαν να κατανοούν τις
ανάγκες τους, να τα φροντίζουν και να τα προστατεύουν. Ενημερώθηκαν και ήρθαν σε επαφή με
ομάδες εθελοντών όπως: Σκύλοι-οδηγοί τυφλών Ελλάδος (Greek Guide dogs) και (SAPT Hellas).
▶ Ενημερώθηκαν για τους αδέσποτους σκύλους του Φιλοπάππου που είναι κοντά μας κι έμαθαν
να μην φοβούνται και να πλησιάζουν τα ζώα.
▶ Ανάγνωση από μαθητές της Στ΄ στην Α1 βιβλίων σχετικών με ζώα όπως: «Μόντυ, ο σκύλος
που φορούσε γυαλιά», «Το μυστικό σκυλάκι».
▶ Οι μαθητές της Ε΄τάξης ενημερώθηκαν για το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ και τις ανάγκες των
θαλάσσιων χελωνών καρέττα (Caretta caretta).

•

Δράση προς τα έξω: στη γειτονιά: (Διαχείριση συναισθημάτων- Ενδυνάμωση-Προσφορά)
▶ Η Ε΄ τάξη ανέπτυξε ένα project για τον «ΑΡΧΕΛΩΝ», όπου έγινε καταγραφή και έρευνα για τη
λειτουργία της εθελοντικής οργάνωσης με τη χρήση ερωτηματολογίου και παρατήρησης.
▶ Γνωριμία με εθελοντικές δομές της γειτονιάς: ActionΑid, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Λέσχη
Αλληλεγγύης Κουκακίου.
▶ Διεξαγωγή έρευνας για τα προβλήματα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα στη γειτονιά.
▶ Αποτύπωση ραμπών στον χάρτη της περιοχής του σχολείου.
▶ Συζήτηση με μητέρα του σχολείου που κινείται καθημερινά με αμαξίδιο.
▶ Καταγραφή και αποτύπωση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης.
▶ Επαφή με ΕΛΕΠΑΠ.
▶ Κατασκευή αφίσας και ενημερωτικών φυλλαδίων.
▶ Δημοσιεύσεις στο μπλοκ και την εφημερίδα του σχολείου.
▶ Φροντίδα για τα αγάλματα της περιοχής: Στρατηγός Μακρυγιάννης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου)
και Ελευθέριος Βενιζέλος (Πάρκο Ελευθερίας) : Οι τάξεις Α1& Στ1 παρατήρησαν και κατέγραψαν
τυχόν φθορές ή καταστροφές και ενημέρωσαν το σχολείο και την αρμόδια υπηρεσία.
▶ Βελτίωση της εικόνας του πεζόδρομου της Καλλισπέρη. Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσες με
θέμα την καθαριότητα του χώρου, τις ακαθαρσίες των ζώων και την προστασία των φυτών και
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αναρτήθηκαν πλαστικοποιημένες στα κλαδιά των δέντρων.
▶ Έρευνα και διατύπωση προτάσεων σχετικά με την προσβασιμότητα των μαθητών κι άλλων
ευάλωτων ομάδων στους χώρους πολιτισμού, όπως στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που είναι
δυσπρόσιτο για το σχολείο μας, λόγω της λεωφόρου Συγγρού, πρόταση συνεργασίας με το 93ο
Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 14ο Γυμνάσιο Αθηνών ή με κοινωνικούς φορείς και ιδιώτες
που έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα.
•

Εθελοντισμός -Δράση στην ευρύτερη κοινωνία
▶ Συνεργασία με το ειδικό σχολείο Μαρασλείου και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή το σχολείο
Κωφών Αργυρούπολης. Πραγματοποίηση θεατρικού δρώμενου μετά από 5-6 συναντήσεις
γνωριμίας και θεατρικού παιχνιδιού.
▶ Καθαρισμός της παραλίας και βάψιμο του σχολείου, στο πλαίσιο του «Let’s do it Greece», με
συμμετοχή όλης της σχολικής μονάδας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις εθελοντισμού που υλοποιήθηκαν από τα παιδιά εδραίωσαν
στην πράξη, μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις τις έννοιες – πυλώνες
του «Νοιάζομαι και Δρω». Επιπλέον, το υποστηρικτικό έντυπο υλικό του
προγράμματος, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς,
συνέβαλε στην αποσαφήνιση των εννοιών. Με αφορμή το πρόγραμμα τα
παιδιά ήρθαν σε ουσιαστική επαφή με πραγματικές ομάδες εθελοντών
διαπιστώνοντας στην πράξη τι σημαίνει να είναι κάποιος εθελοντής. Είναι
σημαντικό να καταγραφεί πως τα παιδιά από τις τάξεις που συμμετείχαν
στο «Νοιάζομαι και Δρω» έγιναν πρεσβευτές τόσο για τους συμμαθητές,
όσο για τους γονείς τους.
Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους των μαθητών και των μαθητριών
σηματοδότησε όχι μόνο την εξοικείωση, για τις μικρότερες τάξεις, αλλά
και την κατανόηση στην πράξη για τα μεγαλύτερα παιδιά της έννοιας
ενεργός πολίτης. Τα παιδιά, κινούμενα πάντα εντός νομοθετικού πλαισίου,
συνειδητοποίησαν ότι ως «μικροί» πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να
αλλάξουν με τρόπο δυναμικό το μικροπεριβάλλον του σχολείου και της
γειτονιάς τους.
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93ο Δημοτικό Σχολείο
Αθηνών
Συντελεστές:
Στέλλα Πρωτόπαπα, Γεώργιος Όρκας, Μαρία Σολδάτου, Χρύσα Καρακάση, Ειρήνη Λάγκαρη, Αικατερίνη
Στύλου, Χριστίνα Βογιατζή, Ζαμπέτα Σιγάλα, Χρυσαφία Λάμπρου, Ζαχαρούλα Χαλινίδου, Αναστάσιος
Αρτόπουλος, Κωνσταντίνος Τουρλούπης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Θεοδώρα Τσιαγκάνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ενεργός μαθητής σήμερα, κριτικός πολίτης αύριο...»
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•

Εθελοντές εκπαιδευτικοί εν δράσει
▶ Οι εκπαιδευτικοί υιοθέτησαν τάξεις. Παρεμβατική προσπάθεια των εκπαιδευτικών του
τμήματος ένταξης και των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων
συμπεριφοράς και ενδυνάμωσης μαθητών.
▶ Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν βιβλία αναγνωστικά προσβάσιμα για μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες και ιστότοπο προσβάσιμο για δυσλεξικούς μαθητές, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας
στο τοπικό δίκτυο Π.Ε. της Α΄Αθήνας «Ανθρώπινα δικαιώματα-Δημοκρατία- Ενεργός πολίτης»
και του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

•

Ο κήπος του σχολείου μας
Εκπαίδευση των μαθητών στη συλλογή, αναγνώριση και καλλιέργεια αγνών και σπάνιων
σπόρων σε αντιδιαστολή με τους μεταλλαγμένους. Οικολογία-ισορροπία φύσης και διατροφής.
Κριτικοί παραγωγοί - κριτικοί καταναλωτές τροφής.

•

«Υγιή παιδιά. Υγιής πλανήτης»
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας για τις διατροφικές
επιλογές μας σε σχέση με το οικολογικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο και στη γειτονιά
▶ Αισθητική ανάπλαση και ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου και της γειτονιάς.
▶ Δυναμική παρέμβαση των μαθητών και των μαθητριών στη δημιουργία ενός αισθητικού
περιβάλλοντος, εντός και εκτός σχολικής μονάδας, το οποίο συμβάλλει στην ψυχική ευεξία και
στην καλλιέργεια αισθητικού κριτηρίου στο καθημερινό, οικείο περιβάλλον. Στόχος της φετινής
δράσης είναι τα δικαιώματα των παιδιών.
▶ Ευαισθητοποίηση των γειτόνων μας και πρόσκληση ενεργού συμμετοχής στις δράσεις για την
αναβάθμιση της γειτονιάς μας. Πικετοφορία στους δρόμους της γειτονιάς, καθαρισμός του όμορου
πάρκου, τοποθέτηση κατασκευών με σακούλες για τις ακαθαρσίες των ζώων σε διάφορα σημεία,
αφίσες ευαισθητοποίησης. Τοποθέτηση, κατόπιν επικοινωνίας μας με το Δήμο Αθηναίων, κάδου
ανακύκλωσης στον πεζόδρομο του σχολείου και στην αυλή.

•

Σχολική βιβλιοθήκη
Στην πρώτη φάση του προγράμματος «Νοιαζομαι και Δρω» το 2015-2016, μια από τις δράσεις
μας ήταν η δημιουργία της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Αυτή τη χρονιά συνεχίζουμε με τη βοήθεια
των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης που μας έδειξαν έναν τρόπο για να ταξινομούμε
τα βιβλία μας σε κατηγορίες. Με την μέθοδο οργάνωσης βιβλίων Dewey, την οποία είχαμε
παρακολουθήσει στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, βελτιώσαμε τον τρόπο λειτουργίας της, ευελπιστώντας
να έχουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη ανοιχτή προς όλους!

•

Ασφαλείς διαδρομές στον πολιτισμό
Χαρτογράφηση των διαδρομών για το Μουσείο της Ακρόπολης, του βαθμού επικινδυνότητας και
την πρόταση άμεση λύσεων. Στόχος ήταν η οικειοποίηση των χώρων του πολιτισμού από τους
μαθητές μέσα από τη δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης. Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τις
τάξεις Γ1 και Γ2 του 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

•

Υιοθεσία δυο αγαλμάτων
▶ Της Κοιμωμένης του Χαλεπά (Σοφίας Αφεντάκη), στο Α΄ Νεκροταφείο και της προτομής του
Σπυρίδωνα Σαμάρα, στον Εθνικό Κήπο.
▶ Η δημόσια γλυπτική πρέπει να είναι μνημειακή, να τέρπει, να δημιουργεί ανάταση, έκπληξη,
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προβληματισμό, να δημιουργεί χώρο, να «συνομιλεί» με το γύρω περιβάλλον, να το αναβαθμίζει,
να το ορίζει και να ορίζεται από αυτό, να δημιουργεί μια συνολικά διαφορετική εμπειρία στον χρήστη
του δημόσιου χώρου. Δεν είναι μόνο τα αγάλματα και τα μνημεία, αλλά και τα «έπιπλα δρόμου»,
τα παγκάκια, οι φανοστάτες κλπ. και ως τέτοια πρέπει να τα σχεδιάζει και να τα φροντίζει ο Δήμος.
Συνεπώς προγραμματίστηκε παρέμβαση των παιδιών, π.χ. επιστολή-κατάθεση προτάσεων στον
Δήμο, επιστολή σε εφημερίδα, επικοινωνία με κοινοποίηση-διάδοση μηνύματος προστασίας στη
γειτονιά και ενημέρωση της σχολικής και τοπικής κοινότητας.
▶ Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» του
τοπικού θεματικού δικτύου Π.Ε. της Α΄Αθήνας «Με το βλέμμα στην πόλη».
•

Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
▶ Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το Χαμόγελο του Παιδιού και τους
Γιατρούς του Κόσμου.
▶ Συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Ν.Κόσμου.
▶ Χριστουγεννιάτικο bazaar με στόχο την ενίσχυση ασθενών και των οικονομικά ασθενέστερων
οικογενειών του σχολείου.
▶ Συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών με το πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους
μαθητές» και συμμετοχή όλου του σχολείου στο πρόγραμμα «Ανάδοχοι γονείς» της ActionAid.

•

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης
▶ Ημερίδες, συναντήσεις, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις ανοιχτές στην τοπική
κοινωνία με θέματα όπως: το προσφυγικό, η διατροφή(συλλογική κουζίνα), η υιοθεσία
πολιτιστικών μνημείων, η ανακύκλωση, η ασφαλής περιήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο
(πρεσβευτές του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ), η χρήση- κατάχρηση των
social media, η εξοικείωση με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας, καθώς και η συμμετοχή σε
δίκτυα τοπικά και εθνικά.
▶ Συμμετοχή στην ταινία «Πολλές ιστορίες ένα μήνυμα Είμαστε όλοι πολίτες».

•

Διακρίσεις
1ο βραβείο αφίσας ευαισθητοποίησης ,πανελλήνιος διαγωνισμός saferinternet4kids.
Σημαία αειφόρου ελληνικού σχολείου, Ε.Ε.Π.Φ.

Το όφελος για τους μαθητές:
Κάτω από την ομπρέλα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης «Ενεργός
μαθητής σήμερα, κριτικός πολίτης αύριο...», οι εκπαιδευτικοί ένωσαν
τις προσπάθειές τους με τους μαθητές για την επίτευξη του κοινού τους
σκοπού, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κατανοήσουν, με βιωματικό τρόπο, ότι
η συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα είναι δυνατόν να επιφέρει δυναμικές
παρεμβάσεις και να αλλάξει τον κοινωνικοπολιτισμικό ευρύτερο περίγυρό
τους (σχολείο-ευρύτερη γειτονιά). Επιπλέον, τα παιδιά συνειδητοποίησαν
ότι η δημιουργία και η λειτουργία των κοινωνικών δικτύων αποτελεί
μια δραστηριότητα που απορρέει από την ενεργή συμμετοχή του πολίτη
(ενεργός πολιτειότητα), με στόχο την παρέμβαση και την αλλαγή.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Μεγάρων
Συντελεστές:
Χρήστος Ξηντάρας, Αικατερίνη Αβραμίδου, Παρασκευή Πιπέρου, Θωμαΐς Καλαμαρά,
Θεοδώρα Κατρακούλη, Αθηνά Μιχελοπούλου, Αγορή Τσιγαρίδα, Χριστίνα Στούμπου, Αικατερίνη
Παπαδοπούλου, Καλαμιώτισσα Ρούσσου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αλεξάνδρα Τσίγκου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τα Εθελοντάκια του 5ου σε δράση»

•

Χάρτινα καραβάκια ταξιδεύουν τις ιδέες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
Οι μαθητές της Α΄ και Γ΄ τάξης κατασκεύασαν χάρτινα καραβάκια, έγραψαν πάνω συνθήματα για
τον εθελοντισμό, την προσφορά και την αλληλεγγύη και τα ταξίδευσαν στις υπόλοιπες τάξεις με
την προτροπή, όποιος βρίσκει ένα τέτοιο καραβάκι να το ταξιδεύει σε έναν άλλο χώρο, όπως στο
σπίτι, στη γειτονιά, στην πόλη, ώστε να το δουν και να γίνουν κοινωνοί όσο γίνεται περισσότεροι
άνθρωποι.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στο συσσίτιο της εκκλησίας
Τα παιδιά της Α΄ και της Γ΄ τάξης:
▶ Πρόσφεραν στο συσσίτιο μπισκότα και βουτήματα, που είχαν φτιάξει στο σχολείο με τη βοήθεια
γονέων και δασκάλων.
▶ Βοήθησαν στη συσκευασία του φαγητού, που μοιράζεται σε καθημερινή βάση (ταξινόμηση
δοχείων για το φαγητό και το ψωμί, τοποθέτηση του φαγητού, κλείσιμο των δοχείων).
▶ Βοήθησαν στον καθαρισμό του χώρου, ώστε να είναι έτοιμος για το μαγείρεμα της επόμενης
μέρας.
▶ Πήγαν με τους γονείς τους και πρόσφεραν εθελοντική εργασία στο συσσίτιο.

•

Εμπλοκή γονέων στην κατασκευή ταΐστρας για τα πουλιά του κήπου
Τα παιδιά της Γ΄ τάξης κατασκεύασαν στο σχολείο ταΐστρες από ανακυκλώσιμα υλικά. Στη
συνέχεια, με σημείωμα του δασκάλου προσκλήθηκαν οι γονείς να κατασκευάσουν μαζί με τα
παιδιά τους στο σπίτι μικρές ξύλινες ταΐστρες και να τις φέρουν στο σχολείο. Διοργανώθηκε
«μικρή γιορτή» ταΐστρας, κατά την οποία οι ταΐστρες τοποθετήθηκαν από παιδιά και γονείς στα
δέντρα της αυλής του σχολείου.

•

Καλλιέργεια λαχανικών στον κήπο του σχολείου για το συσσίτιο της εκκλησίας και συλλογικό
τραπέζι
Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, σε συνεργασία με γονείς που διαθέτουν κατάλληλα αγροτικά
μηχανήματα έσκαψαν, φύτεψαν και καλλιέργησαν λαχανικά στο σχολικό κήπο. Όταν ήταν έτοιμη
η παραγωγή τα μάζεψαν και τα παρέδωσαν στο συσσίτιο της εκκλησίας για μαγείρεμα με την
εμπλοκή και των ίδιων των μαθητών. Ένα μέρος από αυτά τα λαχανικά κατανάλωσαν οι ίδιοι οι
μαθητές σε συλλογικό τραπέζι στο σχολείο, για να γευθούν τα αποτελέσματα του κοινού έργου και
να απολαύσουν τη χαρά της αλληλεγγύης.

•

Ενημέρωση ενηλίκων για αιμοδοσία
Τα παιδιά της Α΄ τάξης δημιούργησαν αφίσα-πρόσκληση για την εθελοντική αιμοδοσία, που
διοργανώνει η τοπική εθελοντική ομάδα «ΚΟΥΡΟΣ» την άνοιξη του 2017. Με την αφίσα κάλεσαν
τους γονείς τους και τους κατοίκους της περιοχής γύρω από το σχολείο για συμμετοχή στην
αιμοδοσία. Επίσης, κατά την ημέρα της αιμοδοσίας τα παιδιά πρόσφεραν στους αιμοδότες
αναμνηστικές κάρτες, που είχαν σχεδιάσει τα ίδια.

•

Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Μεγάρων
Η συμμετοχή των Α΄ και Γ’ τάξεων στο φεστιβάλ εθελοντισμού ( 30/3/2017 ), που διοργάνωσε ο
«ΚΟΥΡΟΣ» και δύο συντονίστριες του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» έδωσε την ευκαιρία
στους μικρούς μαθητές να φυτέψουν λουλούδια και να καθαρίσουν συμβολικά το μικρό δασάκι.
Τους έφερε σε επαφή και κοινή δράση με την εθελοντική ομάδα «ΚΟΥΡΟΣ», που δραστηριοποιείται
στην πόλη μας σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, ανακύκλωσης, φυτεύσεων και καθαρισμών και
με μαθητές από άλλα σχολεία που υλοποιούν πρόγραμμα για τον εθελοντισμό στο πλαίσιο του
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω».
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•

Εκστρατεία για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας
Οι μαθητές της Ε΄ και Δ΄ τάξης δημιούργησαν αφίσες-κολάζ με θέμα την κατάργηση της πλαστικής
σακούλας, μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στη γειτονιά τους κατά της χρήσης της πλαστικής
σακούλας και κατασκεύασαν μια πάνινη τσάντα από παλιό μακό μπλουζάκι. Σε ειδική «γιορτή»
μοίρασαν τις πάνινες τσάντες στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου για τη διάδοση της ιδέας
και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων.

•

Μελέτη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ ως μελέτη περίπτωσης μιας αντιπροσωπευτικής
οργάνωσης της κοινωνίας πολιτών
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης με στοχευμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες, σε πρώτη φάση
ενημερώθηκαν για τη δημιουργία του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, εξέτασαν κριτικά την οργάνωση της
λειτουργίας του ως προς την εθελοντική προσφορά και ετοίμασαν ερωτήσεις για να ανακαλύψουν
το προφίλ των εθελοντών. Σε δεύτερη φάση επισκέφτηκαν το Κέντρο Διάσωσης του Συλλόγου
στη Γλυφάδα και συνομίλησαν με τους εθελοντές που το στηρίζουν. Τέλος, αποδελτίωσαν τις
απαντήσεις και ετοίμασαν το δικό τους «μικρό σύλλογο» με εθελοντές μέσα και έξω από το
σχολείο με απώτερο στόχο την προστασία ενός βιότοπου κοντά στο σχολείο τους.

•

Καθαρισμός της παραλίας της Βαρέας Μεγάρων σε συνεργασία με περιβαλλοντική
οργάνωση
Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης υλοποίησαν πρόγραμμα καθαρισμού στην κοντινή τους παραλία Βαρέα
Μεγάρων σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Μεσόγειος SOS. Συνδύασαν το
παιχνίδι με την δράση για τον καθαρισμό της ακτής και με ένα δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής
πάνινης τσάντας από παλιό μπλουζάκι. Η δράση ήταν αποτέλεσμα της δημιουργίας του δικού τους
μικρού συλλόγου που στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος.

•

Καλλωπισμός των εξωτερικών χώρων του σχολείου μας
Οι μαθητές όλων των τάξεων με την έμπνευση και καθοδήγηση της εικαστικού Βάνας
Ανδριοπούλου συμμετέχουν σε μια δράση καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων του σχολείου
με θέμα «Ομορφαίνουμε τους χώρους μας-Ομορφαίνουμε τη ζωή μας».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις είχαν θετικά αποτελέσματα και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν
με ενθουσιασμό. Ευαισθητοποιήθηκαν σε κοινωνικά θέματα, γνώρισαν
με το προσωπικό βίωμα και την ενεργητική συμμετοχή τις έννοιες
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Επιπλέον, οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι σε μεγάλα κυρίως ζητήματα είναι πιο αποτελεσματικές
οι συντονισμένες προσπάθειες μιας οργάνωσης της κοινωνίας πολιτών,
παρά η μεμονωμένη εθελοντική δράση.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Ελευσίνας
Συντελεστές:
Παναγιώτα Αντωνιάδη, Ιουλία Δρετάκη, Δέσποινα Λάσκου, Βικτωρία Σγούρα, Καλλιόπη Κοντογουλίδου,
Χριστίνα Τζέλλα, Ελπινίκη Μιχάλη, Ευφροσύνη Δόβα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αλεξάνδρα Τσίγκου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Το καλό που ριζώνει μέσα μας»
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•

Προσφορά αγαθών και εθελοντικής εργασίας στην Φιλική Φωλιά Ελευσίνας
Οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά, το οποίο
καθημερινά προσφέρει πολλά και οργανωμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
στα παιδιά και στις οικογένειές τους, όπως γεύματα αγάπης, παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά
προγράμματα για παιδιά και εφήβους κ.ά. και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι μαθητές,
που είχαν ετοιμάσει απ’ το σχολείο ζωγραφιστούς κρίκους για τις χαρτοπετσέτες, μαγείρεψαν μαζί
με τους εθελοντές ένα γεύμα αγάπης με αγαθά που συγκέντρωσαν στο σχολείο για αυτόν το
σκοπό. Μεταξύ των εθελοντών ήταν και μία γιαγιά μαθητή. Στη συνέχεια σέρβιραν το φαγητό και
έφαγαν μαζί με τα 80 παιδιά της Φωλιάς το κοινό γεύμα. Στο τέλος κέρασαν όλους τα τρουφάκια
που έφτιαξαν με τα χέρια τους.

•

Αναμόρφωση του σχολικού χώρου με τοιχογραφίες και επιδαπέδια παιχνίδια
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού των Εικαστικών επέλεξαν θέματα
τα οποία ζωγράφισαν στους εσωτερικούς τοίχους του σχολείου, αλλάζοντας την αισθητική του
χώρου. Επίσης με τη βοήθεια της γυμνάστριας του σχολείου σχεδίασαν σε συγκεκριμένο χώρο
του προαυλίου επιδαπέδια παιχνίδια, τα οποία και χρωμάτισαν κατάλληλα. Στη συγκεκριμένη
δράση βοήθησαν και γονείς των μαθητών, που εκδήλωσαν την εθελοντική τους διάθεση.

•

Διοργάνωση πασχαλινού bazaar για την Κιβωτό του Κόσμου
Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα τα παιδιά όλων των τάξεων
προέβησαν σε πασχαλινές δημιουργίες. Η Στ΄ τάξη διοργάνωσε πασχαλινό bazaar με στόχο
τη συγκέντρωση χρημάτων. Τα χρήματα παραδόθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου κατά την
επίσκεψη των παιδιών της Στ΄ τάξης εκεί, όπου συνομίλησαν με τους εθελοντές που στηρίζουν
τον συγκεκριμένο σύλλογο και ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους, μάλιστα επισκέφτηκαν και το
Νηπιαγωγείο της Κιβωτού σε ώρα μαθήματος και γνωρίστηκαν με τα παιδάκια.

•

Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο και παιχνίδι μαζί με τα παιδιά
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν το Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας με τη συνοδεία
εκπαιδευτικών και της γυμνάστριας του σχολείου. Ενημερώθηκαν για το έργο της Ειδικής
Αγωγής, γνώρισαν από κοντά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τους προσέφεραν συμβολικά
χειροποίητα δώρα και γλυκίσματα, τα οποία είχαν προετοιμάσει στο σχολείο. Στη συνέχεια με τη
βοήθεια των γυμναστών έπαιξαν μαζί τους ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου.

•

Συλλογή καπακιών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων και παράδοση στο ΕΕΕΕΚ
Ελευσίνας
Οι μαθητές έφτιαξαν ειδικά κουτιά-κάδους συλλογής καπακιών και ενημερωτικά φυλλάδια
και μάζεψαν πλαστικά καπάκια όλων των συσκευασιών χυμού, γάλακτος, απορρυπαντικών,
αναψυκτικού, λαδιού, μαρκαδόρων. Στη συνέχεια τα καπάκια μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια
του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας. Με τα έσοδα από τα καπάκια
που στέλνονται προς ανακύκλωση, καλύπτεται το κόστος της αγοράς ή ποσοστού της αγοράς,
αναπηρικών αμαξίδιων ή άλλων ειδών για άτομα ΑΜΕΑ.

•

Παρέμβαση στο γειτονικό παρκάκι για την προστασία του πρασίνου
Οι μαθητές της Στ΄ με τη συνοδεία της εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής και της εκπαιδευτικού
της Αγγλικής Γλώσσας επισκέφτηκαν το πάρκο της γειτονιάς τους, το καθάρισαν και τοποθέτησαν
πινακίδες γραμμένες στα ελληνικά και στα αγγλικά με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν όλους όσοι
επισκέπτονται τον συγκεκριμένο χώρο.
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•

Δράση για τα αδέσποτα της γειτονιάς
Οι μαθητές άφησαν μπολάκια με ξηρά τροφή σε σημεία που δε βρέχονται σε ορισμένη ακτίνα γύρω
από το σχολείο για τα αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Έβαζαν φρέσκο νεράκι κάθε μέρα. Φρόντιζαν
να τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας σε συνεργασία με
τοπικό σύλλογο. Εκτύπωσαν σχετικές οδηγίες και τις ανάρτησαν στο πίνακα ανακοινώσεων και,
παράλληλα, ευαισθητοποίησαν τις οικογένειές τους.

•

Ευαισθητοποίηση για τα άτομα με προβλήματα ακοής
Οι μαθητές της Α΄ τάξης ερμήνευσαν ένα μουσικό κομμάτι με στίχους, τους οποίους απέδωσαν και
στη νοηματική γλώσσα. Η διδασκαλία της νοηματικής έγινε από εθελοντή που δραστηριοποιείται
σε αυτόν το χώρο. Το παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση.

•

Νοιάζομαι και φροντίζω το περιβάλλον
▶ Οι μαθητές της Ε’ τάξης, έπειτα από ανάλυση κειμένων, εικόνων και video, γραπτές εργασίες και
προφορική συζήτηση στην αγγλική γλώσσα σε θέματα του περιβάλλοντος, εργάστηκαν ομαδικά
και δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες-poster, τις οποίες τοιχοκόλλησαν σε επιλεγμένα σημεία
του σχολείου μας.
▶ Τις δύο τελευταίες ώρες οι μαθητές των δύο τάξεων με την καθοδήγηση και τον συντονισμό των
εκπαιδευτικών τους, Μιχάλη Ελπινίκη (εκπ/κός της Δ΄ τάξης), Δόβα Ευφροσύνη (εκπ/κος της Ε΄
τάξης) και Τζέλλα Χριστίνας (υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας) παρακολούθησαν
εκπαιδευτικά video με θέμα τον εθελοντισμό. Μέσα από διαλογική συζήτηση που συμμετείχαν
όλοι οι μαθητές αναλύθηκαν οι όροι εθελοντισμός, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, υποστήριξη. Οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία με παραδείγματα και εκφράζοντας απορίες να αποσαφηνίσουν τους
παραπάνω όρους. Μέσα από έντυπο υλικό από το βιβλίο του εθελοντή «Νοιάζομαι και Δρω»,
δόθηκαν στα παιδιά συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι είναι εθελοντισμός και τι δεν είναι. Την
τελευταία ώρα οι μαθητές μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους συμμετείχαν σε ομαδικά-συνεργατικά
παιχνίδια με την καθοδήγηση της γυμνάστριας κυρίας Χριστίνας Τζέλλα στον προαύλιο χώρο του
σχολείου.

•

Κατασκευή χελιδονοφωλιών
Οι μαθητές της Α΄ τάξης διάβασαν και δραματοποίησαν το παραδοσιακό παραμύθι «Το φτωχό
καλό παιδί» και σε συνδυασμό με το τραγούδι «Χέρια σαν κι αυτά-Locomodo» επεξεργάστηκαν
τις έννοιες της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Με αυτή την αφορμή παρακινήθηκαν στη δράση
κατασκευής χελιδονοφωλιών από πηλό σε μια ανοικτή εκδήλωση που διοργανώθηκε στην
Κεντρική Πλατεία της Ελευσίνας από το Δήμο Ελευσίνας, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και
την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα παιδιά προσήλθαν μαζί με τους γονείς τους και
συνεργάστηκαν με παιδιά από άλλα σχολεία. Πήραν τις χελιδονοφωλιές και τις εγκατέστησαν στο
σπίτι τους, για να βοηθήσουν τους μικρούς φτερωτούς τους φίλους.

•

Γιορτή λήξης του σχολικού έτους
Όλες οι τάξεις του σχολείου συνέθεσαν μια τελική γιορτή με άξονες την ειρήνη, την προσφυγιά,
την ξενιτιά, την αλληλεγγύη, την προσφορά στην κοινωνία και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Αξιοποίησαν τραγούδια και αποσπάσματα από λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα με αντίστοιχο
περιεχόμενο, όπως: «Αν», «Ο σπόρος της ειρήνης», «Καρδιά από ψωμί», «Ουράνιο τόξο», «Ν’
αγαπάς», «Μυρτιά», «Cup song», «Imagine», «Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος» και «Ειρήνη»
(του Αριστοφάνη).
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Το όφελος για τους μαθητές:
Το αποτέλεσμα του προγράμματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θερμά σε όλες τις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Έγινε σαφής διαχωρισμός των εννοιών
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης του ενεργού πολίτη και της
φιλανθρωπίας. Παρ’ όλους τους περιορισμούς που είχαμε να
αντιμετωπίσουμε (χρόνος, οικονομικοί πόροι), ο κάθε εκπαιδευτικός με
την τάξη του κατάφερε να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία με επιτυχία
και τα παιδιά να αποκομίσουν ένα πολύ σημαντικό μάθημα ζωής.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας
Συντελεστές:
Άννα Κουτσογιώργου, Αικατερίνη Δραγώνη, Ιωάννης Τζεδάκης, Ευάγγελος Κοροπούλης, Μαρία
Ελένη Σαβράνη, Μαρία Πικριδά

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αλεξάνδρα Τσίγκου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μόνος δεν μπορεί κανείς και αν θες
πραγματικά να ζεις, γίνε και συ εθελοντής»

•

Δράσεις αναφορικά με άτομα με ειδικές ανάγκες
Σε αυτές τις δράσεις περιλήφθηκαν η σύνταξη επιστολής και η κατάθεσή της στο δημαρχείο
της περιοχής, η πρόσκληση ατόμων με αναπηρία στο σχολείο και η γνωριμία με τα παιδιά, η
ηχογράφηση παραμυθιού και η χορήγηση του υλικού στην τοπική βιβλιοθήκη, ώστε να
χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.

•

Δράσεις αναφορικά με τους πρόσφυγες
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο είναι η εκπαιδευτική επίσκεψη στην
ActionΑid, η επικοινωνία με προσφυγόπουλα που φοιτήσαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας και
η παρουσίαση από τους μαθητές του προγράμματος ενός θεατρικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις 21 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού.

•

Δράσεις αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών στο σχολείο
Αυτός ο τομέας δράσεων περιλάμβανε τον σχεδιασμό παιχνιδιών στον προαύλιο χώρο του
σχολείου, την ανάρτηση πινακίδων, τη δημιουργία κήπου στην αυλή και ένα φωτογραφικό project
σε συνεργασία με μαθητές από την Αγγλία.

•

Δράσεις για τη βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά
Οι δράσεις περιλάμβαναν τον καθαρισμό του πάρκου που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο και
προτάσεις διαμόρφωσης αυτού.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε στο
πρόγραμμα απόκομίσαμε πάρα πολλά και σίγουρα πλέον η λέξη
«εθελοντισμός» ηχεί διαφορετικά στα αυτιά μας. Οι μαθητές σε όλες
τις δράσεις έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση, γεγονός
που παρέσυρε και τους γονείς και ελπίζουμε πως έχει αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων σε θέματα εθελοντισμού. Ακόμη,
έγινε αντιληπτό από μικρούς και μεγάλους πως όντας εθελοντής, δε
βοηθάς μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό, ζώντας σε
έναν κόσμο τον οποίο βοήθησες έστω και ελάχιστα να αλλάξει προς το
καλύτερο.
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Νέα Γενιά Ζηρίδη
Συντελεστές:
Κατερίνα Μαργέτη, Βάνα Αρβανίτη, Καρολίνα Σοφιανού

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι, δρω και τον κόσμο βοηθώ!»

Ως αφόρμηση αξιοποιήθηκε το λογοτεχνικό βιβλίο «Παλιόπαιδο» της Αγγελικής Δαρλάση (εκδ.
Πατάκη), το οποίο παρουσιάζει την εθελοντική δράση ενός υπαρκτού προσώπου μέσα από
μυθιστορηματική γραφή. Έτσι προσεγγίσαμε την έννοια του εθελοντισμού και χτίσαμε το προφίλ
του εθελοντή. Συγκεκριμένα τα παιδιά αναγνώρισαν τις προθέσεις ενός εθελοντή, τις σκέψεις και
τα συναισθήματα που απότελούν κινητήρια δύναμη για την ενεργό δράση του. Επιπλέον, οι μαθητές
εμπνευσμένοι από την ιστορία του βιβλίου δημιούργησαν αφίσες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού
συνόλου αναφορικά με τον εθελοντισμό.
•

Μποστάνια
Έχοντας πρώτα ερευνήσει για τις συνθήκες καλλιέργειας, τη χρήση φυτοφαρμάκων και τις
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, οι μαθητές καλλιέργησαν στον χώρο του σχολείου
οπωροκηπευτικά, ενώ ενημέρωσαν τους μικρότερους μαθητές που συμμετείχαν στο φύτεμα για
τη συμβολική -και όχι μόνο- αξία της δράσης.

•

Καθαρισμός αυλής
Οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν τον καθαρισμό της αυλής του σχολείου.
Πριν από τη διαδικασία αυτή, συνέλεξαν, μέσω ερωτηματολογίου, πληροφορίες σχετικά με τις
ατομικές συνήθειες του μαθητικού πληθυσμού, αναφορικά με τα απορρίμματα, επεξεργάστηκαν
τα αποτελέσματα και τα ανακοίνωσαν στην πρωινή συγκέντρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση
του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου, και, εν τέλει, την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

•

Καθαρισμός ακτής
Οι μαθητές σχεδίασαν έρευνα πεδίου σχετικά με την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων
που καταλήγουν στις ακτές, καθαρίζοντας μια ακτή του Δήμου Αρτέμιδος-Σπάτων. Αρχικά,
διαμόρφωσαν μια φόρμα καταμέτρησης απορριμμάτων και στη συνέχεια, μετέβησαν στην
παραλία, όπου εργάστηκαν ομαδικά. Σε κάθε ομάδα υπήρχαν δύο σακούλες, μία για τα
ανακυκλώσιμα είδη και μία για τα υπόλοιπα απορρίμματα. Κάποιο μέλος αναλάμβανε την
καταγραφή του κάθε είδους πριν αυτό καταλήξει στην αντίστοιχη σακούλα. Μετά την ολοκλήρωση
της εργασίας, έγινε επεξεργασία των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο
σχολείο με τη δημιουργία poster και την ανακοίνωση αυτών στην πρωινή συγκέντρωση.

•

Εξόρμηση στην Πάρνηθα
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τον δρυμό της Πάρνηθας. Γνώρισαν το δάσος, το φυτώριο, κατέγραψαν
και πήραν φωτογραφικά ντοκουμέντα των όμορφων στοιχείων αλλά και των «πληγών» του
βουνού. Επιστρέφοντας στο σχολείο διαμόρφωσαν κατάλληλα και παρουσίασαν το υλικό, τα
συμπεράσματα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε άλλες τάξεις με στόχο την αφύπνιση και
ευαισθητοποίηση και των υπόλοιπων μαθητών.

•
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Άνθρωπος

Οι μαθητές φροντίζουν
▶ Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Μαθητικής Φροντίδας του σχολείου μας, οι μαθητές
ανέλαβαν πρωτοβουλία σε δύο προγράμματα του τμήματος, το πρόγραμμα «ΜαθητέςΔιαμεσολαβητές» και το πρόγραμμα «Μαθητές-Be-frienders». Οι Μαθητές-Διαμεσολαβητές
βοήθησαν άλλους μαθητές που βρίσκονταν σε σύγκρουση να βρουν λύση στη διένεξή τους, ώστε
να αποκαταστήσουν τη σχέση τους. Αφού εκπαιδεύτηκαν, οι Διαμεσολαβητές αφιέρωσαν το χρόνο
των διαλειμμάτων τους και ανέλαβαν δράση σε χώρο, όπου υπήρχε ο επιβλέπων εκπαιδευτικός.
Ο χώρος τους βρισκόταν σε εμφανές σημείο, ώστε να παροτρύνονται οι διαφωνούντες μαθητές
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να απευθυνθούν σε αυτούς.
▶ Οι Μαθητές Be-frienders είχαν σαν σύνθημά τους «Κανένα παιδί μόνο του» και είχαν κύριο
μέλημα όλα τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες για παιχνίδι στα διαλείμματα. Έτσι, αφιερώνοντας το
χρόνο των διαλειμμάτων οργάνωναν ποικίλες δραστηριότητες, όπως παιχνίδια εξωτερικού
χώρου, χειροτεχνίες, ανάγνωση βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. και προσκαλούσαν να
παίξουν μαζί τους άλλα παιδιά, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα παιδιά που παρατηρούσαν ή γνώριζαν
από κάποιον εκπαιδευτικό πως είναι απομονωμένα.
•

Φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Οι μαθητές Νοιάζονται και Προσφέρουν
▶ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16
Οκτωβρίου, οι μαθητές συζήτησαν με διατροφολόγο για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής. Έπειτα,
οργάνωσαν και απόλαυσαν το δικό τους υγιεινό πρωινό στην τάξη. Στη συνέχεια, τα προεδρεία της
Στ’ τάξης συγκέντρωσαν τα τρόφιμα που βρίσκονταν σε άριστη κατάσταση με σκοπό να μοιραστούν
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινότητας, στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»
και στο φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κουβαρά.
▶ Οι μαθητές ευαισθητοποιημένοι σε θέματα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς
συμμετείχαν στο πρόγραμμα του σχολείου μας «Κρίση αγάπης». Σε μηνιαία βάση ο υπεύθυνος
για το ταμείο της κάθε τάξης συγκέντρωνε από όλους τους μαθητές ένα συμβολικό χρηματικό
ποσό (2€/μαθητή). Στη συνέχεια, το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί, διατέθηκε για την
αγορά ειδών πρώτης ανάγκης (γάλα, ρύζι, μακαρόνια, λάδι, όσπρια), τα οποία προσφέρονταν από
τους ίδιους τους μαθητές στις εκκλησίες της ευρύτερης κοινότητας, προκειμένου να δοθούν σε
άπορες οικογένειες.
▶ Με οδηγό μας τη φράση «Η Γενναιοδωρία σας αλλάζει ζωές!» του οργανισμού Make a wish, οι
μαθητές την περίοδο των Χριστουγέννων, αφού ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο προγράμματος
«Αστέρι της Ευχής» για το έργο της ΜΚΟ, αγόρασαν χριστουγεννιάτικα αστέρια ευχών, με σκοπό
τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να κάνουν το όνειρο ενός παιδιού πραγματικότητα. Εκτός
αυτού, έλαβαν μέρος και στην πραγματοποίηση της ευχής κατανοώντας βαθύτερα την αξία της
προσφοράς τους.
▶ Οι μαθητές καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους συνέλεγαν πλαστικά καπάκια από
προϊόντα που χρησιμοποιούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι και λίγο πριν τη λήξη του έτους,
τα συγκέντρωναν, για να πωληθούν σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν
σε ίδρυμα φροντίδας παιδιών με προβλήματα υγείας.
▶ Οι μαθητές επισκέφθηκαν την «3η Μεγάλη Γιορτή για τα παιδιά» που διοργάνωσε το «Χαμόγελο
του Παιδιού» από τις 7 έως τις 11 Δεκεμβρίου στη HELEXPO. Εκεί παρουσιάστηκαν όλες οι
δράσεις του οργανισμού με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους και την
ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι σε κινδύνους (κακοποίηση, ενδοσχολική
βία και εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, εξαφανίσεις) που πιθανά να αντιμετωπίσει ένα
παιδί. Τέλος ενίσχυσαν το έργο του αγοράζοντας χριστουγεννιάτικα και άλλα είδη. Επιπρόσθετα,
παρακολούθησαν το «Εργαστήρι μελιού και μελισσοκομίας» στο πλαίσιο των δράσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
▶ Οι μαθητές στο πλαίσιο του εθελοντισμού ενημερώθηκαν για τη δράση μιας αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας, της «Ομάδας Αιγαίου», η οποία δραστηριοποιείται με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των
γενικών συνθηκών διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα επισκέπτεται νησιά και πραγματοποιεί
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και έργα υποδομής
στα σχολεία των νησιών. Το σχολείο μας, υποστηρίζοντας το έργο της Ομάδας Αιγαίου, ξεκίνησε
να συνεργάζεται με το Δημοτικό Σχολείο της Ίου. Ορισμένες ενδεικτικές δράσεις είναι η οργάνωση
σχολικής βιβλιοθήκης και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού υλικού του σχολείου.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε πως η ανάπτυξη εσωτερικών
κινήτρων επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έγινε εμφανές μέσα από
πρωτοβουλίες παιδιών, που επεδίωξαν κοινωφελείς δράσεις εκτός
σχολικού πλαισίου. Τα παιδιά ανέπτυξαν ένα συγκινητικό σεβασμό
προς το περιβάλλον, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στα μηνύματά τους
μέσω των ψηφιακών εργασιών που συνέθεσαν. Όσον αφορά στις
προσανατολισμένες στον άνθρωπο δράσεις, οι μαθητές με δική τους
πρωτοβουλία, τις επικοινώνησαν όχι μόνο στις υπόλοιπες τάξεις του
Δημοτικού, αλλά και εκτός σχολείου, προσκαλώντας σε συμμετοχή
(χρηματική συνεισφορά) άτομα του συγγενικού και φιλικού τους
περιβάλλοντος. Εκτιμάται πως δυνατό σημείο του προγράμματος ήταν
η παράλληλη πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δράσεων, καθώς
αυτό επέτρεψε στους μαθητές αφενός να αποκτήσουν μια σφαιρική
επίγνωση των αναγκών του περιβάλλοντος και του ανθρώπου,
αφετέρου να εμπλακούν σε δράσεις που αγγίζουν τα διαφορετικά
επιμέρους ενδιαφέροντα των μαθητών.
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Ιδιωτικό Δημοτικό
- Neue Schule A.E.
Συντελεστές:
Tάνια Μάνεση, Sophia Eisenbach

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ένα σακίδιο γεμάτο αγάπη»
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•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στο προσφυγικό
Το project «Ένα σακίδιο γεμάτο αγάπη» ξεκινά με την προβολή του βραβευμένου φιλμ
κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη, ένα παιδί πρόσφυγας». Το πολύπαθο ταξίδι της μικρής Ειρήνης
από τη βομβαρδισμένη πατρίδα της μέχρι την Ελλάδα, έδωσε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες
για συζήτηση και προβληματισμό, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε πρόσφυγες
▶ Με αφορμή την παρακολούθηση του βίντεο και αφού έχουμε εκφράσει τις σκέψεις και
απόψεις μας και έχουμε υλοποιήσει διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες, κάθε παιδί ανέλαβε
να φέρει στην τάξη ένα σακίδιο, το οποίο θα γεμίσει με είδη προσωπικής υγιεινής, παιχνίδια,
παντόφλες, γλυκίσματα, είδη ρουχισμού, ξηρούς καρπούς και λούτρινα ζωάκια. Προορισμός των
σακιδίων ήταν οι πρόσφυγες (ασυνόδευτα παιδιά και οικογένειες από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και
τη Συρία), που φιλοξενούνται σε σπίτι της αρμένικης-καθολικής κοινότητας υπό την επίβλεψη
του Πατέρα Ιωσήφ και με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού-εθελοντικού σωματείου Caritas.
Στο πλαίσιο του project, τα παιδιά επισκέφτηκαν τον ξενώνα και προσέφεραν τα σακίδια στους
συνανθρώπους μας στις 22 Δεκεμβρίου 2016. Η δράση μας δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό της
Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων στην Ελλάδα (σ.12).
▶ Στο δεύτερο μέρος της δράσης και επιδιώκοντας να προσφέρουμε στα παιδιά αυτά και στις
οικογένειές τους μερικές στιγμές χαράς, παιγνιδιού και ξεγνοιασιάς καθώς και μια ευκαιρία για
επαφή με τη φύση, σκεφτήκαμε να συγκεντρώσουμε ένα χρηματικό ποσό για τα εισιτήρια μιας
επίσκεψης στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Για τη συγκέντρωση των χρημάτων οι μαθητές και
μαθήτριες της Δ’ τάξης έγιναν ηθοποιοί, παίζοντας και δραματοποιώντας την ιστορία της μικρής
Ειρήνης στο θεατράκι του σχολείου μας, με θεατές όλες τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού
καθώς και τους γονείς των μαθητών και μαθητριών της Δ΄ τάξης.

•

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της ActionΑid
Οι δράσεις της Δ’,Ε’ και ΣΤ’ τάξης για το συγκεκριμένο project άρχισαν στις αρχές Φεβρουαρίου
και συμπεριελάμβαναν την εκμάθηση και ενορχήστρωση του κοινού τραγουδιού «Θα είμαι
πάντα εδώ», τη διαμόρφωση και δημοσίευση σε μορφή flipbook συμπληρωματικών διδακτικών
προτάσεων αξιοποίησης του κεντρικού παραμυθιού του προγράμματος με τίτλο «Ο Μαχντί και ο
χαρταετός όλου του κόσμου», τη μετάφραση του παραμυθιού στα γερμανικά, την εικονογράφηση
του παραμυθιού και των μαρτυριών των προσφύγων και την ομαδική εικαστική απόδοση των
δικών μας χαρταετών όλου του κόσμου.

•

«Let’s do it Greece»
Θέλοντας να αξιοποιήσουμε μια συνεκδοχή του ταξιδιού των προσφύγων προς το άγνωστο,
συμμετείχαμε στην Πανελλαδική Εθελοντική Εκστρατεία «Let’s do it Greece», φτιάχνοντας
ταΐστρες για τα ταξιδιάρικα πουλιά της άνοιξης.

•

Συνεργασία Σχολείων
Οι φετινές δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης του Neue Schule Athen ολοκληρώθηκαν με
τη συνεργασία των μαθητών και μαθητριών της Δ’ τάξης με το Δημοτικό Σχολείο Σικίνου, που
ξεκίνησε την Παρασκευή 24 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου. Στο διάστημα
αυτό, οι εννέα μαθητές και μαθήτριες του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στη Σίκινο είχαν την
ευκαιρία να διδαχθούν μέσω Skype βασικές γνώσεις γερμανικών από τα παιδιά της Δ’ τάξης που
ανέλαβαν τον ρόλο του δασκάλου, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες εργασίας και να φιλοξενηθούν
μαζί με τον δάσκαλό τους κ. Δημήτρη Ράλλια και τις μητέρες τους στην Αθήνα. Μια μοναδική

Νοιάζομαι και Δρω

εμπειρία, χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της οποίας έχουν αποτυπωθεί σε μορφή flipbook. Στο
πλαίσιο μάλιστα της δράσης αυτής και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου,
συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείο Σικίνου
έκαστον ογδόντα παιδικά βιβλία (δωρεά των οικογενειών του σχολείου μας).

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στις δράσεις που
περιγράφηκαν, επέδειξαν εξαιρετικό και αμείωτο ενθουσιασμό σε όλη
την διάρκεια του προγράμματος. Αξιοσημείωτο ήταν το αίσθημα ευθύνης
και η ωριμότητα, με την οποία αντιμετώπισαν την προετοιμασία και
παρουσίαση της θεατρικής παράστασης, την προετοιμασία και μεταφορά
των σακιδίων αλλά και την οργάνωση και υλοποίηση των μαθημάτων
γερμανικών. Φάνηκε ότι ήταν εξόχως σημαντικό για τους μαθητές να
γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι δράσεις τους έχουν έναν σημαντικό
κοινωνικό αντίκτυπο και ότι η ομαδική τους και συνεργατική συμμετοχή
αποτελούν σπουδαίο κομμάτι της αλυσίδας αλληλεγγύης και προσφοράς
προς τον συνάνθρωπο. Η βιωματική συνειδητοποίηση της υπέρβασης
από το «εγώ» στο «εμείς» κρίνουμε ότι ήταν ένα από τα πιο ισχυρά
σημεία του προγράμματος, που αποτέλεσε μια σημαντική αρχή για την
απόκτηση βιωμάτων πολιτειότητας.
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1ο Γυμνάσιο
Μαρκόπουλου
Συντελεστές:
Ιωάννα Μέμμου, Στυλιανή Δέδε, Στυλιανή Σταθουλοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Αλεξιάδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αύρα»

•

Φροντίδα φυσικού περιβάλλοντος
Σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον του σχολείου ορίσαμε ομάδες που δούλεψαν εθελοντικά και
βελτίωσαν τον εσωτερικό και αύλειο χώρο. Ήδη από την περσινή χρονιά οι μαθητές εθελοντικά
και σε συνεργασία με το μουσικό συγκρότημα ΑΤΟΜΑ (πρώην μαθητές του σχολείου), την
καθηγήτρια των καλλιτεχνικών και τη διεύθυνση ζωγράφισαν τους τοίχους του αύλειου χώρου.
Φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές συνέχισαν να ζωγραφίζουν τόσο στην αυλή
όσο και σε κάποιες τάξεις προκειμένου να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό, στοιχείο στο οποίο
λόγω παλαιότητας το γυμνάσιο υστερεί. Επιπλέον, κάποιοι μαθητές ανέλαβαν να ζωγραφίσουν
δύο μέρες πριν τις εξετάσεις τα κυκλικά παγκάκια του σχολείου και να τα «ορίσουν» ως σημεία
επικοινωνίας. Ένα άλλο πλάνο αφορά τη βελτίωση του χώρου της βιβλιοθήκης που διαθέτει το
γυμνάσιο. Διακοσμήθηκε ο χώρος με αφίσες εμπνευσμένες από τις έννοιες του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας. Δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθεια. Επίσης,
προγραμματίστηκε να βαφτούν κάποιοι χώροι και κάποιοι γονείς αποφάσισαν να βοηθήσουν
εθελοντικά, προκειμένου να εμπλακεί συνειδητά η τοπική κοινότητα. Υπάρχει ένας μικρός χώρος
στο σχολείο μας που είναι περιφραγμένος με κάγκελα, μένει αναξιοποίητος κι έχει καταστεί
σκουπιδότοπος. Οι μαθητές προγραμμάτισαν να απευθυνθούν στον Δήμο Μαρκόπουλου, μετά
τη λήξη του σχολικού έτους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο, ίσως για την
τοποθέτηση ποτίστρας για ένα αδέσποτο ζώο τη Λίζα, που έχει «υιοθετηθεί» από τους μαθητές και
εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται καθημερινά στο σχολείο.

•

Ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα
Κλήθηκε η Φιλοζωική Εταιρεία της περιοχής και οι μαθητές ενημερώθηκαν πλήρως για τα
αδέσποτα ζώα, που αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή, μιας και κυκλοφορούν
κατά δεκάδες, ταλαιπωρούνται, όντας εγκαταλελειμμένα και προκαλούν άθελά τους μικροτροχαία
ατυχήματα. Οι μαθητές αποφάσισαν να επισκεφτούν τον δήμο και να ζητήσουν να τοποθετηθούν
σε ασφαλή σημεία ποτίστρες και ταΐστρες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα.
Επιπλέον, οι μαθητές έφτιαξαν σουπλά με ζωγραφισμένες πλαστικοποιημένες κόλλες Α4 για το
Bazaar της Φιλοζωικής το Πάσχα. Τα χρήματα διατέθηκαν για εμβόλια και φάρμακα.

•

«Let’s do it Greece»
Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς καθαρίστηκε η παραλία «Καλός Γιαλός» στο ΠόρτοΡάφτη.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στον ανθρώπινο πόνο
Οι μαθητές επισκέφτηκαν το ίδρυμα «Γαλιλαία» της Μητρόπολης Μεσογαίας, ενημερώθηκαν
για την αξία της εθελοντικής εργασίας, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, έπαιξαν κιθάρα και
κράτησαν συντροφιά στους ανθρώπους που υποφέρουν από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο.
Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά μας προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση των
μαθητών με βιωματικές δράσεις. Συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό από το χριστουγεννιάτικο
bazaar για την πτέρυγα των παιδιών με καρκίνο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

•

Κοινές δράσεις με άλλα σχολεία του δικτύου
Στείλαμε πρόσκληση συνεργασίας στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου για κοινή δράση στο πλαίσιο της
τριήμερης της Γ’ τάξης στον Βόλο. Έτσι, το 1ο Γυμνάσιο Βόλου κανόνισε να έρθει εκπρόσωπος της
Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων Εθελοντών Βόλου (πρώην καταδρομείς) και μίλησε στους μαθητές
και των δύο σχολείων.
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•

«Κι αν ήσουν εσύ;»
Με πρωτοβουλία της συντονίστριάς μας κυρίας Αλεξιάδη, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Κι αν
ήσουν εσύ;» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και εντάσσεται στο πλαίσιο της καλλιέργειας της
ενσυναίσθησης και γενικότερα της δημοκρατικής παιδείας. Επιπλέον, μιλήσαμε για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και αφιερώσαμε δύο συναντήσεις σχετικές με τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες
(ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο»).

•

Ενημέρωση γειτονικών σχολείων για τον εθελοντισμό
Οι συμμετέχοντες μαθητές ενημέρωσαν τα δημοτικά σχολεία της περιοχής για τις δράσεις τους
και την ουσία του εθελοντισμού προκειμένου να εμπεδωθεί η κουλτούρα της ανιδιοτελούς
προσφοράς σε ευρύτερη κλίμακα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις που περιγράψαμε παραπάνω συνδέονται άρρηκτα μεταξύ
τους, καθώς τόσο ο σεβασμός του χώρου που ζούμε όσο και η
καλλιέργεια του εσωτερικού μας κόσμου, η ενσυναίσθηση, η στροφή
από το «εγώ» στο «εμείς» αναδεικνύουν αυτό που ονομάζουμε «αξίες,
κοινωνική συνύπαρξη και αισθητική» και μας καθιστούν, με απλά
λόγια, καλύτερους ανθρώπους και ενεργούς πολίτες. Και δεν υπάρχει
καλύτερος τρόπος για να εμφυσήσουμε στους μαθητές και αυριανούς
πολίτες αυτές τις αρχές από την «αύρα» της κατ’ επιλογήν προσφοράς.

166

Νοιάζομαι και Δρω

3ο Γυμνάσιο Αχαρνών
Συντελεστές:
Μαρία Καλδή, Αικατερίνη Απόστολάκη, Μερσίνη Θεοτοκάτου, Δημητρα Μαυρογιάννη, Δήμητρα
Κεφάλη, Σταυρούλα Κούρου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Αλεξιάδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δημιουργική συνύπαρξη»

•

Επαφή των παιδιών με τις αθλητικές ομάδες των Special Olympics
▶ Ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Special Olympics, ιδιαίτερα στα αθλητικά προγράμματα
των μεικτών ομάδων.
▶ Ενημέρωση και προετοιμασία τάξεων με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, επίσκεψη των παιδιών
στο σχολείο μας και αθλητικοί αγώνες σε μεικτές ομάδες.

•

Επαφή με το Χαμόγελο του παιδιού
▶ Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για επίσκεψη σε κάποιο σπίτι του Χαμόγελου του παιδιού.
▶ Γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους, ομαδικό παιχνίδι, κοινές δραστηριότητες αλληλογραφία.

•

Γνωριμία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Yousmile.gr
Ενημέρωση και ψυχαγωγία των παιδιών σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον, που
περιλαμβάνει
▶ YouSmile.gr: ενημερωτική ιστοσελίδα
▶ YouSmiletv: διαδικτυακή τηλεόραση
▶ YouSmileradio: διαδικτυακό ραδιόφωνο

•

Υιοθεσία ζώου από το σχολείο
▶ Δοκιμή για μερική φιλοξενία και εγκλιματισμό του ζώου στο σχολικό περιβάλλον.
▶ Ανάληψη ευθύνης από την ομάδα των παιδιών και καθηγητών για διατροφή, βόλτα, στέγη,
υγιεινή, υγεία, ενημέρωση γονέων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Υπήρξε πολύ θετική την ανταπόκριση των μαθητών μας στις δράσεις
αλληλεγγύης καθώς και ολόκληρης της σχολικής μονάδας, αφού
συμμετείχαν παιδιά και από τις τρεις τάξεις και τις έξι συμμετέχουσες
στο πρόγραμμα καθηγήτριες. Θέλουμε να συνεχίσουμε και την επόμενη
χρονιά με δράσεις σταθερές οργανώνοντας περισσότερες επισκέψεις
σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να ενισχυθεί
στη συνείδηση των μαθητών το πνεύμα του ενεργού πολίτη και να
υιοθετηθεί η στάση της ανιδιοτελούς προσφοράς ως τρόπος ζωής.
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Πρότυπο Γυμνάσιο
Αναβρύτων
Συντελεστές:
Αικατερίνη Νικολοπούλου, Αθανασία Μπινίσκου, Αγγελική Αρσενικού, Ευθαλία Σταματιάδου, Αριστέα
Μπουλουξή

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Νικόλαος Γκόβας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μικροί και μεγάλοι σε δράση!»
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•

Διερεύνηση των όρων «εθελοντισμός, αλληλεγγύη, φιλανθρωπία»
Έγινε διερεύνηση των όρων «εθελοντισμός, αλληλεγγύη, φιλανθρωπία» με τη βοήθεια των
εισαγωγικών εννοιών των τευχών του Νοιάζομαι και Δρω στο πλαίσιο του μαθήματος της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄ Γυμνασίου.
▶ Συμπληρώθηκε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και έγιναν στην τάξη οι ψηφιακές ασκήσεις,
καθώς και η προβολή του εποπτικού υλικού από την ιστοσελίδα του «Νοιάζομαι και Δρω».
Επίσης, έγινε προβολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού.
Δόθηκε φύλλο εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα προβάλλεται η ταινία «Rainman»
για τα άτομα με αναπηρίες.

•

«Η διατροφή στη ζωή μας»
Στον όμιλο «Η διατροφή στη ζωή μας» έγινε αφιέρωμα στην σπατάλη τροφίμων σε αντίθεση με τη
φτώχεια και την ανάγκη τροφής. Παίξαμε το παιχνίδι της Αctionaid για τη φτώχεια στην Αφρική και
περιηγηθήκαμε στο site «Μπορούμε». Δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα προσφοράς τροφής.

•

Διδακτική επίσκεψη της Α΄ Γυμνασίου στο «Dialogue in the dark»
Οι μαθητές με βιωματικό τρόπο έζησαν μια ώρα σαν τυφλοί έχοντας τυφλούς οδηγούς,
ρώτησαν και έμαθαν πολλά για τον τρόπο ζωής τους και έπαιξαν παιχνίδια ενσυναίσθησης
και ευαισθητοποίησης με τους εθελοντές προσκόπους, που βοήθησαν στη διεξαγωγή του
προγράμματος.

•

Ενισχύοντας το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Προσφορά τροφίμων, παιχνιδιών, ρούχων στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

•

Δράσεις σχετιζόμενες με τους πρόσφυγες
Κατασκευή αποκριάτικων μασκών για τα παιδιά που μένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων
στην Αττική, σε συνεργασία με την οργάνωση R.O.A.D.S.
Μια ομάδα 17 παιδιών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ελευσίνα ήρθαν στο σχολείο
μας και με τη βοήθεια εθελοντών από την Ύπατη Αρμοστεία, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση και την οργάνωση «Solidarity now» μοιράστηκαν με τους μαθητές του Α2 τα
όνειρά τους και έπαιξαν μαζί.

•

Εξόρμηση στο Δάσος Συγγρού
Σε συνέχεια της συνεργασίας μας με το Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου, μαθητές του συναντήθηκαν
στο Δάσος Συγγρού με μαθητές του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Επιχειρούμε
πράσινα: πράσινα πεντόβολα» και περπάτησαν, έπαιξαν και γέλασαν μαζί.

•

Εξόρμηση στην Πάρνηθα
Εξόρμηση των «Πράσινων Πεντόβολων» στην Πάρνηθα και καθαρισμός του δάσους σε
συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

•

«Let’s do it Greece»
Μαθητές του σχολείου μας και όχι μόνο, καθάρισαν τις τάξεις και το δάσος μας.

•

Συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου και το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου και το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου και συμμετοχή
σε δράση, την οποία οργάνωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου στο πλαίσιο του προγράμματος
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«Νοιάζομαι και Δρω», όπου οι μαθητές του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
«Πράσινα Πεντόβολα» μαζί με μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου και του 1ου Γυμνασίου
Αμαρουσίου άφησαν χάρτινα καραβάκια με συνθήματα αλληλεγγύης σε γωνιές του κέντρου της
Αθήνας.
•

Συνεργασίες με σχολεία εκτός δικτύου
▶ Επίσκεψη ομάδας παιδιών από το Ειδικό Δημοτικό Αμαρουσίου στο σχολείο μας, κατά τη
διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής μας και συνεργασία με μαθητές του προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω» για την κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών.
▶ Οι μαθητές του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οι Φυσικές Επιστήμες για
την Αειφορία», σε συνεργασία με μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων με
τη δράση: «Chernobyl: 31 Γρίφοι Αναζητούν Λύση» ενημέρωσαν το κοινό του Athens Science
Festival για τα «θετικά» και «αρνητικά» της ραδιενέργειας.

•

Άλλες δράσεις
▶ Οι μαθητές της καλλιτεχνικής ομάδας Unesco του σχολείου μας έφτιαξε ένα βιντεάκι με τις
Απόκρίσεις στους Μονολόγους στο Αιγαίο, για να γίνουν οι μονόλογοι... διάλογοι!
▶ Πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο από την βιβλιοθηκονόμο κα Στέλλα Λίτινα
και οργάνωση της σχολικής μας βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου και καταγραφή των τόμων από τους μαθητές του Γ3.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν τόσο θεωρία όσο και πράξη,
με αποτέλεσμα οι μαθητές συνειδητά να δρουν για τη βελτίωση τόσο
του σχολικού όσο και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.
Επιπλέον, ευαισθητοποιούνται και συνειδητοποιούν ότι άσχετα με την
ηλικία τους ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση πάντα μπορούν
να κάνουν κάτι στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να γίνουν
ενεργοί πολίτες.
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1o Γυμνάσιο Περιστερίου
Συντελεστές:
Βάϊα Μπιτσιτέ, Μαρία Χρονά, Πολυτίμη Αλιφέρη, Βασιλική Παραδείση

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Δεκατρή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ....»

•

Διερεύνηση εννοιών
Διερευνήσαμε την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης αξιοποιώντας το υλικό των
βιβλίων του «Νοιάζομαι και Δρω» μέσω ποικίλων στρατηγικών που βασίζονταν άλλοτε στον
προφορικό λόγο (π.χ. μελέτες περίπτωσης και δρώμενα) και άλλοτε στον γραπτό λόγο.

•

Εικαστικά δρώμενα
Χρησιμοποιήσαμε διάφορα εικαστικά δρώμενα, δημιουργική γραφή και προφορικό λόγο.
(Υλοποιήθηκε σε διασύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και το πολιτιστικό
πρόγραμμα της Λέσχης Ανάγνωσης που ασχολείται με το βιβλίο «Μαζί» της Ελ. Πριοβόλου).

•

Συνεργασία με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλους Κοινωνικούς Φορείς
▶ Συνεργαστήκαμε με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους «Καλούς Σαμαρείτες» και υλοποιήθηκε,
σε σχέση και με το μάθημα της Αθλητικής Αγωγής, βιωματική παρουσίαση παροχής πρώτων
βοηθειών Συνεργαστήκαμε με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και Νέους
«Σ.Κ.Ε.Π.». Έγινε ενημέρωση των μαθητών μας για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία. Δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή νέων ατόμων με αναπηρία και να
ευαισθητοποιηθούν. Με βιωματικό τρόπο κατανόησαν το σύνθημα του «Σ.Κ.Ε.Π.» «Σκέψου,
μάθε, βίωσε, άλλαξε». Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε σχέση και με το μάθημα της Κοινωνικής
Αγωγής.
▶ Διανεμήθηκαν σε συνεργασία με τη Φιλανθρωπική Οργάνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Η
Αποστολή στηρίζει» πακέτα τροφίμων σε πολύτεκνες οικογένειες. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε
στο μάθημα των Μαθηματικών.
▶ Συνεργαστήκαμε με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.). Μικροί και
μεγάλοι εκπαιδευτήκαμε στην οδική ασφάλεια στο 8ήμερο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ζάππειο.
Μαθητές και καθηγητές δοκιμάσαμε τις μοναδικές στην Ελλάδα βιωματικές εφαρμογές και
δραστηριότητες του Ι.Ο.ΑΣ. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε σχέση με το μάθημα της Αθλητικής
Αγωγής.
▶ Επισκεφτήκαμε στον Βόλο τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Μαγνησίας, όπου η εθελοντική
διασωστική ομάδα παρουσίασε και ώθησε σε βιωματική δράση τους μαθητές μας ως προς τη
διάσωση του ατόμου υπό επικίνδυνες συνθήκες.

•

Προσφορά τροφίμων
Προσφέραμε τρόφιμα που συγκέντρωσαν εθελοντές-ενεργοί πολίτες σε οικογένειες, θύματα της
οικονομικής κρίσης, με διακριτικότητα και εχεμύθεια. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε σχέση με
το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

•

Συλλογή πλαστικών καπακιών
Συγκεντρώθηκαν πλαστικά καπάκια σε συνεργασία με μαθητές και καθηγητές και παραδόθηκαν
στον Δήμο Περιστερίου για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου σε άτομο με ειδικές ανάγκες. Η
δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε σχέση και με το μάθημα της Τεχνολογίας.

•

Εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης
Εμπλουτίσαμε τη σχολική μας βιβλιοθήκη με δωρεές ενεργών πολιτών κατόπιν επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους μαθητές μας. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε σχέση και με στο μάθημα
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και του πολιτιστικού μας προγράμματος «Λέσχη Ανάγνωσης».
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•

Επίσκεψη στο Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου
Επισκεφτήκαμε το Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου και η χορωδία μας τραγούδησε μαζί με τα μέλη του.
Πέρα από το ψυχαγωγικό μέρος της δράσης αποτέλεσε μάθημα ζωής για τους μαθητές και τους
διδάσκοντες η προσωπική επικοινωνία και επαφή με άτομα της τρίτης ηλικίας. Η δραστηριότητα
υλοποιήθηκε με το μάθημα της Μουσικής και του πολιτιστικού μας προγράμματος «Λέσχη
Ανάγνωσης».

•

Καλλωπισμός σχολικού περιβάλλοντος
Επιμεληθήκαμε τον καλλωπισμό των αιθουσών διδασκαλίας. Φτιάξαμε κολάζ με φωτογραφίες
από παλιότερες δράσεις του σχολείου καθώς και εικαστικά έργα των ίδιων των μαθητών.
(Υλοποιήθηκε σε σχέση και με στο μάθημα της Τεχνολογίας και των Εικαστικών καθώς και του
πολιτιστικού μας προγράμματος «Μετανάστευση και ανεκτικότητα»).

•

Προσεγγίζοντας το προσφυγικό ζήτημα
Λειτουργώντας σε ομάδες, οι μαθητές δημιούργησαν ερωτηματολόγιο και πήραν συνεντεύξεις
από συνομήλικούς τους για το θέμα της προσφυγιάς, μετανάστευσης και της ανεκτικότητας.
Ακολούθησε ανατροφοδότηση και συζήτηση διαχέοντας την εμπειρία των μαθητών και
αξιοποιώντας ταυτόχρονα υλικό από τα βιβλία του «Νοιάζομαι και Δρω».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές συμμετέχοντας στην έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση
δράσεων προς όφελος της σχολικής κοινότητας αποκόμισαν πολύτιμες
δεξιότητες και ικανότητες για τη δική τους ζωή. Απέκτησαν την ικανότητα
για αναστοχασμό πάνω σε επιλογές και πίστη στον άνθρωπο, έμαθαν
τρόπους να εργάζονται από κοινού με διαφορετικούς ανθρώπους σε
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, κατανόησαν το ρόλο
των δημόσιων φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και των δομών
αλληλεγγύης στην κοινωνία, βίωσαν τη σημασία της σωστής διαχείρισης
των διαθέσιμων κάθε φορά πόρων ( χρόνος, υποδομές, χρήματα κλπ.)
Αναγνώρισαν τη δημιουργικότητα και την προσφορά όσων έχουν
αγωνιστεί για τη διασφάλιση των ανθρώπινων και κοινωνικών
δικαιωμάτων. Επιπλέον έμαθαν πως ο εθελοντής ξεκινά από
το «νοιάζομαι και θέλω να προσφέρω» και αναζητά τομείς του
ενδιαφέροντός του. Ενημερώνεται και επιλέγει. Σχεδιάζει και
προγραμματίζει τον χρόνο του προσεκτικά και δεσμεύεται με συμφωνίες
που κάνει με τον εαυτό του, αλλά και με τους φορείς που θα συνεργαστεί.
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2ο Γυμνάσιο Αγίας
Βαρβάρας
Συντελεστές:
Διονύσιος Βυθούλκας, Βασιλική Κολοκούρη,Παντελής Πρεντάκης, Κανάκης Καπαντάης, Μαρία
Ποτηροπούλου, Καλλιόπη Δοξάκη, Παναγιώτης Σκεύης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Δεκατρή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω-Μεσολαβώ
Νοιάζομαι και Δρω-Καλλιτεχνώ»
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•

Διαγωνισμός φωτογραφίας
Διοργανώσαμε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Σχολική Ζωή» με σκοπό την κατανόηση των
πολλαπλών πτυχών της καθημερινότητας της σχολικής ζωής και την διακόσμηση του διδακτηρίου
με τις φωτογραφίες των μαθητών. Η δράση έγινε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος
«Μεσολαβώ, Νοιάζομαι και Δρω», από τους υπεύθυνους καθηγητές κύριο Παντελή Πρεντάκη
και κυρία Μαρία Ποτηροπούλου.

•

Ευχετήριες κάρτες με πνεύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης
Κάθε τμήμα φιλοτέχνησε μία κάρτα με ευχές για ταχεία ανάρρωση και χριστουγεννιάτικες ευχές
προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα ενός συνομηλίκου από τις ΗΠΑ ο οποίος πάσχει από
σοβαρή ασθένεια και ζήτησε να τον συνδράμουν ψυχολογικά. Η δράση έγινε στο πλαίσιο του
μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας από την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μαρία Ποτηροπούλου.
Καλλωπισμός διδακτηρίου.
Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στεφανιών προκειμένου να διακοσμηθούν οι αίθουσες του
διδακτηρίου. Η δράση έγινε και πάλι στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας από την
υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μαρία Ποτηροπούλου.

•

Στηρίζοντας τα Παιδικά Χωριά SOS
Συλλέξαμε είδη ένδυσης, υπόδησης και παιχνίδια σε καλή κατάσταση καθώς και τρόφιμα μακράς
διαρκείας προκειμένου να διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας και συγκεκριμένα στο
Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (Κυψέλη). Η συλλογή των ειδών ξεκίνησε από τις
αρχές Δεκεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Μαρτίου 2017. Η δράση υποστηρίχθηκε,
εκτός από τους μαθητές από τους γονείς τους και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η παράδοση των ειδών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23
Μαρτίου 2017 στους υπεύθυνους της δομής. Τα παιδιά τακτοποίησαν τα είδη στην αποθήκη και
στη συνέχεια παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
με τη ζωή και τη δράση σημαντικών προσωπικοτήτων (Γκάντι, Μαντέλα, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
κλπ.). Τα παιδιά συνόδευσαν ο Διευθυντής του σχολείου κύριος Διονύσιος Βυθούλκας και οι
εκπαιδευτικοί κύριος Παντελής Πρεντάκης και κυρία Μαρία Ποτηροπούλου.

•

Κοινωνικό Συσσίτιο
Συμμετείχαμε κατ’ επανάληψη στην οργάνωση και διανομή συσσιτίου που καθημερινά οργανώνει
η ενορία της Παναγίας Ελεούσας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας μετά από συνεννόηση με τον
εφημέριο του ναού. Με δεδομένο ότι ο χώρος προπαρασκευής και διανομής του συσσιτίου είναι
περιορισμένος, ομάδες 6-7 μαθητών με συνοδεία εκπαιδευτικού μετέβαιναν εκ περιτροπής
και συνεργάζονταν με τους υπεύθυνους του ναού για την υλοποίηση της δράσης. Τα παιδιά
συνόδευσαν ο Διευθυντής κύριος Διονύσιος Βυθούλκας και οι εκπαιδευτικοί κυρίες Δήμητρα
Κολοβού, Νικολίτσα Αληγέωργα, Ευδοξία Δοξάκη, Μαρία Στόλη και κύριος Παναγιώτης Σκεύης.

•

Επίσκεψη Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων
Την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 η ομάδα των εμπλεκόμενων μαθητών με συνοδεία του Διευθυντή
κυρίου Διονυσίου Βυθούλκα της εκπαιδευτικού κυρίας Στόλη Μαρίας και της Συντονίστριας
κυρίας Ιωάννας Δεκατρή επισκέφτηκε το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΦΑ) του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας και συμμετείχε στη προπαρασκευή και διανομή του συσσιτίου απόρων. Στη
συνέχεια, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παιδική φτώχεια από την υπεύθυνη
της δομής κυρία Κοφινά Σταυρούλα, κοινωνική λειτουργό.
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•

Επίσκεψη μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο σχολείο μας
Σε συνεννόηση με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, μέλη των Κ.Α.Π.Η. επισκέφθηκαν
το σχολείο μας την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και έδειξαν στους μαθητές μας τα μυστικά
της κατασκευής του χαρταετού. Η συγκεκριμένη δράση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος της
Τεχνολογίας και σε συνεργασία και με τον υπεύθυνο καθηγητή . Αθανάσιο Παπαχρήστου και
αξιοποιήθηκε τόσο το εργαστήριο όσο και μια αίθουσα διδασκαλίας.

•

Επίσκεψη υπευθύνων του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο σχολείο μας
Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οι υπεύθυνοι επισκέφθηκαν
την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 το σχολείο μας και ενημέρωσαν τους μαθητές για τις
προδιαγραφές της δημιουργίας λαχανόκηπου. Συμφωνήθηκε να καθαριστεί ένα συγκεκριμένο
κομμάτι του προαύλιου χώρου για τον σκοπό αυτόν. Η υλοποίηση της δράσης βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας, παιδιά μιας περιοχής που μαστίζεται από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας και οι ίδιοι σε αρκετές
περιπτώσεις, προβλήματα διαβίωσης, ανταποκρίθηκαν με θέρμη και
ενθουσιασμό στην υλοποίηση των δράσεων που ανέλαβε η ομάδα.
Υπήρξε αλληλεπίδραση μέσα στη σχολική κοινότητα μεταξύ μαθητών,
καθηγητών και γονέων. Επίσης, υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου,
τοπικής κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας. Θεωρούμε πως το
πρόγραμμα επηρέασε καθοριστικά, τους συμμετέχοντες μαθητές και
εκπαιδευτικούς, εφόσον είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να προβληματιστούν, να συναισθανθούν
τις αγωνίες του, να βιώσουν έντονα συναισθήματα και να αποκτήσουν με
βιωματικό τρόπο γνώσεις. Τα ισχυρά σημεία των δράσεων της ομάδας
μας αξιολογούμε πως σχετίζονται με την κοινωνική προσφορά προς
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τη διαγενεακή προσέγγιση.
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7ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Συντελεστές:
Μελπομένη Παπαμάρκου, Ιωάννα Μακρή, Ευπραξία Λαμπροπούλου, Αικατερίνη Σέρβου, Άννα
Κακαδιάρη, Δέσποινα Αναστασίου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Δεκατρή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εμένα με νοιάζει τι γίνεται γύρω μου»

•

Διερεύνηση εννοιών
Διερευνήσαμε με τα παιδιά την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης αξιοποιώντας
το υλικό των βιβλίων του «Νοιάζομαι και Δρω». Χρησιμοποιήσαμε ποικίλες στρατηγικές που
βασίζονταν άλλοτε στον προφορικό λόγο (π.χ. μελέτες περίπτωσης και δρώμενα) κι άλλοτε στον
γραπτό λόγο. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα της ομάδας. Υλοποιήθηκε στο
μάθημα στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «το Αλφαβητάρι του κινηματογραφιστή» και
του περιβαλλοντικού προγράμματος «Κυανές φωνές μυριάδες».

•

Επίσκεψη σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Φιλιππιάδα
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν, υπό την εποπτεία μας, τη Δομή
Προσφύγων στη Φιλιππιάδα σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Φιλιππιάδας όπου υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Κυανές φωνές Μυριάδες».

•

Συγκέντρωση τροφίμων
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συγκέντρωσαν τρόφιμα που τα μετέφεραν στο
Χαμόγελο του Παιδιού. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο μάθημα της Kοινωνικής Πολιτικής
Αγωγής και της Νεοελληνικής γλώσσας.

•

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
Συζητήσαμε με τους μαθητές την εμπειρία τους από τις παραπάνω δράσεις αξιοποιώντας
ταυτόχρονα υλικό από τα βιβλία του «Νοιάζομαι και Δρω». Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

•

Αισθητική ανάπλαση σχολικού χώρου
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ζωγράφισαν τοιχογραφία με θέμα το νερό στο
σχολείο με στόχο να βελτιωθεί η αισθητική του χώρου. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
του περιβαλλοντικού προγράμματος.

•

Διάλογος αφιερωμένος στις εθνοτικές και πολιτισμικές ομάδες
Διοργανώσαμε διάλογο αφιερωμένο στις εθνοτικές και πολιτισμικές ομάδες με θέμα :
«Δημοτικό τραγούδι το αλφαβητάρι του μαζί», όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα
που σχετίζονται με τις εθνοπολιτισμικές ομάδες των Ρομά, των Γκαγκαβούζηδων του Έβρου,
αλλά και άλλα ζητήματα όπως η Τουρκοφωνία στους πληθυσμούς του Δυτικού Πόντου. Στο
τέλος, παρουσιάστηκε από τους μαθητές ένα αφιέρωμα στην Ρόζα Εσκενάζι, η οποία υπήρξε
κάτοικος της περιοχής και στην εθνοτική ομάδα των Εβραίων. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου αλλά και άλλους φορείς και συλλόγους, μουσικά και
χορευτικά συγκροτήματα.

•

Διάλογος αφιερωμένος στις Γενοκτονίες και τα Ολοκαυτώματα
Διοργανώσαμε διάλογο αφιερωμένο στις Γενοκτονίες και τα Ολοκαυτώματα με τίτλο:
«Γενοκτονίες και Ολοκαυτώματα, Λύση- Άρνηση-Θέση», στον οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της
επιστημονικής κοινότητας από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, καθώς και των κοινοτήτων
που έχουν γενοκτονηθεί, δηλαδή των Εβραίων, των Ασσυρίων, των Αρμενίων και των Ρομά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου και με τη συνδρομή
μουσικών της Δημοτικής μας Παράδοσης.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Υπήρξε αλληλεπίδραση μέσα στη σχολική κοινότητα μεταξύ μαθητών,
καθηγητών και γονέων. Επίσης, υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου
και τοπικής κοινότητας. Θεωρούμε πως το πρόγραμμα επηρέασε
καθοριστικά, τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς, εφόσον
είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, να προβληματιστούν, να συναισθανθούν τις αγωνίες του, να
βιώσουν έντονα συναισθήματα. Τα ισχυρά σημεία των δράσεων της
ομάδας μας αξιολογούμε πως σχετίζονται με τη δομή των προσφύγων
που επισκεφτήκαμε, όπου οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο και
τη δράση των ατόμων που απασχολούνται στις δομές, από τους οποίους
φαίνεται να επηρεάστηκαν.
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2ο Πειραματικό
Γυμνάσιο Αθήνας
Συντελεστές:
Χάϊδω Καλλιτσάκη, Σταματία Πασχαλιώρη, Ελένη Χατζόγλου, Μαρία Κονταξή, Κωνσταντίνα Τσιώρου,
Ιάκωβος Βαφειάδης, Ελένη Ζιάκα, Μαρία Κοκολάκη, Αρτεμησία Στούμπα, Δήμητρα Τσάπαλη, Άνθιμος
Χαλκίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μικροί και μεγάλοι εν δράσει…»
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•

«Εκφράζουμε τα θέλω μας-γνωρίζουμε τη μαγεία της ανιδιοτελούς δράσης»
Στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως της Οικιακής Οικονομίας, της ΚΠΑ,
της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Θρησκευτικών, της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της
Βιολογίας, της Μουσικής αλλά και σε ιδιαίτερες συναντήσεις με την ομάδα του «Νοιάζομαι και Δρω»
του σχολείου μας, με βιωματικό τρόπο προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα να αντιληφθούν την έννοια του εθελοντισμού, να αναγνωρίσουν τους συσχετισμούς
και διακρίσεις του από παρεμφερείς έννοιες όπως την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία, την
αγαθοεργία. Φυσικά φροντίσαμε οι σκέψεις τους να αποτυπωθούν ποικιλότροπα και στο χαρτί!

•

«Η αξία της συνεργασίας και του σχεδιασμού»
Γνωρίσαμε τα βήματα χάραξης ενός σχεδίου δράσης και τον ρόλο του ομαδικού πνεύματος,
της συνεργασίας και της δημοκρατικής οργάνωσης στην επίτευξη κοινών στόχων μέσα από
μελέτες περίπτωσης αλλά και από τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων από ομάδες μαθητών
που διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία και κινητοποίηση των συλλογικών οργάνων του σχολείου
μας, 5μελών, 15μελούς, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και Συλλόγου Διδασκόντων.

•

«Λέμε όχι στα στερεότυπα»
Με αφόρμηση μια ενότητα για τα στερεότυπα και προκαταλήψεις στο μάθημα ΚΠΑ οι μαθητές
όλων των τμημάτων της Γ΄ τάξης του σχολείου μας ανέλαβαν να αφυπνίσουν συνειδήσεις
και προβληματίσουν την κοινή γνώμη σχετικά με τη στάση που τηρεί απέναντι σε διάφορες
κοινωνικές ομάδες-παιδιά, γυναίκες, ομοφυλόφιλους, ΑμεΑ, μετανάστες κ.ά. Αυτό το πέτυχαν
με τη διεξαγωγή έρευνας που στόχο είχε να καταγράψουν στάσεις και να προβάλουν μια πιο
ανθρώπινη αντιμετώπιση του άλλου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΚΠΑ, κυρίας
Σταματίας Πασχαλιώρη, και τη δημιουργία στο εργαστήριο πληροφορικής, υπό την καθοδήγηση
και εποπτεία των καθηγητών πληροφορικής του σχολείου μας, κυριών Μαρίας Κονταξή,
Αφροδίτης Στούμπα και κυρίου Άνθιμου Χαλκίδη, video, παρουσιάσεων, κόμικς κ.ά. Η θεματική
επιλέχθηκε από την κάθε ομάδα. Για την επίτευξη των στόχων τους, οι μαθητές δεν δίστασαν να
βγουν στο δρόμο για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή την πραγματοποίηση συνεντεύξεων
ή να έρθουν σε προσωπική επαφή με εκπροσώπους φορέων, όπως με την πρόεδρο του ΚΕΘΙ,
την κυρία Αγαθοπούλου.

•

«Καταγράφουμε στάσεις και καταστάσεις»
Διερεύνηση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας υπό την καθοδήγηση
της καθηγήτριας κυρίας Κωνσταντίνας Τσιώρου, της στάσης των μαθητών του τμήματος Γ΄ 6
απέναντι σε ζητήματα της επικαιρότητας και (επίκαιρα ή διαχρονικά) κοινωνικά προβλήματα
μέσα από τη συγγραφή κειμένων (με ελεύθερη επιλογή θέματος από κάθε μαθητή ξεχωριστά,
με αφορμή ένα επίκαιρο ή διαχρονικό ζήτημα-πρόβλημα)-ανάδειξη του ενδιαφέροντος της
συντριπτικής πλειονότητας των μαθητών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας,
διαφορετικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Sonita», με
θέμα τη ζωή της νεαρής Αφγανής ράπερ που μάχεται για το δικαίωμά της στην έκφραση και
εναντίον των υποχρεωτικών γάμων των κοριτσιών στην πατρίδα της και τη βραβευμένη ταινία
μικρού μήκους «2+2=5», στην τάξη. Οι μαθητές εντόπισαν τα πολύπλευρα προβλήματα που
θίγονται σε αυτές σχετικά με τον σεβασμό και τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα
κατέγραψαν και σχολίασαν σε ατομικό επίπεδο, ενώ, παράλληλα, ασχολήθηκαν με την έρευνα
σχετικά με τις συνθήκες, αντιδράσεις και προοπτικές στην Ελλάδα του δικαιώματος των παιδιών
προσφύγων στην εκπαίδευση.
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•

«Προσφυγικό & ρατσισμός»
Το προσφυγικό, τα ρατσιστικά στερεότυπα, η αλληλεγγύη έγιναν αντικείμενο προβληματισμού,
ανάλυσης και σχολιασμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γ6 και ακριβώς οι σκέψεις
και θέσεις τους επί των θεμάτων αυτών επιχειρήθηκαν να εκφραστούν μέσα από μια σειρά
συνθετικών εργασιών που δημιούργησαν μετά την παρακολούθηση – συνοδεία της κυρίας
Κωνσταντίνας Τσιώρου, της παράστασης «Λαμπεντούζα». Στις εργασίες αξιοποιήθηκε και άλλο
υλικό, όπως συνέντευξη του συγγραφέα του θεατρικού έργου, τα κείμενα του προγράμματος
της παράστασης κ.ά. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας.

•

«Η σημασία της αλληλεγγύης»
Στο πλαίσιο ανάλυσης της θεματικής ενότητας «Διαφορετικότητα, στερεότυπα-προκαταλήψεις,
ξενοφοβία, ρατσισμός» στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο τμήμα Γ6, υπό την
καθοδήγηση της κυρίας Κωνσταντίνας Τσιώρου, προσεγγίστηκε η έννοια της αλληλεγγύης ως
μέσο αντιμετώπισης ρατσιστικών φαινομένων. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκε το υλικό του «Νοιάζομαι
και Δρω» για την ευρύτερη τοποθέτηση στις έννοιες εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ακτιβισμός,
ενεργός πολιτειότητα κλπ., παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν εθελοντικές οργανώσεις και
δομές αλληλεγγύης (έρευνα μαθητών), αξιοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. “biblioburro” η συγκινητική προσπάθεια ενός δασκάλου στην Κολομβία).

•

«Προβληματιζόμαστε & προβληματίζουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα»
Πρόκειται για διασχολική συνεργασία του τμήματος Γ6 υπό την εποπτεία της κυρίας
Κωνσταντίνας Τσιώρου, μέσω της πλατφόρμας etwinning με το Γυμνάσιο Άστρους. Η δράση
είχε θέμα: «Ανθρώπινα δικαιώματα». Ανταλλάξαμε απόψεις πάνω σε κοινωνικά θέματα,
κατανοήσαμε τα αίτια και τις συνέπειες των κοινωνικών προβλημάτων, ευαισθητοποιηθήκαμε
σε θέματα ρατσισμού και διαφορετικότητας, ανταλλάξαμε εμπειρίες, γνώσεις και πληροφορίες
πάνω σε θέματα της επικαιρότητας και δεσμευτήκαμε σε κοινούς ανθρωπιστικούς στόχους.
Στο πλαίσιο της δράσης είχε δημιουργηθεί ιστότοπος που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή
απόψεων και υλικού, αλλά και ως αφετηρία για τη συγκρότηση διασχολικών ομάδων και την
εκπόνηση εργασιών με θέματα που αφορούν στη δραστηριοποίηση για την εκπλήρωση κοινών
ανθρωπιστικών στόχων.

•

«Καλή η συζήτηση για τα δικαιώματα… αλλά καλύτερες οι πράξεις!»
Εφαλτήριο για τον σχεδιασμό της δράσης αυτής στάθηκε μία συνάντηση-συζήτηση στον χώρο
της βιβλιοθήκης του σχολείου μας, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, των μαθητών του τμήματος
Γ2, παρουσία της Διευθύντριας μας, κυρίας Καλλιτσάκη, και των εκπαιδευτικών Ν. Γκαβέρα
& Σ. Πασχαλιώρη, με δύο εκπροσώπους του «Σ.Κ.Ε.Π.»-Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για
Παιδιά & Νέους, τον κύριο Παναγιώτη Πιτσινιάγκα, Συντονιστή Βιωματικών Παρεμβάσεων Motivational Speaker και την κυρία Ειρήνη Τρομπέτα, Συντονίστρια Προγραμμάτων για τη Γενική
Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που
υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. Μέσα από αυτή οι μαθητές/ριες
μας όχι μόνο συνειδητοποίησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, τα στερεότυπα
και προκαταλήψεις που υπάρχουν, αλλά αντιλήφθηκαν και τις ελλείψεις του σχολείου μας σε
υλικοτεχνική υποδομή, βασικό προαπαιτούμενο προκειμένου η συνεκπαίδευση να γίνει πράξη.
Η συζήτηση αυτή είχε ως συνέπεια την κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας με έρευνα
του θέματος και εκκλήσεις σε αρμόδιους φορείς με στόχο να γίνει το σχολείο μας ένα σχολείο
προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους. Μάλιστα τον προηγούμενο μήνα μηχανικός του Δήμου από
το αρμόδιο Γραφείο επισκέφθηκε το σχολείο μας, προκειμένου να διαμορφώσει μελέτη για την
τοποθέτηση ράμπας.
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•

«Μην πετάτε τα καπάκια!»
Σε συνεργασία πάντα με το 15μελές του σχολείου μας, υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού
κυρίου Βαφειάδη, συλλέγουμε καπάκια προκειμένου να συμβάλλουμε στην αγορά ενός
αναπηρικού αμαξιδίου. Η δράση αυτή αποτέλεσε διασχολική συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ν.
Ιωνίας με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Σταύρο Τερζή. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο καλλιεργούμε
μια κουλτούρα ανακύκλωσης αλλά, επιπρόσθετα, συνειδητοποιούμε την αξία της αλληλεγγύης
και της συνεισφοράς στον συνάνθρωπο. Στη δράση συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών
και μαθητών/ριών του σχολείου μας.

•

«Κάνε μια ευχή….»
Με πρωτοβουλία και εθελοντική εργασία του 15μελούς του σχολείου μας και τη στήριξη των κ.κ.
Χ. Καλλιτσάκη, Ε. Ζιάκα και Δ. Τσάπαλη, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Αστέρι της ευχής» του
«Κάνε μία Ευχή» Ελλάδας. Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας στόλισαν το
χριστουγεννιάτικο δέντρο του σχολείου με τα αστεράκια που τους έστειλε ο οργανισμός στα οποία
κατέγραψαν τις δικές τους μοναδικές ευχές, ενώ κατάφεραν να πραγματώσουν την ευχή της
δεκάχρονης Στέλλας να απόκτήσει ένα δενδρόσπιτο.

•

«Η αλληλεγγύη στην πράξη»
Με κινητοποίηση του 15μελούς του σχολείου μας και τη στήριξη όλων των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταφέραμε μέσα σε ελάχιστες ημέρες να συγκεντρώσουμε έναν
αξιόλογο αριθμό ειδών διατροφής αλλά και προσωπικής φροντίδας τα οποία παραδώσαμε την
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 στο Χαμόγελο του Παιδιού.

•

«Καλήν εσπέραν άρχοντες…»
Προπαραμονή Χριστουγέννων και η χορωδία του σχολείου μας, συνοδεία της μουσικού μας κου
Κοκολάκη και της Διευθύντριάς μας, κας Καλλιτσάκη, επισκέφθηκαν το Ναυτικό Νοσοκομείο
και είπαν τα κάλαντα σκορπώντας χαρά στους ασθενείς, σε συγγενείς και φίλους των
νοσηλευόμενων, αλλά και σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

•

«Καταγράφουμε τα μνημεία μας»
Ομάδες εθελοντών μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της κας
Καλλιτσάκη ανέλαβαν σε συνεργασία με τον οργανισμό Monumenta να καταγράψουν μνημεία
που βρίσκονται σε κίνδυνο και να συμβάλουν στην κατανόηση και διάσωση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

•

«Επειδή… το σήμερα στηρίζεται στο χθες»
Πρόκειται για συνεργασία με το Γηροκομείο Αθηνών που στόχο είχε να δώσει την ευκαιρία στους
νέους να περάσουν δημιουργικό χρόνο με άτομα της τρίτης ηλικίας και να κάνουν τα τελευταία
να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και η συνεισφορά τους στην ευρύτερη κοινότητα.
Η δράση ξεκίνησε με πρωτοβουλία των μαθητών και τη στήριξε το σύνολο των εκπαιδευτικών
που συμμετείχαν στη δράση. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής οι μαθητές, συνοδεία εκπαιδευτικών
επισκέφθηκαν το Γηροκομείο Αθηνών, συζήτησαν με τους ηλικιωμένους, γνώρισαν τον τρόπο
ζωής, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί τους και τους
ενημέρωσαν ελάχιστα για θέματα σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

•

«Στάσου δίπλα… με ένα βιβλίο!»
Οι μαθητές του τμήματος Γ6 υπό την εποπτεία της καθηγήτριάς τους, κας Τσιώρου,
κινητοποιήθηκαν, οργανώθηκαν και συγκέντρωσαν χρήματα τα οποία και πρόσφεραν στη
δράση της Ιωάννας Νισυρίου “We need books” για τη συγκέντρωση βιβλίων και τη δημιουργία
βιβλιοθηκών στις δομές φιλοξενίας προσφύγων. Η υπεύθυνη της δράσης, κα Νισυρίου
επισκέφθηκε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας στο σχολείο μας, συνομίλησε μαζί τους και
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παρέλαβε υλικό καθώς και κάρτα που ετοίμασαν οι μαθητές του Γ6 για τα παιδιά-πρόσφυγες και
στην οποία γράφουν στα αραβικά «Ειρήνη, Αγάπη, Αλληλεγγύη».
•

«Λέμε όχι στην σπατάλη φαγητού»
Οι μαθητές της Α΄ τάξης με τη στήριξη και παρότρυνση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους της οργάνωσης «Μπορούμε», συζήτησαν μαζί
τους για το θέμα της σπατάλης φαγητού, αναζήτησαν τρόπους και πρακτικές για την αποφυγή
του προβλήματος και δεσμεύτηκαν να κάνουν πράξη την προτροπή «Καμία μερίδα φαγητού
χαμένη!».

•

«Ενισχύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ζωγράφου»
Με πρωτοβουλία μαθητών της Α΄ τάξης σχεδιάστηκε εκστρατεία για τη συγκέντρωση και
προσφορά τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών και άλλων αγαθών κάθε μήνα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο Ζωγράφου. Τη δράση στηρίζει και εποπτεύει το σύνολο των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

•

«Στην Κοινωνική Κουζίνα του Άλλου Ανθρώπου»
Με πρωτοβουλία μαθητών του τμήματος Γ6 του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της κ.
Τσιώρου ήρθαμε σε επαφή με τον «Άλλο Άνθρωπο», επισκεφθήκαμε τον χώρο του και νιώσαμε
τη χαρά του δημιουργώ γεύματα και τρώω μαζί με ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τη δράση
στήριξε το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

•

«Κοντά στους συνομήλικούς μας»
Οι μαθητές μας, μετά από πρόταση-ενημέρωση της καθηγήτριας κας Χατζόγλου ανέλαβαν να
βοηθήσουν οικονομικά ορισμένα παιδιά που νοσηλεύονται με τύφο στο κρατικό νοσοκομείο
Salama της επαρχίας Bunia tου Ανατολικού Κονγκό. Τη διαμεσολάβηση έκανε ο Αφρικανός
ιεραπόστολος Timothée Ntumba Musungayi, ο οποίος μας έδωσε τα πλήρη στοιχεία για τα
ονόματα των παιδιών που νοσηλεύονται, καθώς και φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες
σχετικά με τη ζωή στη χώρα του. Οι μαθητές μας συγκέντρωσαν και απέστειλαν με τραπεζικό
έμβασμα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Η ευαισθητοποίηση για τις χειμαζόμενες από τη
φτώχεια, την εκμετάλλευση και τις κακές συνθήκες υγιεινής περιοχές του πλανήτη αποτέλεσε
το κέρδος της προσπάθειάς μας. Τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι αρκετά από τα παρεχόμενα
αγαθά στη χώρα μας (φαγητό, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.) αποτελούν ζητούμενο
για άλλους λαούς.

•

«Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Monumenta»
Για πολλοστή φορά συμμετείχαμε και φέτος στο πρόγραμμα «Monumenta», στόχος του οποίου
είναι η διάσωση μέσω της καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Ομάδα
μαθητών του σχολείου μας, σε εθελοντική βάση ασχολήθηκε με την αναζήτηση της ιστορικής
και αρχιτεκτονικής αξίας του σχολείου μας. Τη δράση που προτάθηκε από την κα Καλλιτσάκη
στηρίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

•

«Η αιμοδοσία σώζει ζωές»
Με πρωτοβουλία μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας, διοργανώθηκε αιμοδοσία σε
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.

•

«Μαιευτήριο μικρών ζώων»
Η σχολική μας κοινότητα, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της υπεύθυνης του κυλικείου
μας, της κυρίας Χαράς, υιοθέτησε τα γατάκια που γεννήθηκαν στον χώρο του σχολείου μας και
συμβάλλει καθημερινά με κάθε τρόπο στην ανατροφή τους.
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•

«Κουμπαράς γραφικής ύλης»
Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων σχετικά με τη συμμετοχή
του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
σχεδίασε και υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, μία από τις οποίες ήταν και η προκείμενη. Σε ειδικά
διαμορφωμένα χάρτινα κουτιά που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του σχολείου οι μαθητές/
ριες κλήθηκαν μέσω του 15μελούς να συνεισφέρουν γραφική ύλη που δεν χρειάζονταν, αλλά
ήταν σε καλή κατάσταση, η οποία και δόθηκε στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών.

•

«Συνεισφέρουμε στις ανάγκες του σχολείου»
Πρόκειται για τη δεύτερη δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που υλοποιήθηκε με
την ενεργό συμμετοχή του 15μελούς και στόχευε στη συγκέντρωση χαρτιού εκτύπωσης για την
κάλυψη αναγκών του σχολείου.

•

«Let`s do it Greece»
Όχι μόνο αναλάβαμε τον καθαρισμό μέρους του πευκοδάσους και της παραλίας Σχοινιά, σε
συνεργασία πάντα με τον Δήμο Μαραθώνα αλλά και διαμορφώσαμε ένα σχέδιο δραστηριοτήτωνδράσεων που όλες στόχευαν στη βελτίωση του χώρου του σχολείου μας αλλά και του
περιβάλλοντα χώρου. Στον καθαρισμό του πευκοδάσους και της παραλίας του Σχοινιά συμμετείχε
μεγάλος αριθμός από τους συμμετέχοντες μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς, όπως της κας
Χατζόγλου, της κας Καλλιτσάκη, της κας Πασχαλιώρη κ.ά. Τις δραστηριότητες που πλαισίωσαν τη
δράση «Let's do it Greece» στήριξε το σύνολο της σχολικής μας κοινότητας.

•

«Καλλωπίζουμε… το σχολείο μας – Α΄ Μέρος»
Η περιβαλλοντική μας ομάδα, υπό την καθοδήγηση της κας Ζιάκα, της κας Στούμπα και του
κου Χαλκίδη, ζήτησε από τον κ. Θηβαίο, γονέα μαθητή της Γ΄ τάξης, που εργάζεται στον Τομέα
Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων να χορηγήσει μικρά φυτά για τον καλλωπισμό του αύλειου
χώρου του σχολείου. Τα δέντρα και τα φυτά φυτεύτηκαν στον κήπο και στα παρτέρια του σχολείου
μας και θα φροντίζονται από την περιβαλλοντική μας ομάδα.

•

«Καλλωπίζουμε… το σχολείο μας - Β΄ Μέρος»
Με πρωτοβουλία του 15μελους αγοράστηκε υλικό (αυτοκόλλητες διακοσμητικές ταινίες) για
τον καλλωπισμό του εσωτερικού του σχολείου και συγκεκριμένα των κλιμακοστασίων. Τα
διακοσμητικά τοποθετήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. Επιπρόσθετα,
στο πλαίσιο της δράσης «Let`s do it Greece» οι μαθητές/ριες ανέλαβαν τον καθαρισμό των
θρανίων των τάξεων, της αυλής του σχολείου μας αλλά και του περιβάλλοντα χώρου. Επίσης με
την οικονομική στήριξη του 15μελούς του σχολείου μας αγοράστηκαν χρώματα για το βάψιμο των
τοίχων του αύλειου χώρου του σχολείου μας μετά από βανδαλισμό του χώρου από αγνώστους.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είπαν ότι
«περάσαμε καλά», «μάθαμε πολλά», «ανακαλύψαμε πτυχές του
εαυτού μας και των άλλων που δεν γνωρίζαμε», «πώς είναι δυνατόν
οι άνθρωποι να λειτουργούμε έτσι;», «την επόμενη φορά που... δεν θα
συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο». Σε γενικές γραμμές και παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, λόγω, κυρίως, της έλλειψης χρόνου, η
συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτέλεσε μια εμπειρία ζωής για όλους μας,
μικρούς και μεγάλους. Μας δόθηκε η δυνατότητα να συνδιαλλεχθούμε,
συνεργαστούμε, σχεδιάσουμε, προγραμματίσουμε και υλοποιήσουμε
δράσεις πέραν των ωρών και του χώρου του σχολείου, μας δόθηκε
η δυνατότητα να συζητήσουμε, διαφωνήσουμε, δημιουργήσουμε,
προσφέρουμε, νοιώσουμε χρήσιμοι, συνειδητοποιήσουμε τη μαγεία και
σημασία της ενεργού πολιτειότητας. Κυρίως μας δόθηκε η ευκαιρία να
γνωρίσουμε σε βάθος την υπάρχουσα κατάσταση, να αναλογιστούμε τις
ευθύνες μας, να κινητοποιηθούμε για να την αλλάξουμε και, ταυτόχρονα,
να καταλάβουμε τη δυσκολία και κινδύνους που συνοδεύουν ένα τέτοιο
εγχείρημα, να κατανοήσουμε ότι κάθε δυνάμενο επιτυχούς έκβασης
και με διάρκεια στον χρόνο εγχειρήματος αναφορικά με δράσεις που
αφορούν στην κοινωνία απαιτούν συλλογική δράση και σχολαστικό
σχεδιασμό.
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Πρότυπο Γυμνάσιο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Συντελεστές:
Νικόλαος Λινάρδος, Ελένη Γκόνου, Γεώργιος Καπετανάκης, Κωνσταντίνα Μπελεσιώτη, Απόστολος
Καλαντζής, Χριστίνα Παπαδάκη, Λάμπρος Αθανασόπουλος, Παντελής Διαμάντης, Λουκία Κοπτερίδου,
Χριστίνα Δρακοπούλου, Δέσποινα Χατζηκυριάκου,Σμαράγδα Ζάγκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αλλάζω εγώ... αλλάζω τον κόσμο»

•

Προσέγγιση των εννοιών στον όμιλο Αγγλικής Γλώσσας
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» ο Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας ασχολήθηκε
με τις έννοιες: αλληλεγγύη, εθελοντισμός, φιλανθρωπία, ενεργός πολίτης, κοινωνική προσφορά,
ώστε οι μαθητές να τις κατανοήσουν και να μπορούν να τις κάνουν πράξη. Στη συνέχεια
παρακολούθησαν την αμερικανική ταινία «Pay it forward» (2000) σε σκηνοθεσία Mimi Leader,
σχετικά με το θέμα της προσφοράς και έγινε συζήτηση, ενώ στο εργαστήριο πληροφορικής
δημιούργησαν ψηφιακές αφίσες, ώστε να γίνει διάχυση των εννοιών και στους υπόλοιπους
μαθητές αλλά και στους γονείς τους. Οι αφίσες με τις ιδέες των παιδιών αναρτήθηκαν στην
Εκδήλωση του σχολείου μας «Αλλάζω εγώ... Αλλάζω τον Κόσμο», στις 22/05/2017, όπως και
στην Έκθεση Εικαστικών, Τεχνολογίας, Ομίλων και Προγραμμάτων, στις 24-25/05/2017. Επίσης
όλες οι εργασίες του Ομίλου Αγγλικών οι σχετικές με το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»
παρουσιάστηκαν σε ειδικό video που δημιουργήσαμε.

•

Προσέγγιση των εννοιών στον όμιλο Ρομποτικής
▶ Η προσέγγιση των εννοιών του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης έγινε στην ώρα της
λειτουργίας του Ομίλου Ρομποτικής, στις 12 Δεκεμβρίου 2016.
▶ Ως αφόρμηση χρησιμοποιήθηκε το video «The Allegory of the long spoons», από το τεύχος
2 των δραστηριοτήτων (σελ. 53) αλλά και από το βιβλίο του μαθητή (σελ. 17-23 και 38-41) του
«Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Αφού έγινε συζήτηση πάνω στα μηνύματα του video και διασαφηνίστηκαν οι έννοιες του
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης αναφέρθηκαν παραδείγματα από τη Νεότερη Ιστορία, κυρίως
μετά από μεγάλους πολέμους, όπως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου η ανθρωπιστική κρίση
είχε σαν επακόλουθο την δημιουργία Διεθνών Οργανισμών, όπως ο Ο.Η.Ε., την κοινωνική
συσπείρωση και την αλληλεγγύη.
▶ Επίσης έγινε συζήτηση για το ρόλο της Τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή (Ίντερνετ, Μέσα
κοινωνικής δικτύωσης), που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην καταπολέμηση των αρνητικών
φαινομένων και στην διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών και της ενεργού πολιτειότητας σε όλο
τον πλανήτη.

•

Προσέγγιση των εννοιών στον Όμιλο Ρητορικής, Θεατρικού παιχνιδιού και Δημιουργικής
Γραφής
Η ομάδα του Ομίλου μας αποτελείται από 23 μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου, με
υπεύθυνους καθηγητές την Ε. Γκόνου και τον Γ. Καπετανάκη. Ήδη από τις πρώτες συναντήσεις
μας, δώσαμε έμφαση στη διερεύνηση των στάσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών κυρίως
μέσα από δράσεις άτυπης εκπαίδευσης, όπως είναι οι βιωματικές δράσεις (θεατρικό παιχνίδι,
ρητορικές δράσεις), που αγγίζουν άμεσα τους μαθητές αλλά και με τη βοήθεια της λογοτεχνίας
και ειδικών εκπαιδευτικών video. Έτσι προέκυψαν θέματα προς συζήτηση, που άπτονται άμεσα
βασικών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η διαφορετικότητα, η βία γενικά και το σχολικό
bullying, η προσφυγιά, η φτώχεια, οι διακρίσεις, οι εθισμοί, η εκμετάλλευση των αδυνάτων.
Νιώσαμε αμήχανα, αγανακτήσαμε, συγκινηθήκαμε, νιώσαμε αγωνία και άγχος σε κάποιες
στιγμές, αλλά με όνειρο και ελπίδα προτείναμε πολλές λύσεις και συνεχίσαμε.

•

Βιωματικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Λασκαρίδη με τίτλο: «ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥ». Ένα πρόγραμμα διάρκειας 120΄
Το βιωματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε από τον κ. Μ. Λιάγκη και άλλους τέσσερις εμψυχωτές,
φοιτητές της Θεολογικής Σχολής. Θέμα του προγράμματος είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας
στην εφηβεία και ο ρόλος των άλλων σε αυτή τη διαδικασία και το bulling. Το πρόγραμμα
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αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα πολυδιάστατο,
δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά απλοϊκά ένα κακό - δυνατό και ένα καλό αδύναμο παιδί, αλλά εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
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•

Βιωματική προσέγγιση της έννοιας της αλληλεγγύης με αφορμή την αφρικανική λέξη
«UBUNTU»
▶ Η λέξη «UBUNTU» στην γλώσσα τους σημαίνει «Υπάρχω γιατί υπάρχουμε».
▶ Εμείς πριν να διηγηθούμε τη σχετική ιστορία γύρω από αυτή τη λέξη στους μαθητές, τους
προτείναμε να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι τοποθετώντας ένα καλάθι με γκοφρετάκια κάτω από
την μπασκέτα στην άκρη της αυλής του σχολείου. Μόλις δόθηκε το σύνθημα, όλοι οι μαθητές
έτρεξαν με φόρα προς το καλάθι. Αυτός που το έπιασε μοίρασε τα γκοφρετάκια όχι μόνο σε όλη
την ομάδα αλλά και σε άλλους μαθητές που περνούσαν εκείνη τη στιγμή από εκεί. Έτσι όλοι
ένιωσαν χαρούμενοι. Στη συνέχεια ανεβήκαμε στην αίθουσα που συγκεντρώνεται συνήθως η
ομάδα μας και αφού κάναμε τον αναστοχασμό μας σχετικά με τη δράση και είδαμε ένα video
που εξηγούσε την έννοια της λέξης, συζητήσαμε και κατανοήσαμε καλύτερα τη σημασία της
συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης, που κλείνει μέσα της.
▶ Αναφερθήκαμε επίσης στη φιλοσοφία της «ανθρωπιάς για τους άλλους», που εμπεριέχει η λέξη
«UBUNTU», η οποία χρησιμοποιήθηκε και από την Πληροφορική για τη δημιουργία ενός πλήρους
λειτουργικού συστήματος βασισμένου στο linux, ελεύθερα διαθέσιμου και με υποστήριξη από
την κοινότητα και από επαγγελματίες, που ονομάστηκε αντίστοιχα ubuntu. Έτσι δημιουργήθηκε
η κοινότητα Ubuntu, που υποστηρίζει: ότι το λογισμικό πρέπει να είναι διαθέσιμο δωρεάν, ότι τα
εργαλεία λογισμικού πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους στην μητρική
τους γλώσσα και παρά οποιεσδήποτε αναπηρίες ή ανικανότητες και ότι οι άνθρωποι πρέπει να
έχουν την ελευθερία να προσαρμόζουν και να αλλάζουν το λογισμικό τους σε οποιαδήποτε μορφή
ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Εμείς αντιστρέφουμε το γνωστό ρητό «Μία εικόνα, χίλιες λέξεις» και
υποστηρίζουμε πως το «UBUNTU» είναι «μία λέξη, χίλιες εικόνες, αξίες και συναισθήματα».

•

Συγκριτική θεώρηση των βασικών εννοιών-Δημιουργία αφισών
Με καταιγισμό ιδεών σημειώσαμε στον πίνακα ό,τι μας ερχόταν στο νου για την κάθε έννοια και
στη συνέχεια προσπαθήσαμε να την ορίσουμε με βάση αυτά που είχαμε πει. Συμπληρώσαμε
τους ορισμούς μας και με τη βοήθεια του Βιβλίου του Μαθητή του «Νοιάζομαι και Δρω» (σελ. 9093) και στη συνέχεια με αντίστροφο κατιδεασμό είπαμε τι δεν είναι εθελοντισμός και φιλανθρωπία
(σελ.94). Συγκρίναμε τις πέντε προαναφερθείσες έννοιες και συζητήσαμε τις μεταξύ τους
ομοιότητες και διαφορές. Στο τέλος επιδόθηκε στους μαθητές φωτοτυπία με συγκριτικό πίνακα
αυτών των εννοιών. Μετά χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες και αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε πάνω
σε χαρτί του μέτρου μία σύνθεση σχετική με την έννοια, που είχαμε αναλάβει να παραστήσουμε.

•

Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο: «Το συμπόσιο της πείνας»
Το Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο: «Το συμπόσιο της πείνας» πραγματοποιήθηκε στον Όμιλο
Ρητορικής στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας και του «Νοιάζομαι και Δρω». Το αρχικό
καναδικό σενάριο του project έχει μεταφραστεί από τα γαλλικά και έχει διασκευαστεί από
την κ. Ιωάννα Ντίνου, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Αρχικά
προβλήθηκε ένα video καναδικής παραγωγής, με ελληνικό υποτιτλισμό από την Τένια Μπακάλη,
που εξηγεί όλο το σύστημα παραγωγής και διάθεσης της τροφής στον πλανήτη, με όλες τις
σχετικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία, που έχουν οδηγήσει στην μεγάλη ανισότητα
μεταξύ των πλούσιων χωρών του Βορρά και των φτωχών του Νότου.
Μετά από σύντομη συζήτηση πάνω στο video, όλοι οι συμμετέχοντες μπήκαμε σε ρόλο, μαθητές
και καθηγητές, με εντυπωσιακά αποτελέσματα! Ζήσαμε δυνατά βιώματα, που κινητοποίησαν
όλες μας τις αισθήσεις, τον νου και την ψυχή! Οι φτωχοί νιώσαμε τι θα πει πείνα και δίψα,
άλλοι να τρώνε κι άλλοι, οι περισσότεροι, να κοιτάνε! Μας έπνιξε η αδικία, αγανακτήσαμε! Οι
μεσαίοι νιώσαμε αγωνία, όταν κινδυνέψαμε να περιέλθουμε στην κατάσταση της φτώχειας, ενώ
είμασταν σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, ενώ οι πλούσιοι περιδρομιάσαμε και σκασίλα
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μας για το τι έλεγαν οι υπόλοιποι! Κάποιοι από εμάς αντιμετωπίσαμε με σκωπτική διάθεση το
ζήτημα, στην προσπάθειά μας να το καυτηριάσουμε. Στο τέλος αναστοχαστήκαμε και συζητώντας
προτείναμε κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας στις φτωχές χώρες
με την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, όπως η κατανάλωση λιγότερου κρέατος, η
ενίσχυση των τοπικών και εποχιακών προϊόντων και η οικονομία, έτσι ώστε να μην πετάμε την
τροφή και να εξοικονομούμε ενέργεια, πράγμα πολύ σπουδαίο για το περιβάλλον.
•

Είδη εθελοντισμού-Χαρακτηριστικά εθελοντή και ενεργού πολίτη
Μιλήσαμε για τα είδη του εθελοντισμού και προσδιορίσαμε τα χαρακτηριστικά του εθελοντή και
του ενεργού πολίτη. Για το σκοπό αυτό σημείωνε ο καθένας μας τις σκέψεις του πάνω σε post-it
και στη συνέχεια το κολλούσε επάνω σε δύο σχεδιασμένες φιγούρες σε χαρτί του μέτρου στον
τοίχο, που παρίσταναν η μία τον εθελοντή και η άλλη τον ενεργό πολίτη. Καθώς ένας μαθητής
διάβαζε το περιεχόμενο των χαρτιών, ένας άλλος έγραφε την κύρια έννοια που αναφερόταν
στον πίνακα. Έτσι προέκυψαν τα βασικά χαρακτηριστικά, αρχικά του ενεργού πολίτη, που, όπως
διαπιστώσαμε κατόπιν με τη συζήτηση δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά του εθελοντή, αφού η
αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι βασικές όψεις της ενεργού πολιτειότητας. Και τέλος κλείσαμε
την προσέγγιση των εννοιών με έναν αυθόρμητο λόγο, με θέμα: «Ενεργός Πολίτης είναι...», που
συνέθεσε μέσα σε 1,5 λεπτό και μας παρουσίασε σε 4 λεπτά μία μαθήτρια με μεγάλη επιτυχία και
έναν δεύτερο αυθόρμητο λόγο από μια άλλη μαθήτρια, με θέμα: «Αν μπορούσα τον κόσμο να
άλλαζα...».

•

Προσέγγιση των εννοιών στην Α΄ τάξη στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ν.Ε. Γλώσσας, της
Ν.Ε. Λογοτεχνίας και της Θεματικής Εβδομάδας -Θεματικός άξονας διατροφή
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 4ης ενότητας της Ν.Ε. Γλώσσας, στην Α΄ τάξη, που αφορά στο
θέμα της Διατροφής αλλά και κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας ασχοληθήκαμε με δύο
τμήματα της Α΄τάξης ιδιαίτερα με τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της αλλά και την έλλειψη
τροφής, τον υποσιτισμό και τη φτώχεια με τη βοήθεια κειμένων και ειδικού οπτικοακουστικού
υλικού από διάφορες πηγές, όπως τα σχολικά βιβλία, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό του Ι.Ε.Π. αλλά και
εργασίες των υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, καθώς και από τα sites διαφόρων Μ.Κ.Ο. στο
Διαδίκτυο (π.χ. Unicef, WWF, Greenpeace, κ.ά.). Στη συνέχεια, προχωρώντας στην εξεύρεση
πιθανών λύσεων για το πρόβλημα του υποσιτισμού και της φτώχειας, μιλήσαμε για τις έννοιες
του εθελοντισμού, της ενεργού πολιτειότητας και του ακτιβισμού σε συνδυασμό με τις έννοιες της
φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης. Ο προσδιορισμός των πέντε εννοιών έγινε με «καταιγισμό
ιδεών» και στη συνέχεια με μελέτη από το Τετράδιο του μαθητή και το 2ο τεύχος του Βιβλίου
του καθηγητή από το υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω». Στο τέλος, αφού έγινε σύγκριση και
προσδιορίστηκαν τα κοινά σημεία και οι διαφορές ανάμεσα στις συγκεκριμένες έννοιες, οι
μαθητές παρακινήθηκαν να τις εκφράσουν εικαστικά με όποιο τρόπο ήθελαν, προσπαθώντας να
δείξουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

•

Δίωρη διδασκαλία αφιερωμένη στο Οικολογικό αποτύπωμα της Διατροφής με την εκπρόσωπο
της WWF και συγγραφέα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, Ελένη Σβορώνου
Με παραστατικό, διαδραστικό και βιωματικό τρόπο η Ελένη Σβορώνου, αποδεχόμενη την
πρόσκλησή μας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, μας μετέδωσε γνώσεις, μας προβλημάτισε
και σίγουρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές μας επιλογές και τη στάση μας απέναντι
στο τόσο σοβαρό θέμα της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής δίνοντάς μας να καταλάβουμε
πόσο αυτή η στάση επηρεάζει όχι μόνον εμάς ως άτομα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

•

Θεματική Εβδομάδα-Θεματικός Άξονας: Διατροφή
Την Παρασκευή 03/03/2017 πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον νοσοκομειακό διαιτολόγο του
ΓΝΑ Κοργιαλένειου-Μπενάκειου, κ.Βασίλειο Παπαμίκο, στα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου με θέμα
«Διατροφικά σκάνδαλα και Δημόσια Υγεία», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ευαγγελικής Σχολής
Σμύρνης.
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•

Θεματική Εβδομάδα-Θεματικός Άξονας: Έμφυλες ταυτότητες
Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας (28/2/17 – 3/3/17) αλλά και του μαθήματος της Α.Ε.
Γραμματείας στην Α΄ και Β΄ τάξη, ασχοληθήκαμε με τα τμήματα της Α΄και Β΄τάξης του σχολείου
με τη μελέτη της θέσης της γυναίκας στην ιστορία και συζητήσαμε για τις σχέσεις των δύο φύλων,
όπως και για περιπτώσεις γυναικών που διακρίθηκαν στην πολιτική, στις τέχνες, τα γράμματα και
τις επιστήμες ή σε κατ’ εξοχήν «ανδρικά» επαγγέλματα. Οι μαθητές συνέθεσαν και παρουσίασαν
ομαδικές ερευνητικές εργασίες για τη θέση της γυναίκας σε διάφορες ιστορικές περιόδους
πάνω στο θέμα δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νεότερη εποχή και κυρίως για πορτραίτα
σημαντικών γυναικών.

•

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού-Διασχολική Συνεργασία
Στο μάθημα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας δημιουργήσαμε με την φιλόλογο κ. Αθηνά Κωστοπούλου ένα
διαθεματικό σενάριο με αρκετές βιωματικές δράσεις και χρήση των Νέων Τεχνολογιών για το
διήγημα του Λ. Τολστόϊ : «Ο παππούς και το εγγονάκι», με σκοπό την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
των μαθητών στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Το σενάριο προβλέπει αρκετές δραστηριότητες
και τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του όποιες από αυτές θέλει, ώστε να μην ξεπερνά
τη διάρκεια των 4-5 ωρών διδασκαλίας.

•

Συγκέντρωση ειδών καθαρισμού και διάθεσή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Ν. Σμύρνης
Με αίσθημα αλληλεγγύης και διάθεση εθελοντισμού, οι μαθητές του σχολείου μας συγκέντρωσαν
εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων είδη καθαρισμού, με σκοπό να διατεθούν σε οικονομικά
αδύναμες οικογένειες, που ενισχύονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Υπήρξε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ν. Σμύρνης. Περίπου ένας
τόνος υλικά παρελήφθησαν από την υπηρεσία του Δήμου στις 16/12/2016.

•

Δράση «Παίζω και Προσφέρω» του Ομίλου Φυσικής Αγωγής
Πάνω από 50 μαθητές, αρκετοί γονείς και δύο καθηγητές συμμετείχαν ενεργά στη δράση του
Ομίλου Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 01/4/2017,
παίζοντας μπάσκετ, βόλλεϊ, πιγκ πογκ, μπάντμιντον, σχοινάκι αλλά και χορεύοντας σύγχρονο
χορό. Παράλληλα μαζεύτηκαν αρκετά τρόφιμα που διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Νέας Σμύρνης, από το οποίο δεχθήκαμε πολλές ευχαριστίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
οφείλουμε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, υπό την αιγίδα του οποίου
πραγματοποιήθηκε η δράση και μας στήριξε σε κάθε φάση, στο διευθυντή και το σύλλογο
διδασκόντων αλλά και στο δήμο Νέας Σμύρνης, που μας βοήθησε με την παρουσία γιατρού από
την κοινωνική υπηρεσία του.

•

Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης εορταγοράς
Στις 21/12/2016 όλο το σχολείο κινητοποιήθηκε, σύμφωνα με την συνήθεια των τελευταίων έξι
ετών στο σχολείο μας για την διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου παζαριού με την ετοιμασία
πλήθους γλυκισμάτων, διακοσμητικών, ευχετήριων καρτών και άλλων χριστουγεννιάτικων
δώρων, προκειμένου μέρος των εσόδων από την πώλησή τους να διατεθούν για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ν. Σμύρνης. Η δράση είχε μαζική συμμετοχή τόσο από
τους μαθητές όσο και από πολλούς γονείς και η όλη ατμόσφαιρα θύμιζε πραγματικό πανηγύρι.
Κάθε τμήμα του σχολείου παρέδωσε τμήμα των εσόδων του στον Διευθυντή και εκείνος
προχώρησε στην αγορά φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ν. Σμύρνης κατόπιν
συνεννόησης με τους υπεύθυνους του Δήμου.

•

Συμμετοχή του σχολείου μας στο 15ο Evaggeliki School Festival
Το «Evaggeliki School Festival» πραγματοποιήθηκε και φέτος, όπως εδώ και 15 χρόνια, μέσα
σε ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς. Πάνω από 1000 άτομα πλημμύρισαν την αυλή του Λυκείου της
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Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μικροί και μεγάλοι, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι
συλλόγων και σωματείων, χορηγών, εθελοντικών οργανώσεων και φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης απόλαυσαν τα καταπληκτικά μουσικά συγκροτήματα 16 σχολείων από όλη την
Αθήνα! Στυλοβάτες εθελοντές αυτής της διοργάνωσης ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και
το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των μαθητών του Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής, καθώς και ο
Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής, με την συνεπικούρηση του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου
της Ευαγγελικής. Στο γιορτινό αυτό κλίμα, πρόσθεσε τη δική της πινελιά και η ομάδα των εθελοντών
του Γυμνασίου μας, που διέδιδε με θέρμη και ζήλο τα μηνύματα της αλληλεγγύης, της ενεργού
πολιτειότητας και του εθελοντισμού στον κόσμο χαρίζοντας χάρτινα καραβάκια και προτρέποντας
τον καθένα να προσθέσει τη γνώμη του με post it επάνω στη φιγούρα του ενεργού πολίτη στον
τοίχο και να θαυμάσει την υπαίθρια έκθεση με έργα των μαθητών καθώς και το video με όλες τις
δράσεις μας. Επιπλέον το μουσικό συγκρότημα του σχολείου μας «Polyphonia» αποτελούμενο
από οκτώ παιδιά (έξι στα όργανα και δύο στο τραγούδι) άνοιξαν την εκδήλωση με τρία τραγούδια,
που ερμήνευσαν με αριστοτεχνικό τρόπο και εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.
•

Επίσκεψη στην πρότυπη δομή υποδοχής και ένταξης προσφύγων «WELCOMMON» της
ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης»
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με δέκα μαθητές του Ομίλου Ρητορικής, τους υπεύθυνους
καθηγητές του Ομίλου και αρκετούς γονείς, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση και
ψυχαγωγία των προσφυγόπουλων. Τη δράση μας ενίσχυσε και η εικαστικός κ. Ειρήνη Γκόνου,
με το εργαστήριο φοινικικής γραφής, που διοργάνωσε. Το Welcommon υλοποιείται από την
κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ», υπεύθυνος της οποίας είναι ο
κ. Ν. Χρυσόγελος, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.
Αφού περιηγηθήκαμε στον φιλόξενο χώρο του, γνωριστήκαμε μέσα από ασκήσεις θεατρικού
παιχνιδιού, τραγουδήσαμε και παίξαμε κιθάρα, γράψαμε φοινικικά με την καθοδήγηση της
εικαστικού Ειρήνης Γκόνου και ανταλλάξαμε ευχές στα ελληνικά, στα αραβικά και στα αγγλικά.
Στην επικοινωνία δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, γιατί μας διευκόλυνε η ύπαρξη
διερμηνέα, της κας Seima Salama.

•

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του σχολείου μας στην Έκθεση των προσφύγων της Welcommon
Μέσα στις διακοπές του Πάσχα λάβαμε μία πρόσκληση για την έκθεση των φιλοξενούμενων
προσφυγόπουλων στο «WELCOMMON», που πραγματοποιήθηκε την Μ. Πέμπτη. Λόγω της
έκτακτης ενημέρωσής μας και της δύσκολης ημερομηνίας, η συμμετοχή σε αυτήν ήταν
περιορισμένη. Παρόλ’ αυτά όμως δεν χάσαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε την επικοινωνία
με τους φίλους μας. Η έκθεση πλαισιώθηκε και με δύο video, που απεικόνιζαν τη ζωή των
προσφύγων στη Συρία πριν και μετά τον πόλεμο, το ταξίδι της φυγής, καθώς και τη ζωή τους
στην Ελλάδα στη δομή υποδοχής Welcommon με τους εθελοντές. Πριν αποχωρήσουμε,
προσκαλέσαμε κι εμείς με τη σειρά μας τα παιδιά στην Εκδήλωση του σχολείου μας που είχαμε
προγραμματίσει για την παρουσίαση όλων των δράσεων του «Νοιάζομαι και Δρω».

•

Προσφορά ηθικής και υλικής στήριξης σε προσφυγοπούλα – Διασχολική Συνεργασία
Την Δευτέρα 8 Μαΐου απoφασίσαμε να επισκεφθούμε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου
στο Πέραμα μία μικρή ομάδα μαθητών του σχολείου μας με την καθηγήτριά μας κ. Ζάγκου. Στο
σχολείο αυτό φοιτούν παιδιά προσφύγων μετά το τέλος του κανονικού σχολικού ωραρίου, δηλαδή
14.00-18.00. Η αντιπροσωπεία των μαθητών μαζί με την καθηγήτριά μας και μια εκπρόσωπο του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την κ. Δετσαρίδου, η οποία προσφέρθηκε να βοηθήσει στη
μετακίνηση, ξεκίνησε κατά τις 14.00 η ώρα. Είχαμε ήδη προετοιμάσει από μέρες τα πράγματα
που θα τους προσφέραμε. Σακούλες γεμάτες με ρούχα και υποδήματα για όλες τις ηλικίες και
κούτες με παιχνίδια και επιτραπέζια σε άριστη κατάσταση γέμισαν ένα ολόκληρο αυτοκίνητο.
Όταν φτάσαμε, καθηγητές και παιδιά του 1ου Δημοτικού μας υποδέχτηκαν χαρούμενοι. Ύστερα,
συστηθήκαμε και κουβεντιάσαμε για τα σχολεία στις χώρες τους. Στο τέλος, αφού βγάλαμε
φωτογραφίες, μας πρόσφεραν δυο χαρτόνια με τις πολύχρωμες ζωγραφιές τους και ένα βιβλίο
με θέμα την προσφυγιά. Η φιλοξενία τους ήταν υποδειγματική.
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•

Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή ομάδων σε ανάγκη λόγω προβλημάτων
υγείας
▶ Εκδήλωση στο Ευγενίδειο ΄Ιδρυμα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη
της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών αιμοποιητικών κυττάρων του συλλόγου «Όραμα ΕλπίδαςΜ.Βαρδινογιάννη».
▶ Συλλογή πλαστικών καπακιών και παράδοσή τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων «Αγάπη για Ζωή» για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου και εκδήλωση
παράδοσης του αναπηρικού αμαξιδίου που συνδιοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «Αγάπη για Ζωή» και τους Παλαίμαχους
Ποδοσφαιριστές Αθήνας.
▶ Συμμετοχή καθηγητών της ομάδας μας ως εθελοντές αιμοδότες στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

•

Εθνικές εορτές, εορτή Χριστουγέννων, θεματικές εκδηλώσεις
Ενεργοποίηση και εμπλοκή μεγάλου αριθμού μαθητών στις διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου
(εθνικές εορτές, εορτή Χριστουγέννων, θεματικές εκδηλώσεις) και σε ημερίδες ή εσπερίδες,
με τη συμμετοχή στη χορωδία και τα μουσικά όργανα, σε εικαστικά και θεατρικά δρώμενα, στη
δημιουργία ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού και γενικά στην όλη διοργάνωση και παρουσίαση
των εκδηλώσεων.

•

Αισθητική αναβάθμιση του σχολικού χώρου με εικαστικές παρεμβάσεις
▶ Στο πλαίσιο της δημιουργίας εορταστικής ατμόσφαιρας στο σχολείο, οι μαθητές δημιούργησαν
εικαστικές εργασίες. Συγκεκριμένα φιλοτέχνησαν ποικίλες χριστουγεννιάτικες συνθέσεις (δέντρα,
χιονονιφάδες και άλλα διακοσμητικά σχέδια) καθώς και πασχαλινές, με τις οποίες διακόσμησαν
τις αίθουσες και εξωτερικούς χώρους του σχολείου, κατά την περίοδο των δύο μεγάλων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα.
▶ Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας όλα τα τμήματα του σχολείου δημιούργησαν επίσης
ομαδικές εικαστικές συνθέσεις (αφίσες) με θέμα την υγιεινή διατροφή, με τις οποίες στόλισαν την
αίθουσά τους.
▶ Δημιουργία τοιχογραφίας με τίτλο: «Θαυμάζουμε και προστατεύουμε την φύση» στη σχολική
αυλή με τη συμμετοχή μαθητών από τον Όμιλο Εικαστικών.

•

Σχολικές δανειστικές βιβλιοθήκες
Αποφασίσαμε με δύο τμήματα της Α΄ τάξης να δημιουργήσουμε δανειστικές βιβλιοθήκες στην
αίθουσα διδασκαλίας κάθε τμήματος και στη συνέχεια να διαδώσουμε την καλή αυτή πρακτική
και στα άλλα τμήματα του σχολείου. Οι μαθητές, αφού καθάρισαν και τακτοποίησαν το ήδη
υπάρχον έπιπλο της βιβλιοθήκης στην τάξη τους, που βρισκόταν χρόνια τώρα άχρηστο στην
αίθουσα, άρχισαν να φέρνουν βιβλία της ηλικίας τους. Δύο μαθητές σε κάθε τμήμα ορίστηκαν ως
υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης και κατήρτισαν ειδικό βιβλίο δανεισμού. Επίσης υλοποιήθηκε η ιδέα
να γράφει κάθε αναγνώστης μια κριτική για το βιβλίο που δανείζεται, την οποία θα τοποθετεί στη
συνέχεια σε ειδικό κουτί, που θα παραμένει στην τάξη, ώστε να το συμβουλεύονται οι επόμενοι
αναγνώστες. Ακόμη αποφασίστηκε να γίνει ένας μαραθώνιος φιλαναγνωσίας όλη τη χρονιά και
απονομή βραβείου σε όποιον διαβάσει τα περισσότερα βιβλία. Επίσης, για τον εμπλουτισμό των
υπό σύσταση βιβλιοθηκών μας απευθύναμε επιστολές σε τρεις εκδοτικούς οίκους (Πατάκη,
Κέδρο και Μεταίχμιο), με αίτημα την δωρεά εφηβικών λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά δεν πήραμε
δυστυχώς απάντηση. Για τον ίδιο σκοπό, αλλά κάπως καθυστερημένα, δημοσιεύσαμε σχετική
ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής ζητώντας και
τη δική τους στήριξη.

•

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη-Παρακολούθηση εκπαιδευτικού
προγράμματος στη θεματική κατηγορία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ», Τίτλος
προγράμματος: «100% ΥΠΕΡΟΧΟΙ: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ;»
Στο Πρόγραμμα «100% Υπέροχοι», οι συμμετέχοντες μέσα από πρωτότυπες ιστορίες-κόμικς, τους
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χαρακτήρες και τους υπερήρωές τους, προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα μέσω της αποδοχής και
της ένταξης του «άλλου» στο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την αποδοχή της
διαφορετικότητας ως ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά μόνο το αδύναμο
παιδί, αλλά εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Αρχικά γνωρίσαμε το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου είχαμε την
ευκαιρία να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα τμήματα του μνημειακού κτιριακού συγκροτήματος.
Παράλληλα είδαμε την έκθεση με τίτλο: «Γιάννης Μόραλης-Χρήστος Καπράλος. Μια φιλία
ζωής και τέχνης», που παρουσιαζόταν στον επάνω όροφο και την ταράτσα του Κέντρου, που
μας δημιούργησε πρόσθετη αγαλλίαση αλλά και προβληματισμό, αφού και οι δύο καλλιτέχνες
στα εκτιθέμενα έργα τους πραγματεύονται τα μεγάλα διαχρονικά θέματα, που απασχολούν τον
άνθρωπο, όπως αυτό του θανάτου και του έρωτα, με κυρίαρχη μορφή τη γυναίκα.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (Μπενάκειος Βιβλιοθήκη)
Παρακολουθήσαμε την Πολυμεσική Έκθεση «ΓΛΩΣΣΟΠΟΛΙΣ» και ένα ειδικά σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με παράλληλες εικαστικές, οπτικοακουστικές και ακαδημαϊκές
δράσεις.

•

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μιχ. Κακογιάννη
Μια εφηβική παράσταση, η οποία πραγματεύεται τη σχέση των νέων με τα videogames και το
Διαδίκτυο, τη στρεβλή αντίληψη της πραγματικότητας μέσα από το διαρκές game playing των
εφήβων, που οδηγεί στον εθισμό, όταν τα όρια ζωής και φαντασίας γίνονται ολοένα και πιο ρευστά.
Με αφορμή την ευαισθητοποίηση των μαθητών οργανώθηκε στη συνέχεια αγώνας αντιλογίας στον
Όμιλο Ρητορικής, Θεατρικού παιχνιδιού και Δημιουργικής Γραφής, αμέσως μετά την επιστροφή
μας στο σχολείο, με θέμα: «Η πολιτεία πρέπει να καταργήσει τα εθιστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια».

•

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Μυστρά και Σπάρτη
Η περιήγησή μας στην μεσαιωνική καστροπολιτεία του Μυστρά ξεκίνησε από την κορυφή του
Κάστρου προς τα κάτω, με σημαντικούς σταθμούς της πορείας μας τα Ανάκτορα και τους ναούς της
Παντάνασσας, της Μητρόπολης (Αγ. Δημητρίου) και της Αγ. Σοφίας. Στο Μουσείο παρουσιάσαμε
ερευνητικές και δημιουργικές εργασίες που είχαμε ετοιμάσει σχετικά με την ιστορία, τους μύθους,
τα τραγούδια, τα έθιμα, τη θρησκεία, το συμβολισμό, τη διατροφική και θεραπευτική αξία, την
καλλιέργεια, τα παράγωγα προϊόντα της ελιάς, την τεχνολογία της ελαιοπαραγωγής, καθώς και
την επίδραση της ελιάς στην Τέχνη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.
Στη συνέχεια συμμετείχαμε σε εικαστικό εργαστήριο, δημιουργώντας με εξαιρετική αγάπη και
ενθουσιασμό τον πιο όμορφο ελαιώνα με ελιές ξεχωριστών ποικιλιών, που έφεραν τα ονόματα:
«ελιά της ειρήνης», «ελιά της αλληλεγγύης», «ελιά της αγάπης», «ελιά της συνεργασίας», «ελιά της
δικαιοσύνης», «ελιά του ανθρωπισμού», «ελιά της δόξας και τιμής».

•

Συνδιοργάνωση ρητορικών αγώνων με άλλα 15 Γυμνάσια (δημόσια και ιδιωτικά)

•

Περιποίηση του σχολικού κήπου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ιδίως την άνοιξη ομάδα μαθητών του σχολείου
μας της Β΄ και κυρίως της Γ΄ τάξης ασχολήθηκαν με την φροντίδα και αναβάθμιση του σχολικού
κήπου τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο μέρος της αυλής. Έσκαψαν το χώμα και φύτεψαν
διάφορα φυτά, πατάτες, κολοκυθάκια, μαρούλια, ελιές, μανταρινιές και αρωματικά φυτά.

•

Ανακύκλωση χαρτιού εντός του σχολείου
Καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε ανακύκλωση χαρτιού εντός της
σχολικής μας μονάδας από τους μαθητές/τριες και των εννέα τμημάτων των τριών τάξεων του
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Γυμνασίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγωγής Υγείας «Διατροφή, Υγεία και Αειφορία». Έγινε
τοποθέτηση χάρτινων κάδων ανακύκλωσης εντός και των εννέα τμημάτων του Γυμνασίου μας
από μαθητές/τριες του Προγράμματος Αγωγής Υγείας «Διατροφή, Υγεία και Αειφορία», ύστερα
από ευγενική χορήγηση αυτών από τον κ Γεώργιο Καζαντζόπουλο, γονέα μαθητή, που διευθύνει
την Μ.Κ.Ο. «ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ». Το περιεχόμενο αυτών
συγκεντρώθηκε σε ένα μεγαλύτερο μεταλλικό κάδο στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας που
έχει παραχωρηθεί από την Περιφέρεια Αττικής έπειτα από συνεργασία μας με το Πρόγραμμα
Ανακύκλωσης Χαρτιού που αυτή πραγματοποιεί.
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•

Καθαρισμός της παραλίας του Μπάτη Π. Φαλήρου
Αφού κάναμε τις απαραίτητες συνεννοήσεις με το Δήμο Π. Φαλήρου για τη δράση «Let’s
do it Greece», ενημερώσαμε έγκαιρα τη σχολική κοινότητα με τη δημιουργία αφίσας που
τοιχοκολλήσαμε σε διάφορα μέρη της αυλής και με φυλλάδια που μοιράσαμε στις τάξεις. Έτσι
αρκετοί μαθητές του σχολείου μαζί με τις υπεύθυνες καθηγήτριες, γονείς και απλούς πολίτες,
όλοι μαζί καθαρίσαμε την παραλία του Μπάτη Π. Φαλήρου. Ο κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος,
αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Π. Φαλήρου, μας τίμησε με την παρουσία του
και μας έδωσε κάποιες βασικές πληροφορίες για το Π. Φάληρο και την ιστορία του.

•

Διοργάνωση Αγώνα αντιλογίας
Μετά τις διακοπές του Πάσχα, στην πρώτη συνάντηση του Ομίλου «Ρητορικής, Θεατρικού
Παιχνιδιού και Δημιουργικής Γραφής», επιχειρηματολογήσαμε πάνω στο θέμα: «Ο καθαρισμός
μιας παραλίας από εθελοντές δεν λύνει το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος». Ως
συνήθως χωριστήκαμε σε δύο πενταμελείς ομάδες, την «Κυβέρνηση» και την «Αντιπολίτευση» ή
αλλιώς την Ομάδα του «Λόγου» και την Ομάδα του «Αντιλόγου». Στη συνέχεια, αφού ορίσαμε τους
κριτές και τον χρονομέτρη, άρχισε ο αγώνας με τρία μέλη από κάθε ομάδα, ο οποίος διήρκεσε
μιάμιση ώρα περίπου μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια, που έγιναν στο τέλος.

•

Project με θέμα την προστασία των ιπποειδών από την κακομεταχείριση
Θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε βραχύχρονα τους κριτές του διαγωνισμού και μακρόχρονα όλον
τον κόσμο, φτιάξαμε ένα poster και σκηνοθετήσαμε ένα θεατρικό, στο οποίο αναπαραστήσαμε την
άθλια κατάσταση που υπομένουν τα ιπποειδή κάθε χρόνο. Ακόμα δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα
www.safedonkey.wordpress.com και μια εφαρμογή κινητών για την ενημέρωση του κόσμου.
Έπειτα δημιουργώντας μια παρουσίαση και ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι εντάξαμε όλες τις πληροφορίες
που είχαμε μάθει, όλες τις φωτογραφίες, που μαρτυρούν την θλιβερή πραγματικότητα, όλα τα
μηνύματα που θέλαμε να δώσουμε. Τέλος, προτείναμε ιδέες, για να καλυτερεύσουμε αυτήν την
κατάσταση, όπως μας είχε ζητηθεί.

•

Προστασία θαλάσσιων ζώων και πουλιών στο μάθημα Ν.Ε. Λογοτεχνίας
Με αφορμή το ποίημα του Γ. Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια», συζητήσαμε στα πρώτα μαθήματα
Ν.Ε. Λογοτεχνίας με τους μαθητές του τμήματος Α3 για τη θάλασσα, σαν πηγή ομορφιάς, χαράς
και έμπνευσης για τον άνθρωπο. Και μέσα από τις ειδυλλιακές εικόνες που περιγράφει ο ποιητής
και το τραγούδι «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» του Γ. Σπανού σε στίχους Σωτήρη Σκίπη, που
ακούσαμε, εμπνευστήκαμε και φτιάξαμε κι εμείς καραβάκια από χαρτί, που μέσα τους γράψαμε
τα όνειρά μας. Δεν παραλείψαμε από την άλλη μεριά να αναφέρουμε πώς η πολυτραγουδισμένη
αυτή θάλασσα, το Αιγαίο, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σκηνή δράματος για πολλούς ανθρώπους,
μεταξύ των οποίων και παιδιά, που φεύγουν από τον τόπο τους λόγω πολέμων ή άλλων
σοβαρών προβλημάτων και γίνονται πρόσφυγες, με ό,τι σημαίνει η λέξη αυτή. Δημιουργήθηκαν
αρκετές ερευνητικές εργασίες (ppt) για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των δελφινιών και
τους κινδύνους που διατρέχουν. Αναφερθήκαμε στο έργο της WWF και άλλων οικολογικών, μη
κυβερνητικών οργανώσεων, που εργάζονται για την προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών και
τέλος διηγηθήκαμε μύθους σχετικούς με τα δελφίνια καθώς και ιστορίες από σύγχρονες ταινίες
με ήρωες τα πανέξυπνα αυτά πλάσματα. Στο τέλος όλοι αισθανθήκαμε και εκφράσαμε την ανάγκη
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να προστατευθούν αυτά τα ζώα, που υπήρξαν φίλοι του ανθρώπου από τα πρώτα ήδη βήματά του
στον πλανήτη.
•

Χρστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε ειδική μουσική εκδήλωση
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής, που την παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές και καθηγητές
του σχολείου. Ακούστηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο από το μουσικό
σχήμα του σχολείου μας και μέλη της χορωδίας καθώς και απαγγελίες ποιημάτων. Προβλήθηκε
επίσης ειδικό video με εικαστικές απεικονίσεις της Γέννησης από διάφορες χώρες και λαούς του
κόσμου.

•

Μουσική-Φιλολογική εκδήλωση με τίτλο: «Ν. Καββαδίας, ο εξωτικός»
Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του Σχολείου πραγματοποιήσαμε μία μουσική-φιλολογική
βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Ν. Καββαδία. Το πολυμελές Μουσικό Σχήμα του σχολείο μας,
αποτελούμενο από όργανα και φωνές, ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Ν. Καββαδία,
συνοδευόμενα από ενδιαφέρουσες εκτενείς αναφορές στη ζωή και το έργο του ποιητή.

•

Μαθητική Εκδήλωση παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
και των «Μονόλογων από το Αιγαίο»
Στην Εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δράσεις των Ομίλων και Προγραμμάτων του σχολείου, που
συμμετείχαν στο «Νοιάζομαι και Δρω» αλλά και οι «Μονόλογοι από το Αιγαίο». Προσκεκλημένοι
στην εκδήλωση ήταν και πενήντα πρόσφυγες από την WELCOMMON, κυρίως παιδιά, που
ήρθαν συνοδευόμενα από υπεύθυνους της δομής, ένα διερμηνέα και ένα εθελοντή. Οι
δράσεις περιλάμβαναν έκθεση εικαστικών έργων, video, θεατρικό δρώμενο, αναπαράσταση
του καθαρισμού της παραλίας Μπάτη Π. Φαλήρου, αγώνα επιχειρηματολογίας σχετικά με την
αναγκαιότητα του εθελοντισμού, ζωντανή δημοσκόπηση στο κοινό και τους μαθητές-ηθοποιούς
σχετικά με την έννοια του ενεργού πολίτη, επιλεγμένα μουσικά κομμάτια, που ερμήνευσε το
συγκρότημα «Polyphonia» του σχολείου και παρουσίαση με εκφραστική ανάγνωση κάποιων
αφηγήσεων προσφύγων από τους «Μονόλογους από το Αιγαίο», σε μορφή διαλόγου, από
μαθητές που έγραψαν δικές τους απαντήσεις σε αυτές.

•

Έκθεση Εικαστικών και Τεχνολογίας του σχολείου
Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν εικαστικές δημιουργίες, ψηφιακό υλικό, κατασκευές, εκπαιδευτικό
υλικό (κείμενα), καθώς και μουσικά κομμάτια, που ερμήνευσε το Μουσικό Συγκρότημα
του σχολείου «Polyphonia». Για την γνωστοποίηση της έκθεσης δημιουργήθηκαν από την
καθηγήτρια των Εικαστικών κ. Χρ. Παπαδάκη και διανεμήθηκαν προσκλήσεις, αφίσα και ειδικό
έντυπο (κατάλογος) με όλους τους συμμετέχοντες Ομίλους, τα Προγράμματα, τους υπεύθυνους
καθηγητές και τους τίτλους των παρουσιάσεων, και έγινε σχετική κοινοποίηση από την ιστοσελίδα
του σχολείου.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» επηρέασε θετικά όλη τη σχολική
κοινότητα, άνοιξε το σχολείο προς την κοινωνία δημιουργώντας
δεσμούς αλληλεγγύης και φιλίας, ενώ καλλιέργησε την αγάπη και το
σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από φυλή,
χρώμα, φύλο, εθνικότητα, κοινωνική τάξη ή εισόδημα. Επομένως, οι
περισσότεροι μαθητές, γονείς και καθηγητές, που ενεπλάκησαν στο
Πρόγραμμα, θα ήθελαν να συνεχίσουν τις δράσεις που δοκίμασαν και
είχαν επιτυχία και την επόμενη σχολική χρονιά. Ειδικά οι μαθητές που
συμμετείχαν πιο ενεργά, ενθουσιάστηκαν και προγραμμάτισαν τα θέματα,
με τα οποία θα ασχοληθούν του χρόνου, μέσω του εθελοντισμού, ως
ενεργοί πολίτες. Όπως χαρακτηριστικά είπαν κάποιοι, αυτοσχεδιάζοντας,
κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης του «Νοιάζομαι και Δρω», στο θεατρικό
δρώμενο «Σήμερα είμαστε 10, αύριο 20, μεθαύριο 50 και σιγά σιγά θα
γίνουμε κίνημα, που θα αλλάξει τον κόσμο, για να τον κάνει καλύτερο!»
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Βαρβάκειο Πρότυπο
Γυμνάσιο
Συντελεστές:
Γεωργία Ρουμπέα, Ιωάννης Αναστασόπουλος, Θεοδώρα Λεονταρίδου, Ευαγγελία Κοντοπίδη, Βασιλική
Οικονομίδου, Αφροδίτη Γκενάκου, Ευσταθία Λαλιώτου, Μαρία Μπελογιάννη, Θεοδώρα Τριαντοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Κρητικού
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιαζόμαστε και δρούμε πολύπλευρα»
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•

Επεξεργασία εννοιών
▶ Συζήτηση κι εργασίες για την έννοια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας,
έγιναν με τους μαθητές της Α΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών.
▶ Με τους μαθητές της Β΄ τάξης αναπτύχθηκε προβληματισμός μετά τη διδασκαλία κειμένου του
Ι. Χρυσόστομου (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα) και με βάση το υλικό του προγράμματος «Νοιάζομαι
και Δρω». Φιλοτεχνήθηκε παράλληλα αφίσα για τον πίνακα ανακοινώσεων και δημιουργήθηκαν
ψηφιακές κάρτες, σε συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με μαθητές του Γυμνασίου Πόρου.
Παράλληλα, εκπαιδευτικοί τμημάτων της Β΄ Γυμνασίου συνεργάστηκαν μεταξύ τους και στο
πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσσας διερεύνησαν με τους μαθητές τους κοινωνικά προβλήματα
ή προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά συνέθεσαν
ομιλίες τις οποίες παρουσίασαν στους συμμαθητές τους και στη συνέχεια, συζητήθηκαν δράσεις
ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για τα θέματα που θίχτηκαν.
▶ Στο μάθημα των Θρησκευτικών αποσαφηνίστηκαν και διακρίθηκαν οι έννοιες της αλληλεγγύης,
του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης με αναφορά στο ρόλο και τα όρια των
διαφόρων εθελοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων όπως και της Εκκλησίας σήμερα. Στη
συνέχεια δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν εργασίες μαθητών πάνω σε σχετικά θέματα.
▶ Οι μαθητές της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας με αξιοποίηση
του υλικού του «Νοιάζομαι και Δρω» επέλεξαν και δημιούργησαν αφίσες, κόμικς και συνέγραψαν
κείμενα αναφορικά με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία.
▶ Στο πλαίσιο του μαθήματος των Γαλλικών οι μαθητές της Γ΄ τάξης αφενός ευαισθητοποιήθηκαν
για τις δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο, μέσα από κείμενα των
ΜΜΕ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εθελοντισμού και τη δράση «Pas d’éducation, pas d’avenir»,
αφετέρου, με ομαδοσυνεργατική εργασία δημιούργησαν εργασίες σχετικές με τις δράσεις
εθελοντισμού που υλοποιούνται για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και τις δράσεις που έφηβοι
μπορούν να πραγματοποιήσουν για τους πρόσφυγες.

•

«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων»
Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα. Για τρίτο χρόνο ομάδα μαθητών ξενάγησε τους
συμμαθητές της στο θέατρο και στα υπόλοιπα μνημεία του Αμφιαρείου Ωρωπού. Μια άλλη ομάδα
μαθητών απέδωσε εντός του αρχαίου θεάτρου απόσπασμα από το σχολικό εγχειρίδιο «Δραματική
Ποίηση, Ευριπίδη Ελένη» ενώ μια τρίτη ομάδα υλοποίησε τη δράση «Καταγραφή, αναγνώριση και
αποτύπωση της περιβαλλοντικής κληρονομιάς εντός των αρχαιολογικών χώρων». Συγκεκριμένα,
φωτογράφισαν τη χλωρίδα, προκειμένου να δημιουργηθεί φάκελος με το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του χώρου. Στο πλαίσιο επίσης των μαθημάτων Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
και Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου υλοποίησαν τη δράση «Το σχολείο
υιοθετεί. Η κοινωνία αγκαλιάζει». Οι μαθητές αξιοποίησαν τα κειμενικά είδη που διδάχθηκαν στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, για να κάνουν την τοπική κοινωνία του τόπου καταγωγής
τους να «αγκαλιάσει» το αρχαίο θέατρο που βρίσκεται δίπλα της. Συγκεντρώθηκαν πολύ αξιόλογα
έργα, όπως αφίσες, άρθρα για τον τοπικό τύπο, μια συνταγή, ένα ραδιοφωνικό μήνυμα, έντυποι
οδηγοί, έντυπα φυλλάδια κι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, τα οποία θα προωθηθούν σε
Δήμους, φορείς, Μ.Μ.Ε., που σχετίζονται με τον τόπο καταγωγής των μαθητών, προκειμένου να
αξιοποιηθούν για να γνωστοποιηθεί το μήνυμα που οι μαθητές επέλεξαν.

•

Συνεργασία ομάδων μαθητών από διάφορα τμήματα και τάξεις, στο πλαίσιο ομίλων,
προγράμματος Αγωγής Υγείας ή άλλων μαθημάτων
▶ Στο πλαίσιο του Ομίλου Ηθικής και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη και το «Χαμόγελο
του Παιδιού» οι μαθητές δημιούργησαν μια μικρού μήκους ταινία, ένα θεατρικό σχετικό με
θέματα σχολικής βίας, ένα μικρό βιβλίο με το σενάριο του θεατρικού και ένα ηλεκτρονικό κόμικ,
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με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και άλλους συμμαθητές.
▶ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Βιωματικές δράσεις
επικοινωνίας στο σχολείο και στη φύση» μαθητές της Α’ και Β’ τάξης εκπαιδεύτηκαν σε
δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργάστηκαν στη πρακτική της μαθητικής διαμεσολάβησης για
επίλυση αντιθέσεων μεταξύ συμμαθητών τους, ενώ παράλληλα σε δράσεις εκτός σχολείου
(όπως η επίσκεψη στην Πάρνηθα) συνεργάστηκαν για να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον και
τη φροντίδα του (συλλογή σκουπιδιών).
▶ Σε συνέχεια της περσινής χρονιάς συνεχίσθηκε, με συμμετοχή και μαθητών του Λυκείου, η
συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων για την αγορά αμαξιδίου, το οποίο θα προσφερθεί σε άτομα
που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
▶ Με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου διοργανώθηκε χριστουγεννιάτικο bazaar
και συγκεντρώθηκαν χρήματα για να δοθούν σε ίδρυμα επιλογής των μαθητών.
•

Δράσεις ευαισθητοποίησης με συνεργασία φορέων
▶ Όλο το σχολείο συνεργάστηκε με την ActionΑid, συμμετέχοντας στη Δράση «Παγκόσμια
Εβδομάδα για την Εκπαίδευση 2017», με θέμα «Η Εκπαίδευση των παιδιών Προσφύγων».
Τα μηνύματα που έγραψαν οι μαθητές είχαν ως στόχο την υπεράσπιση του δικαιώματος των
παιδιών προσφύγων στη μόρφωση.
▶ Ομάδα μαθητών από τα τμήματα της Γ΄ τάξης συμμετείχαν στην καμπάνια: «Μαθητές
ενημερώνουν μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών
και τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς» με το θέμα: «Διάδωσε το μήνυμα και σώσε μια
ζωή». Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε
στις 5 Νοεμβρίου 2016,με αφορμή τη Σχολική Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη και Εθελοντή
Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων. Επίσης, συνδιοργάνωσαν εκδήλωση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού στις 22
Φεβρουαρίου 2017 και παρουσίασαν στη σχολική κοινότητα το θέμα στις 26 Μαΐου 2017, στο
πλαίσιο του Πολιτιστικού Απογεύματος του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου.
▶ Σε συνεργασία με γονείς και την οργάνωση «Γιατροί Του Κόσμου» και Κέντρο Φιλοξενίας
100 Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ελαία» στην Παιανία, οι μαθητές συγκέντρωσαν παπούτσια για
τα παιδιά προσφύγων, στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης «Συλλογή παπουτσιών για αγόριαπρόσφυγες». Επίσης, συγκέντρωσαν ρούχα για την ενορία του Αγ. Ελευθερίου.
▶ Διοργανώθηκε στον χώρο του σχολείου Φεστιβάλ Διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή 14
σχολείων της Αττικής. Η δράση στηρίχθηκε από το Δίκτυο Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας ΣΗ.ΜΑ.
Α.Ε.Π. (Σημερινός Μαθητής Αυριανός Ενεργός πολίτης) και την Ε.ΣΥ.ΟΜ. (Επιστημονική Εταιρεία
Συμβουλευτικής Ομηλίκων).

Το όφελος για τους μαθητές:

Οι μαθητές μας συνειδητοποίησαν πως η ηθική αποτελεί ασπίδα στα αρνητικά φαινόμενα
της εποχής μας, ευαισθητοποιήθηκαν για δράσεις εθελοντισμού στον ευρωπαϊκό χώρο
και κατανόησαν το εύρος των δράσεων που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε κλίμακα
κρατών από πολίτες και των αλλαγών που μπορούν να συντελεστούν μέσα από αυτές.
Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του
φυσικού περιβάλλοντος εντός του οποίου είναι αυτή ενταγμένη, καλλιέργησαν δεξιότητες
αυτογνωσίας και επικοινωνίας και τις δοκίμασαν σε πρακτικές διαμεσολάβησης για
την επίλυση αντιθέσεων μεταξύ συμμαθητών τους. Επιπλέον, ανέπτυξαν έμπρακτα
εθελοντική δράση και επικοινώνησαν το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς στους
γονείς τους και στην τοπική κοινωνία και συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας,
της αναζήτησης από κοινού των αιτίων και των συνεπειών κοινωνικών, πολιτικών,
περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, οικονομικών προβλημάτων και της παρουσίασής τους
στο κοινό.
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6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
Συντελεστές:
Στυλιανός Μπάλλος, Βασιλική Βαλιάτζα, Ελένη Μαριώλη, Ιωάννα Κασίμη, Λουΐζα Ζόμπολα
Ιωάννης Παπανικολάου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ιστορίες χεριών – Ιστορίες ποδιών – Ιστορίες Παιδιών»

•

Δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
▶ Συλλογή από καπάκια και προσφορά τους για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. Συνεργασία
με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων
Ατυχημάτων για την αγορά αναπηρικών Αμαξιδίων.
▶ Συγκέντρωση ρουχισμού και προσφορά στην Ενορία της Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου.
▶ Συγκέντρωση τροφίμων και χρημάτων και προσφορά τους σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες,
όπως στη «Φλόγα» και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χαϊδαρίου.
▶ Συμμετοχή σε Καθαρισμό της Ακτής Π. Φωκαίας Σουνίου.
▶ Συγκέντρωση τροφίμων στην τελική γιορτή του σχολείου, αντί εισιτηρίου.
▶ Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών από εκπαιδευτή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» ήταν μία πολύ θετική εμπειρία, τόσο
για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαμε όσο και για τα ίδια τα παιδιά. Όσον
αφορά στους μαθητές μας, θετικό σημείο ήταν κυρίως η αυτενέργεια και
ανάληψη πρωτοβουλίας που ανέπτυξαν, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους μέσα από βιωματικές δράσεις, με τις
οικογένειές τους και να έρθουν σε επαφη εκπροσώπους από άλλους φορείς.
Είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν ατομικά και συλλογικά και να ξεδιπλώσουν
τα ταλέντα και τις ιδιαιτερότητές τους και τέλος μπόρεσαν να αναγνωρίσουν
και στους υπόλοιπους τις διαφορετικές ανάγκες και κλίσεις τους.
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Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Αιγάλεω
Συντελεστές:
Γεώργιος Ναούμης, Χριστίνα Δουλγέρη, Αικατερίνη Μπέζου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Καλλιεργώ στον κήπο του σχολείου μου,
Αλληλεγγύη και Εθελοντισμό»

Κεντρική ιδέα υπήρξε η καλλιέργεια του ελαιώνα του σχολείου μας, καθώς και η δημιουργία
σχολικού λαχανόκηπου, με σκοπό την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων, καθώς και παράγωγων
προϊόντων μεταποίησης (τροφίμων και καθημερινής χρήσης), προκειμένου να διατεθούν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
•

Για την υλοποίηση του πρώτου στόχου
▶ Απαντήθηκε με ψηφιακά μέσα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να αναγνωρισθεί το επίπεδο
γνώσεων και εμπειριών τους στις έννοιες αυτές και να εντοπιστούν οι αδυναμίες ώστε να υπάρξει
η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση.
▶ Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη διδακτική διαδικασία του «κατευθυνόμενου
διαλόγου» στις οποίες αναλύθηκαν οι παραπάνω έννοιες.
▶ Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με ελεύθερη συζήτηση στις οποίες έγιναν
προτάσεις δράσεων (δόθηκαν από τους μαθητές γραπτές σε διπλωμένο χαρτί και κατόπιν
κουβεντιάστηκαν), αξιολόγηση και καταγραφή τους στο πίνακα προκειμένου να επιλεχθούν το
δυνατόν ομόφωνα, οι πλέον δόκιμες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του σχολείου.
▶ Έγινε προγραμματισμός (ποιοτικός, ποσοτικός και χρονικός) των δράσεων, κατανομή εργασιών
καθώς και επιλογή απόδεκτών των δράσεων αλληλεγγύης.
▶ Ακολούθησε στο τέλος του προγράμματος/ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο
οποίο απεικονίζονταν τα αποτελέσματα των δράσεων σε επίπεδο γνωστικής και
κονωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης.

•

Για την υλοποίηση του δεύτερου στόχου
▶ Αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί, μαθητές, εκπρόσωποι φορέων και οι φυσικοί πόροι (έδαφος,
νερό από κοντινό φρεάτιο, ελαιώνας, υλικά, βιοποικιλότητα) προς την κατεύθυνση παραγωγής
φυτικών προϊόντων.
▶ Συλλέξαμε τον ελαιόκαρπο από τον Ελαιώνα που βρίσκεται το Σχολείο μας με σκοπό την
παρασκευή/ συσκευασία βρώσιμων ελιών, την παραγωγή ελαιολάδου (σε συνεργασία με
ελαιοτριβείο) και την παρασκευή πλήθος παραγώγων από το παραγόμενο ελαιόλαδο.
▶ Φτιάξαμε προϊόντα από πρώτες ύλες της πρωτογενούς παραγωγής όπως σαπούνια,
κηραλοιφές, από το παραγόμενο ελαιόλαδο του υπάρχοντος ελαιώνα και πλήθους άλλων
χρήσιμων προϊόντων καθημερινής χρήσης.
▶ Διαθέσαμε μέρος των παραγόμενων φυτικών προϊόντων σε σχολικό bazaar, προκειμένου
να εξοικονομηθούν χρήματα, με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση των υλικών παραγωγής και
συσκευασίας των παράγωγων προϊόντων.
▶ Προσφέραμε το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων από όλα τα στάδια, σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες (Γηροκομείο Αιγάλεω) σε θεσμικούς φορείς, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Αιγάλεω.

•

Οι επιμέρους δράσεις
▶ Δημιουργία υποομάδων δράσης συνήθως 5 ατόμων. Τα κριτήρια βάση των οποίων έγινε η
ομαδοποίηση των εργασιών του προγράμματος σχετίζονταν με (Douglas, T. 1997) την παρόρμηση
των παιδιών για συμμετοχή τους στη παραγωγή προϊόντων και σε δράσεις, τη συνάφεια γνωστικών
πεδίων των τμημάτων και των δράσεων, τη διαθεματικότητα των τομέων, σε μια βάση όμορων
γνωστικών πεδίων και τις ατομικές ιδιαιτερότητες-ικανότητες που έχουν εκδηλώσει ορισμένα
παιδιά .
▶ Δημιουργία λαχανόκηπου σε επιλεγμένο σημείο του σχολικού περίγυρου, στον οποίο
καλλιεργήθηκαν κηπευτικά και έγινε επιλογή κηπευτικών με σκοπό (πέραν της άμεσης διάθεσης/
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κατανάλωσης), την παρασκευή δευτερογενών προϊόντων (π.χ τουρσί).
▶ Καλλιέργεια αρωματικών φυτών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αρωματικές ύλες στα
παρασκευαζόμενα προϊόντα.
▶ Αξιοποιήθηκε ο υπάρχων ελαιώνας του σχολείου με σκοπό την παραγωγή ελαιόλαδου,
συσκευασμένων βρώσιμων ελιών και παράγωγων προϊόντων του ελαιόλαδου. Παράχθηκε
επίσης ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας (έξτρα παρθένο) το οποίο εμφιαλώθηκε και χαρίστηκε
στους μαθητές και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω.
▶ Αξιοποιήθηκαν κλίματα των όμορων με μας σχολείων, για παρασκευή/εμφιάλωση κρασιού και
παραγώγων αυτού. Αποφασίστηκε και ήδη δρομολογήθηκαν οι πρώτες ενέργειες για δημιουργία
μικρού αμπελώνα σε επιλεγμένο χώρο του σχολείου μας με φύτευση νέων κλιμάτων.
▶ Οι δράσεις περιλάμβαναν οινοποίηση και εμφιάλωση κόκκινου κρασιού και παρασκευή
βαλσαμικού ξυδιού.
▶ Παρασκευάστηκαν πλήθος παράγωγων προϊόντων από τις παραπάνω δράσεις (κηπευτικά,
ελαιόλαδο, αρωματικά και άλλα φυτά) όπως:
Σαπούνια με ελαιόλαδο και αιθέρια ελαία, υψηλής καλλυντικής αξίας.
-Κρεμοσάπουνα με ελαιόλαδο και αιθέρια ελαία, υψηλής καλλυντικής αξίας.
-Κηραλοιφές με πρώτη ύλη μελισσοκέρι, χαμομηλέλαιο, βαλσαμέλαιο, έλαιο καλέντουλας και
μαστίχας.
-Χειροποίητα χριστουγεννιάτικα κεριά και συνθέσεις.
-Παρασκευή πολίτικου τουρσιού από ιδιοπαραγόμενα κηπευτικά.
-Κομπολόγια με αρωματικές ξύλινες χάντρες.
-Βοτανικά έλαια για καλλυντική χρήση από συνδυασμούς ελαίων σύμφυτου, χαμομηλιού,
καλέντουλας, βάλσαμου και άλλων αρωματικών ιδιοπαραγόμενων φυτών και βοτάνων του
σχολείου.
-Παρασκευή ξυδάτων ελιών από τις ελιές που συλλέχτηκαν από τον ελαιώνα του σχολείου.
-Μαρμελάδες (πορτοκάλι, ακτινίδιο).

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» αποτέλεσαν
ενισχυτικό και βασικό παράγοντα δημιουργίας παρακινητικού κλίματος και
προδιάθεσης των μαθητών προς ενεργή συμμετοχή, ούτως ώστε να επιτευχθεί η
αυτόβουλη συμμετοχή τους, σε μελλοντικές εθελοντικές δράσεις.
Στη γνωστική περιοχή, οι παιδαγωγικοί σκοποί του προγράμματος απέδωσαν στα
επίπεδα της κατανόησης και ερμηνείας της ικανότητας εφαρμογής των εννοιών
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας, του ακτιβισμού και της
ενεργού πολιτειότητας αλλά και απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων,
μεθόδων και διαδικασιών που σχετίζονται με τα παραπάνω ζητήματα.
Στην ψυχοκινητική περιοχή, οι ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί του προγράμματος
απέδωσαν κυρίως στην ανάπτυξη συμπεριφορών μη φραστικής επικοινωνίας,
μέσα από την τέλεση έργων και δράσεων, με σαφώς προκαθορισμένη δόμηση,
που απαιτούσαν συνεργασία και μη λεκτική επικοινωνία, αλλά και στην ανάπτυξη
συμπεριφορών ομιλίας η οποία αναδείχθηκε μέσα από τις ομαδικές και σύνθετες
εργασίες, οι οποίες απαιτούσαν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και ενσυναίσθησης
μεταξύ των μαθητών.
Στην Αντιληπτική περιοχή, το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» συνεισέφερε στην
όξυνση της αντιληπτικής ικανότητας πρόσληψης, κωδικοποίησης, αποθήκευσης
και ανάκλησης πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων.
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1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Συντελεστές:
Δήμητρα Χατζέλη, Κατερίνα Ρουμπή, Γεωργία Φέλλιου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω αλληλέγγυα για ένα σχολείο
με ενεργούς μαθητές και αυριανούς… ενεργούς πολίτες»

•

«Πρόσβαση για όλους στο σχολείο μου»
Μαθαίνω τα Δικαιώματά μου-Επίσκεψη στο σχολείο μας του «Συνήγορου του Παιδιού»-ίδιες
με όλους ευκαιρίες πρόσβασης στα άτομα με κινητικά προβλήματα σε όλους τους χώρους του
σχολείου. Κατανόηση μέσα από βιωματική δράση: μαθητής «κάθεται» σε αναπηρικό αμαξίδιο και
βιώνει τις δυσκολίες των ατόμων με κινητική αναπηρία.
Γνωρίζω τα άτομα με κινητικά προβλήματα-Πρόσκληση στο σχολείο εκπροσώπου «Σ.Κ.Ε.Π.»
Καταγραφή αιτήματος για ειδικές «ράμπες» στη Σχολική Επιτροπή Δήμου.
Επίσκεψη στο Δήμο Αμαρουσίου, κατάθεση προτάσεων, διεκδίκηση της υλοποίησής τους.

•

«Ομορφαίνω το σχολείο μου…Κι άλλα χρώματα κι…αρώματα στο σχολείο μου»
Αντικαταστήσαμε τα συνθήματα, τις βρισιές στους τοίχους με χρώματα. Ο Σύλλογος Γονέων
συνεργάστηκε με το Σύλλογο των Καθηγητών και όλους τους μαθητές του σχολείου.

•

Επίσκεψη στο Αττικό Φυτωριακό Πάρκο
Άντληση πληροφοριών για φύτευμα λουλουδιών. Οι μαθητές σχεδίασαν με τη βοήθεια των
ειδικών τον κήπο του σχολείου τους.
Όλοι μαζί, διεύθυνση-καθηγητές-μαθητές-γονείς ανέλαβαν διάφορους ρόλους. Φυτεύσαμε
εθελοντικά όσα φυτά μας προσέφερε γονέας φυτωριούχος.

•

Συνάντηση γενεών
Καλέσαμε στο σχολείο παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών. Τους ζητήσαμε να έχουν μαζί
τους φωτογραφικό υλικό από το δικό τους σχολείο και σε περίπτωση που αυτό δεν υπήρχε, μια
απλή περιγραφή αρκούσε. Συζητήσαμε οι τρεις γενιές, συγκρίνοντας το τότε και το τώρα. Στο
τέλος τραβήξαμε αναμνηστικές φωτογραφίες.

•

«Τα καραβάκια αλληλεγγύης»
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τα καραβάκια αλληλεγγύης» στο Μοναστηράκι σε συνεργασία με
τέσσερα σχολεία του δικτύου.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετοχή στη δράση «Let’s do it Greece», μια πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού
του σχολείου και της πόλης μας. Το μεράκι, η διάθεση , ο ενθουσιασμός , η φαντασία , η εθελοντική
προσφορά όλων ξεπέρασε κάθε όριο.

Το όφελος για τους μαθητές:
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Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν σε όλες τις δράσεις πολύ μεγάλη. Η
επίτευξη κάθε στόχου δημιουργεί την αφετηρία και είναι η αρχή για μια
καινούργια στοχοθεσία . Έτσι θεωρείται βέβαιο ότι εντοπίστηκαν ήδη
θέματα που την επόμενη σχολική χρονιά θα πρέπει να υλοποιηθούν, για να
ολοκληρώσουν τη φετινή δράση αλλά και για να τη βελτιώσουν. Αυτό θα
δώσει περισσότερες επιλογές στους μαθητές να αυτενεργήσουν αλλά και θα
συμβάλλει σε βαθύτερη καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη.

Νοιάζομαι και Δρω

1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
Συντελεστές:
Ελένη Καμπαράκη, Μιχάλης Κατσιμπαρδής, Κατερίνα Βάρσου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΜΑΘΑΙΝΩ – ΑΚΟΥΩ – ΔΡΩ –
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ»

•

Πρώτο στάδιο-Εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της αλληλεγγύης και του
εθελοντισμού
Αξιοποιήθηκε το υλικό των δραστηριοτήτων και του βιβλίου του μαθητή, του προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω». Στις 8 Μαρτίου επισκεφθήκαμε τον Σύλλογο για την Προστασία της
Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», προκειμένου οι μαθητές μας να γνωρίσουν από κοντά τις
δράσεις του συλλόγου και να ενημερωθούν μέσα από συνεντεύξεις για τα προσόντα και τον ρόλο
των εθελοντών στο έργο του συλλόγου.
Παράλληλα έγινε ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για το πρόγραμμα και
συζήτηση πιθανής συνεργασίας μας, στον τομέα της αναβάθμισης των χώρων του σχολείου.

•

Δεύτερο στάδιο-ευαισθητοποίηση μαθητών και δράση
▶ Δημιουργία ομάδας, που σε εθελοντική βάση, φρόντιζε τη διατήρηση της καθαριότητας και τον
εξωραϊσμό των χώρων του σχολείου με δράσεις, όπως βάψιμο αιθουσών, φροντίδα κήπου,
ανακύκλωση υλικών. Για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας δημιουργήθηκε σχετικό
υλικό.
▶ Δημιουργία ομάδας με προσφορά εθελοντικού χρόνου για εκμάθηση χορού σε συνομηλίκους
και ψηφιακών δεξιοτήτων σε γονείς.
▶ Δημιουργία ομάδας που ανέλαβε την οργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς, με προϊόντααντικείμενα που οι μαθητές κατασκεύασαν στον ελεύθερο χρόνο τους στο χώρο του σχολείου,
με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων προσφέρθηκαν σε κοινωνική δομή της περιοχής μας.
▶ Δημιουργία ομάδας που ανέλαβε να καταχωρήσει και να ταξινομήσει βιβλία που προέρχονται
από δωρεές, και μέχρι σήμερα βρίσκονταν σε κούτες προκειμένου σταδιακά να δημιουργηθεί
δανειστική βιβλιοθήκη.
▶ Σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντισμού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, συμμετείχαμε
στην δράση «Let’s do it Greece», φροντίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έδρασαν, προκειμένου να επιλύσουν
προβλήματα, υιοθέτησαν στάσεις και συμπεριφορές που θα συνέβαλλαν στην
καλύτερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας και αντιλήφθηκαν ότι μπορούν
να αλλάξουν καταστάσεις και να επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητα τους
αναζητώντας λύσεις σε υπαρκτά καθημερινά προβλήματα και να εφαρμόζουν
στην καθημερινή τους ζωή ό,τι μαθαίνουν. Επιπλέον, όσον αφορά στην
ομάδα προετοιμασίας της φιλανθρωπικής αγοράς, οι μαθητές κατανόησαν
την σημασία της δημιουργικής έκφρασης ως μέσο συμπαράστασης
και αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, οι μαθητές που
συμμετείχαν ωφελήθηκαν πολλαπλά, και ενδεχομένως να επηρέασαν και
κάποιους από τους συμμαθητές τους με το παράδειγμά τους.
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2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας
Συντελεστές:
Ελένη Ζερβού, Ευφροσύνη Χαμηλάκη, Κλεοπάτρα Παπαχειμωνά, Χρυσούλα Κολιαράκη, Ιωάννα
Τσεκούρα, Μαρία Ιωανννίδου, Φλώρα Βογιατζάκη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Παναγιώτης Πυρπυρής

211

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Νοιάζομαι για το σχολείο μου και για τους άλλους:
Η αλληλεγγύη ως στάση ζωής»
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•

Το ράφι της Αγάπης
Πριν από τα Χριστούγεννα οι μαθητές έφεραν τρόφιμα στο σχολείο, τα περισσότερα ετοιμασμένα
στο σπίτι τους με τη συνδρομή των κηδεμόνων τους, τα οποία μοίρασαν σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες μαθητών του σχολείου μας.

•

Φροντίζω το περιβάλλον-Προσφέρω σε ευάλωτες ομάδες
Οι μαθητές φιλοτέχνησαν έναν κάδο, τον τοποθέτησαν στην είσοδο του σχολείου. Σε αυτόν
συλλέγονταν καπάκια που έφερναν οι μαθητές και οι καθηγητές, τα οποία παραδόθηκαν σε
φορέα, που με τα έσοδα από την ανακύκλωσή τους, καλύπτει το κόστος της αγοράς (ή ποσοστού
της αγοράς), αναπηρικών αμαξίδιων ή άλλων ειδών για άτομα ΑΜΕΑ.

•

Δράση αλληλεγγύης στην ενορία του Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι
Στις 25 Ιανουαρίου 2017 15 μαθητές της Α΄ τάξης, με τη συνοδεία των καθηγητριών Μαρίας
Ιωαννίδου και Φλώρας Βογιατζάκη επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου
και ενημερώθηκαν για το φιλανθρωπικό έργο της ενορίας. Παρακολούθησαν video 20΄με θέμα
την ιεραποστολική δράση του Πατριαρχείου Αφρικής στη Μαδαγασκάρη, στην οποία συμμετέχει
η ενορία στέλνοντας τρόφιμα, ρουχισμό, σχολικά είδη, παιχνίδια και οικοδομικά υλικά. Επίσης,
ξεναγήθηκαν στην αίθουσα ανακύκλωσης του ναού και στη μόνιμη δωροέκθεση, τα έσοδα της
οποίας διατίθενται για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού έργου της ενορίας. Ξεναγός ο υπεύθυνος
ιερέας πατήρ Κωνσταντίνος Μαργώνης που προσέφερε στα παιδιά πρωινό γεύμα και δώρισε
στο σχολείο το βιβλίο του με τίτλο «Οδοιπορικό στην Μαδαγασκάρη». Το σημαντικότερο είναι πως
παιδιά συμμετείχαν τόσο στη συσκευασία των ειδών που θα σταλούν στη Μαδαγασκάρη όσο και
στη συσκευασία τροφίμων σε δέματα, που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες.

•

Αγαπώ το σχολείο μου και νοιάζομαι γι’ αυτό
Οργανώθηκαν δράσεις καθαριότητας στην αυλή του σχολείου. Οι μαθητές φύτευσαν αρωματικά
φυτά και βότανα στον αίθριο χώρο και στο προαύλιο του σχολείου.

•

Ανακυκλώνω παίζοντας-Προσέχω το περιβάλλον-Συμβάλλω στην αειφορία
Οι μαθητές κατασκεύασαν παιχνιδομηχανή, στην οποία υπάρχουν υποδοχές όπου συλλέγονται
ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μπαταρίες και κουτάκια αλουμινίου. Τοποθέτησαν ειδικούς
αισθητήρες, οι οποίοι, μόλις ανιχνεύσουν την ρίψη κάποιου υλικού, ενεργοποιούν την
παιχνιδομηχανή και οι μαθητές μπορούν να παίξουν σε ένα από τα προγράμματα που είναι
αποθηκευμένα στον Η/Υ της. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέχθηκαν, τα παρέδωσαν σε
φορείς που τα ανακυκλώνουν.

•

Δράση υποδοχής προσφύγων στο σχολείο
Το σχολείο μας είναι ένα από τα σχολεία στο οποίο θα λειτουργούσαν τάξεις υποδοχής
προσφύγων. Για την ημέρα άφιξης προετοιμάσαμε, με τη συμμετοχή των μαθητών του
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», εκδηλώσεις στο σχολείο (σχεδίαση poster και πανό,
τραγούδια, συλλογή χρημάτων για αγορά δώρων, γλυκών και αναψυκτικών), προκειμένου να
υποδεχθούμε τα προσφυγόπουλα.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη
Στις 27/4//2017 οι μαθητές του σχολείου μας επισκέφτηκαν την Κιβωτό του Κόσμου. Οι μαθητές
ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της οργάνωσης και ξεναγήθηκαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις.
Εξοικειώθηκαν με ζητήματα, που αφορούν τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Ως οφέλη των μαθητών, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
«Νοιάζομαι και Δρω», λογίζεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα
κοινωνικής προσφοράς και φροντίδας, η προσφορά ευκαιριών για τους
μαθητές να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, η ευκαιρία
για γνωριμία και αλληλοβοήθεια με άλλα παιδιά μικρότερης ή και ίδιας
ηλικίας και η προσφορά ευκαιριών να συνεργαστούν και να προσφέρουν
υπηρεσίες σε άλλους μαθητές, που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, οι μαθητές
ήρθαν σε επαφή με τον εαυτό τους και τους άλλους, ευαισθητοποιήθηκαν
στο να νοιάζονται και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και
στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων συναισθηματικών και κοινωνικών τους
ευαισθησιών, συνεργάστηκαν με διαφορετικούς ανθρώπους σε διάφορα
περιβάλλοντα, έκαναν ασκήσεις που τους βοήθησαν να πειραματιστούν στην
οργάνωση και διαχείριση του χρόνου τους και αναστοχάστηκαν πάνω στην
εμπειρία.
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3ο Γυμνάσιο Νίκαιας
Συντελεστές:
Βασιλική Δυναμίδου, Γεώργιος Μήτραινας, Γεώργιος Αβραμίδης, Ελένη Ροδίτη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Παναγιώτης Πυρπυρής
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΓΩ + Ο ΑΛΛΟΣ = ΕΜΕΙΣ»

•

Aξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
Προσέγγιση των βασικών εννοιών του προγράμματος (εθελοντισμός, ενεργός πολίτης κλπ.) με
αξιοποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού.

•

Συνεργασία με τους «Γιατρούς του Κόσμου»
▶ Συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού και διανομή του σε ΜΚΟ: Τον Δεκέμβριο του 2016
οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν εκπροσώπους του Πολυιατρείου
«Γιατρών του Κόσμου» και του Κοινωφελούς Οργανισμού του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη
και ενημερώθηκαν για τη δράση και τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό
υλικό. Στη συνέχεια, απευθύνθηκαν σε όμορα στο σχολείο φαρμακεία και αφού ενημέρωσαν
τους φαρμακοποιούς για τη δράση που επρόκειτο να αναλάβουν, άρχισαν να συγκεντρώνουν
φάρμακα. Αποτάθηκαν επίσης στους κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου για τον ίδιο
λόγο. Η συγκέντρωση των φαρμάκων συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο, στο τέλος τους οποίου
πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των φαρμάκων από τους μαθητές και η συσκευασία τους για να
τα διαθέσουν στους παραπάνω αποδέκτες. Με τη συμπαράσταση και του Συλλόγου Διδασκόντων
του σχολείου, η δράση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017.
▶ Διάθεση του συγκεντρωμένου ιατροφαρμακευτικού υλικού: Μετά από επικοινωνία με την ΜΚΟ
«Γιατροί του Κόσμου», ορίστηκε η 24η Μαρτίου 2017 ως ημέρα επίσκεψης ενός περιορισμένου,
λόγω των ειδικών συνθηκών στα κεντρικά εξωτερικά ιατρεία της οργάνωσης, αριθμού μαθητών,
για τη διάθεση του υλικού και την άμεση επικοινωνία με τους εθελοντές της οργάνωσης. Οι
μαθητές παρακολούθησαν την όλη διαδικασία υποδοχής των μεταναστών στα ιατρεία από τους
κοινωνικούς λειτουργούς και την κατά περίπτωση αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Κατόπιν,
είχαν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τους εθελοντές της ΜΚΟ σε κάθε διαθέσιμο
τομέα: ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και αντιλήφθηκαν τις έννοιες του εθελοντισμού και
του ενεργού πολίτη.

•

Νοιάζομαι για το περιβάλλον και για τον Άλλο
Συλλογή και διάθεση πλαστικών καπακιών, με στόχο τη διάθεσή τους για την αγορά υποστηρικτικού
υλικού για ΑΜΕΑ. Οι σχετικές με το συγκεκριμένο στόχο ενέργειες ήταν οι παρακάτω:
▶ Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
▶ Προμήθεια, τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης και σηματοδότησή τους αναφορικά με
τον συγκεκριμένο στόχο.
▶ Συγκέντρωση καπακιών σε ειδικές σακούλες.
▶ Επικοινωνία με τον φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου εγχειρήματος (Σύλλογος ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ-Τμήμα Τροχαίας-ΕΛ.ΑΣ.).
▶ Συλλογή των συσκευασμένων καπακιών από τον αρμόδιο φορέα.

•

Παρέμβαση στον αύλειο σχολικό χώρο-διαμόρφωση του κήπου
Οι σχετικές με τον συγκεκριμένο στόχο ενέργειες ήταν οι παρακάτω:
▶ Μελέτη δυνατοτήτων επέμβασης στον αύλειο χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα στον κήπο.
▶ Συζήτηση των μαθητών και καταληκτική απόφαση για δενδροφύτευση νέων φυτών και
συντήρηση των υπαρχόντων.
▶ Επικοινωνία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη-αίτηση συμμετοχής
τους στη μελέτη και στην εκπόνηση του εγχειρήματος.
▶ Επικοινωνία με τους υπεύθυνους του Διομήδειου Κήπου για παροχή φυτών (κατάλληλα για
τον σκοπό μας είδη-ποσότητα).
▶ Με τη συνδρομή των συνεργείων του Δήμου πραγματοποιήθηκαν ξεχέρσωση του χώρου από
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ζιζάνια, καθαρισμός του αύλειου χώρου, περιποίηση των υπαρχόντων φυτών, κλάδεμα, φύτευση
νέων φυτών και άρδευση με τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος χώρου.
•

Παρέμβαση στο στενό σχολικό χώρο-αίθουσα τμήματος Γ1
Οι σχετικές με το συγκεκριμένο στόχο ενέργειες ήταν οι παρακάτω:
▶ Μελέτη δυνατοτήτων επέμβασης στο εσωτερικό της αίθουσας.
▶ Συγκέντρωση χρημάτων και αγορά απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού.
▶ Βάψιμο των τοίχων της αίθουσας από μαθητές και μόνο.
▶ Καθαριότητα του χώρου και επανατοποθέτηση θρανίων και καθισμάτων.
▶ Τοποθέτηση κουρτινών.

•

Μελέτη χρήσης οδικής διαδρομής από και προς το σχολείο από άτομα ΑΜΕΑ με αμαξίδιο
Οι σχετικές με το συγκεκριμένο στόχο ενέργειες ήταν οι παρακάτω:
▶ Καθορισμός του αντικειμένου προς μελέτη: χρησιμοποιούμενοι οδικοί άξονες-κατάσταση
οδοστρώματος-ύπαρξη δρομολογίων με ράμπες-κατάλληλη σήμανση.
▶ Στοχοθέτηση: μελέτη υπάρχουσας κατάστασης-εντοπισμός προβλημάτων αναφορικά με την
ασφαλή μετακίνηση-πρόταση λύσεων.
▶ Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και
αίτημα υποστήριξής της.
▶ Επικοινωνία με την Διεύθυνση Πολεοδομίας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΝίκαιαςΑγ. Ιωάννη Ρέντη, με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συνδρομής, αναφορικά με τις
απαιτούμενες απαραίτητες για την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων ενέργειες, όπως
η συντήρηση του οδοστρώματος, η κατασκευή ραμπών στα πεζοδρόμια και η σήμανση της
διαδρομής προς και από το σχολείο.
▶ Δημοσιοποίηση της δραστηριότητας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ανταποκρινόμενοι θερμά στο συνολικό πνεύμα των δράσεων,
απέκτησαν την ενεργό πολιτειότητα, γεγονός το οποίο ήταν και ο στόχος
του προγράμματος. Συνειδητοποιώντας τις έννοιες του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης, του ακτιβισμού προβληματίστηκαν και ενεργοποιήθηκαν
θετικά προς την πραγμάτωση των δράσεων. Τόσο οι μαθητές όσο και οι
καθηγητές επηρεάστηκαν από το όλο εγχείρημα και το πνεύμα, όπως και
τα αποτελέσματά του διαχύθηκαν στη σχολική κοινότητα και όχι μόνο. Η
αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων αναφορικά με τον «άλλο»,
το ενδιαφέρον για τα «κοινά» οδήγησαν στην κατανόηση των μηχανισμών
για κοινωνική αλλαγή, ανέπτυξαν τις ατομικές δεξιότητες, ανέλαβαν
πρωτοβουλίες και διεύρυναν την έννοια του περιβάλλοντος από τον στενό
οικογενειακό-σχολικό περίγυρο σε ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο.
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10ο Γυμνάσιο Νίκαιας
Συντελεστές:
Καλλιόπη Μεργκούνη, Αθανασία Βώττα, Σοφία Καραλέκα, Χρυσούλα Αργυροπούλου, Ειρήνη
Παπαευθυμίου, Αναστασία Καπετάνιου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Παναγιώτης Πυρπυρής
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο»

•
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Aξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
▶ Διερευνήσαμε με τα παιδιά την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, αξιοποιώντας
το υλικό των βιβλίων του «Νοιάζομαι και Δρω». Χρησιμοποιήσαμε ποικίλες στρατηγικές που
βασίζονταν άλλοτε στον προφορικό λόγο (π.χ. μελέτες περίπτωσης και δρώμενα) κι άλλοτε στον
γραπτό λόγο, καθώς επίσης και διάφορα εικαστικά δρώμενα. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και
τα συμπεράσματα της ομάδας. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο μάθημα της Τεχνολογίας.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, κατασκεύασαν,
με την καθοδήγησή μας, τσαντάκια, σαπούνια, κάρτες με ευχές, κολόνια, κουλουράκια. Για τις
τσάντες και τα κουλουράκια συνεργάστηκαν με γιαγιάδες καθώς και με άλλες καθηγήτριες του
σχολείου μας. Όσον αφορά στα χειροποίητα σαπούνια, τα φτιάξαμε στο εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών του σχολείου μας, εκτός σχολικού ωραρίου.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν, υπό την εποπτεία μας, τη Στέγη
Γερόντων του Αγίου Παντελεήμονα στο Κερατσίνι, όπου τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και πρόσφεραν σε 54 γέροντες τσαντάκια που περιείχαν χειροποίητα από όλους
σαπούνια, κάρτες με ευχές, κολόνια, κουλουράκια, χαρτομάντιλα. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε
στο μάθημα της Μουσικής, όσον αφορά στην οργάνωση της δράσης και την πρόβα των τραγουδιών
ενώ η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συγκέντρωσαν, υπό την εποπτεία μας, τρόφιμα και
έφτιαξαν τις Βιβλιοθήκες Αγάπης. Μετά, μετέφεραν αυτά τα τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Νίκαιας όπου ξεναγηθήκαμε στους χώρους και μάθαμε σχετικά με το κοινωνικό έργο
που επιτελεί.
▶ Συζητήσαμε με τους μαθητές την εμπειρία τους από τις παραπάνω δράσεις αξιοποιώντας
ταυτόχρονα υλικό από τα βιβλία του «Νοιάζομαι και Δρω». Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ζύμωσαν, με τη βοήθειά μας, 24 καρβέλια
ψωμί, τα πήγαν για ψήσιμο στον φούρνο της γειτονιάς του σχολείου μας και μετά στον Ιερό Ναό
Ευαγγελιστρίας Νίκαιας προκειμένου να διανεμηθούν στο συσσίτιο που διοργανώνει για τους
άπορους. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο μάθημα της Μουσικής και συνεργαστήκαμε με τον
φούρνο της γειτονιάς ο οποίος με μεγάλη χαρά και προθυμία ανταποκρίθηκε.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ζωγράφισαν έναν κάδο συλλογής καπακιών
που τον τοποθέτησαν στο χώρο του σχολείου και συνέλεξαν καπάκια με τη συμμετοχή
γονιών και εκπαιδευτικών. Επίσης ζωγράφισαν αφίσες κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης
ώστε οι συμμαθητές τους να τοποθετούν τα πλαστικά καπάκια στον κάδο, προκειμένου να τα
αξιοποιήσουμε για τυχόν αγορά κάποιου αναπηρικού αμαξιδίου. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε
στο μάθημα των Εικαστικών καθώς και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.
▶ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έφτιαξαν κολάζ από φωτογραφίες παλαιοτέρων
δράσεων του σχολείου ανάλογων με τις παραπάνω καθώς και από εικαστικά έργα μαθητών, με
στόχο να τοποθετηθούν στους κοινόχρηστους χώρους και να καλλωπίσουμε έτσι το κτίριο του
σχολείου μας. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο μάθημα της Τεχνολογίας και των Εικαστικών.
▶ Συζητήσαμε με τους μαθητές του προγράμματος για τα οικολογικά (περιβαλλοντικά) προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και αναλάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε την Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης που παρουσίασαν τη δράση τους σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Η
δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο μάθημα της Χημείας και της Βιολογίας.
▶ Κάνοντας αναφορά στις εθελοντικές οργανώσεις, διαπιστώσαμε ότι για μια παγκόσμια και πολύ
παλιά οργάνωση, τον Ερυθρό Σταυρό, υπήρχαν πολλά κενά σημεία. Έτσι, καλέσαμε το Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οι
οποίοι αναφέρθηκαν στη δράση τους και ενημερώθηκε το σύνολο των μαθητών του σχολείου
μας.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας, παιδιά μιας περιοχής που μαστίζεται από τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας και οι ίδιοι σε αρκετές περιπτώσεις,
προβλήματα διαβίωσης, ανταποκρίθηκαν με θέρμη και ενθουσιασμό στην
υλοποίηση των δράσεων που ανέλαβε η ομάδα. Υπήρξε αλληλεπίδραση
μέσα στη σχολική κοινότητα με μαθητές, καθηγητές, γονείς. Επίσης, υπήρξε
αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινότητας. Το πρόγραμμα
επηρέασε καθοριστικά, με θετικό πρόσημο, τους συμμετέχοντες μαθητές
και εκπαιδευτικούς, εφόσον είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να προβληματιστούν, να συναισθανθούν τις
αγωνίες τους, να βιώσουν έντονα συναισθήματα.
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3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Συντελεστές:
Ευγενία Λουμπαρδία, Αικατερίνη Δοκοπούλου, Γεωργία Δεκαρίστου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Χιόνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε»

•

Επίσκεψη στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο
▶ Επαφή με την υπεύθυνη του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου και συλλογή πληροφορίων
(όνομα, ηλικία) των φιλοξενούμενων παιδιών.
▶ Ανάθεση σε κάθε παιδί της εθελοντικής ομάδας ενός παιδιού του νηπιοτροφείου.
▶ Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών και αγορά δώρων για κάθε παιδί ξεχωριστά.
▶ Σχεδιασμός προγράμματος απασχόλησης νηπίων (παιχνίδια νηπιαγωγείου, επιλογής μουσικών
τραγουδιών και παραμυθιών για ανάγνωση) και προετοιμασία ερωτήσεων για συνέντευξη στην
υπεύθυνη του νηπιοτροφείου.
▶ Επίσκεψη στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο: γνωριμία με το χώρο, με τους υπεύθυνους και
με τα παιδιά. Προσφορά δώρων και δημιουργική απασχόληση νηπίων. Λήψη συνέντευξης.
▶ Ανατροφοδότηση με τις εντυπώσεις των μαθητών και διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα.
▶ Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τις ανάγκες του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου με
ανάρτηση της λίστας των τρεχουσών αναγκών που δόθηκε από την υπεύθυνη του Ιδρύματος, ο
οποίος θα ανανεωθεί στο μέλλον.

•

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αργυρούπολης-Παρακολούθηση του προγράμματος και επίσκεψη στο
Διομήδειο κήπο
▶ Παρακολούθηση του προγράμματος: «Ο κήπος του ΚΠΕ – το πράσινο στην πόλη».
▶ Γνωριμία με τον χώρο και τους υπεύθυνους.
▶ Ενημέρωση για τη χλωρίδα των παρτεριών και των κήπων, για το αστικό οικοσύστημα και για
τη διαχείριση του αστικού πρασίνου.
▶ Δημιουργία σχολικού κήπου (παρτέρια και περιφραγμένες εκτάσεις του σχολείου) κατόπιν
οδηγιών από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ.
▶ Ανάθεση σε μέλη της εθελοντικής ομάδας της φροντίδας του κήπου.

•

Καταγραφή χώρων πρασίνου, ελεύθερων χώρων και πλατειών του Δήμου
▶ Χαρτογράφηση των χώρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών χαρτών και κοινοποίησή τους στη
σχολική κοινότητα.
▶ Περίπατος στην πόλη και λήψη φωτογραφιών για την αποτύπωση των θετικών και αρνητικών
στοιχείων.
▶ Αξιοποίηση της εφαρμογής FixmyCity (εφαρμογή Δήμου Γλυφάδας) για την ενημέρωση των
υπεύθυνων φορέων και την δραστηριοποίησή τους .
▶ Δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λευκώματος και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
▶ Επαφή με την ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών Γλυφάδας.
▶ Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών στο βουνό και στο παραλιακό μέτωπο.
▶ Εκστρατεία καθαρισμού της παραλιακής διαδρομής.

•

Επίσκεψη στις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας-Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Φροντιστήριο)
▶ Προβληματισμός της ομάδας με την προβολή του video «Δεν μας αφορά» του 1ου ΕΠΑΛ
Κορδελιού.
▶ Λήψη συνεντεύξεων από τους υπεύθυνους και καταγραφή δυνατοτήτων και υπηρεσιών που
προσφέρουν.
▶ Δημιουργία σχετικής ενημερωτικής αφίσας.

•

Ανάδειξη Δημοτικής βιβλιοθήκης Γλυφάδας
▶ Επίσκεψη στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και ενημέρωση για τις ώρες λειτουργίας της
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▶ Επίσκεψη στο χώρο και λήψη συνέντευξης από την βιβλιοθηκονόμο
▶ Ανάρτηση στις τάξεις πινάκων με τα αγαπημένα βιβλία των μαθητών ανά τμήμα, δημιουργία
λίστας, αναζήτηση τίτλων στη σχολική και δημοτική βιβλιοθήκη και προσφορά όσων από αυτούς
λείπουν από τις βιβλιοθήκες αυτές.
▶ Παρουσίαση προτρεπτικού λόγου για την ανάγκη της φιλαναγνωσίας από τη ρητορική ομάδα.
•

Ενίσχυση δράσεων σχολείου
▶ Δημιουργία πρόσκλησης και αφίσας για ημερίδα του σχολείου σχετικά με τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών.
▶ Προετοιμασία του χώρου της ημερίδας.
▶ Υποδοχή προσκεκλημένων και υποστήριξη εργασιών ημερίδας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Φέτος, πρώτη χρονιά συμμετοχής στο «Νοιάζομαι και Δρω», προσπαθήσαμε
να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας αλλά και την ευρύτερη κοινότητα
πάνω σε θέματα που αφορούν στις ευπαθείς ομάδες αλλά και γενικότερα
στην κοινωνία της κρίσης. Στόχος των δράσεων ήταν να προσπαθήσουμε
να ομορφύνουμε το χώρο γύρω μας και να ενδυναμώσουμε και να
ενθαρρύνουμε τα μέλη της κοινότητας ώστε να επιδείξουν αλληλεγγύη προς
τον συνάνθρωπο, αλλά και να εξασφαλίσουμε κάθε δυνατή υλική βοήθεια
σε όποιον την έχει ανάγκη. Οι μαθητές όλης της σχολικής μονάδας, παρ’
όλα τα οικονομικά προβλήματα που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν και παρά το
επιβαρυμένο πρόγραμμά τους, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και αποτελεσματικά
κάνοντας πράξη τη θεωρία της ισχύος εν τη ενώσει. Πολύτιμος αρωγός
στάθηκαν οι γονείς αλλά και ο Δήμος. Τα παιδιά με τον ενθουσιασμό που
επέδειξαν δεν μας αφήνουν περιθώρια μη συνέχισης του προγράμματος και
την επόμενη σχολική χρονιά.
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3ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης
Συντελεστές:
Βασιλική Ζόρλα, Στεφανία Τζανακάκη, Αλεξάνδρα Μαρκαντωνάτου, Αικατερίνη Φιλίππου, Αφροδίτη
Σκούμπη, Φωτεινή Κωτσοπούλου, Αικατερίνη Καββαδά

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Χιόνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

« Έγνοια για ό,τι έχει ζωή»

•

«Έγνοια για τον συνάνθρωπο και το συνομήλικό μου παιδί»
▶ Αποσαφήνιση εννοιών (εθελοντισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη, ακτιβισμός, ενεργός πολίτης)
▶ Δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή και όχι μόνο.
▶ Παρακολούθηση ταινίας μικρού μήκους.
▶ Αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από το Διαδίκτυο και την πλατφόρμα.
Διάχυση εννοιών στη σχολική κοινότητα
▶ Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα.
▶ Τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
▶ Ανάρτηση του περιεχομένου των δράσεων της ομάδας.
▶Τοποθέτηση πινάκων στις τάξεις για ενημέρωση και συγκέντρωση υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και σχεδιασμός αφισών σχετικών με
τις δράσεις μας.
▶ Επαφή της ομάδας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ν.Σμύρνης.
Ευαισθητοποίηση των μαθητών γενικά για τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες και τον
διπλανό τους στο σχολείο καθώς και προσπάθεια προσέγγισης των προβλημάτων της
καθημερινότητάς τους
▶ Αναζήτηση αδύναμων ομάδων και διατύπωση προτάσεων-ιδεών για την ενίσχυσή τους

•

«Έγνοια για το περιβάλλον»
Αποσαφήνιση εννοιών (εθελοντισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη, ακτιβισμός, ενεργός
πολίτης)
▶ Δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή.
▶ Παρακολούθηση ταινίας μικρού μήκους.
▶ Αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από το Διαδίκτυο και την πλατφόρμα.
▶ Διάχυση εννοιών στη σχολική κοινότητα.
Προσπάθεια βελτίωσης περιβάλλοντα χώρου
▶ Τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
▶ Ανάρτηση του περιεχομένου των δράσεων της ομάδας.
▶ Τοποθέτηση πινάκων στις τάξεις για ενημέρωση και συγκέντρωση υλικού που θα χρησιμοποιηθεί
για την επίτευξη των στόχων της ομάδας ή/και σχεδιασμός αφισών σχετικών με τις δράσεις μας.
▶ Επαφή της ομάδας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τη Σχολική Επιτροπή.
Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
από τη Διευθύντρια και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα
▶ Παρατήρηση των χώρων του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κήπος
του σχολείου, καθαριότητα) και προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας τους.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι στόχοι που είχαν τεθεί υλοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος. Τα
αποτελέσματα των ενεργειών πολυποίκιλα. Η ευαισθητοποίηση των
μαθητών ήταν συγκινητική. Κινητοποιήθηκαν παιδιά, τα οποία ποτέ δεν είχαν
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους ενέργειες και δραστηριότητες. Κινητοποιήθηκε
μεγάλο μέρος του συνόλου των μαθητών αλλά και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων καθώς και εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν συμμετέχουν επίσημα
στο πρόγραμμα. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.
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8ο Γυμνάσιο Αχαρνών
Συντελεστές:
Ειρήνη Διαλλυνά, Σοφία Ηλιοπούλου, Ελευθερία Καμαρίτσα, Αγορίτσα Σταθοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Χιόνη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ..... ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

•

Οι δράσεις μας
▶ Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων-Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
▶ Αξιοποίηση του υλικού-δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή.
▶ Μετά από την καταγραφή των αναγκών της σχολικής μονάδας και διατύπωση προτάσεων για
τη βελτίωση του χώρου και της λειτουργίας του σχολείου, οργανώθηκαν σε συνεργασία με το
δεκαπενταμελές μικρές εθελοντικές ομάδες υπεύθυνες για τον εξωραϊσμό του προαύλιου (βάψιμο
τοίχων-καλλιτεχνική δημιουργία)-σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για την
καθημερινή επίβλεψη της καθαριότητας, σε συνδυασμό με μια «καμπάνια» ευαισθητοποίησης
και για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη και την
πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.
▶ Ανεύρεση πόρων για τη στήριξη του έργου του «Make a Wish».
▶ Συνεργασία με τη χορωδία του σχολείου σε εκδήλωση του Δήμου μας για παιδιά άπορων
οικογενειών.
▶ Ενημέρωση από εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ιστορία και τη δράση της
οργάνωσης(παραγόμενο υλικό: κείμενο και ηλεκτρονική αφίσα).
▶ Αναζήτηση στο διαδίκτυο εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας.
▶ Συνάντηση με μέλη της τοπικής εθελοντικής οργάνωσης «Κοινωνικό έργο ΠΡΟΣΦΕΡΩ»
(συνέντευξη με τους εθελοντές, το δέντρο του εθελοντή, προσφορά ρούχων και βρεφικών
τροφών).
▶ Συμμετοχή στο δίκτυο σχολείων για τα αδέσποτα ζώα.
▶ Συνεργασία με το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», ομάδα εθελοντών πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου Αχαρνών-συμμετοχή στο μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ-ενημέρωση της σχολικής
κοινότητας-υιοθεσία αρχαίου θεάτρου-συμμετοχή στις διάφορες δράσεις.
▶ Βόλτα στη γειτονιά, διαπίστωση των προβλημάτων και χαρτογράφηση της περιοχής, προτάσεις
για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του εγκαταλελειμμένου εμπορικού κέντρου.
▶ Συνεργασία με τη θεατρική ομάδα, τη χορωδία και τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας τοίχου
και της ηλεκτρονικής εφημερίδας του σχολείου για τη διάχυση δράσεων και ιδεών.

•

Προγραμματίστηκαν επίσης:
▶ Επίσκεψη στο «Χαμόγελο του παιδιού».
▶ Συνάντηση της ομάδας με την αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
▶ Επίσκεψη στην τοπική φιλοζωική οργάνωση.
▶ Επίσκεψη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο-συμμετοχή με εθελοντική
εργασία Πιθανή συνεργασία με άλλα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Ενημέρωση από τοπικούς φορείς για την ανακύκλωση, την εθελοντική αιμοδοσία και τα
δικαιώματα των γυναικών.
▶ Καλλιτεχνικό αποτύπωμα των δράσεων.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Τα αποτελέσματα των δράσεων ήταν θετικά και η ανταπόκριση των μαθητών
ήταν μεγάλη. Επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές στην καθημερινότητά τους
στο σχολείο. Έδειξαν μεγάλη ευαισθητοποίηση σε θέματα διαχείρισης
προβλημάτων στο χώρο του σχολείου και συνέβαλαν στη λύση τους κι
αυτό ήταν ιδιαίτερα θετικό και σημαντικό για τη λειτουργία των μαθητικών
κοινοτήτων. Τους βοήθησε να κρατήσουν πιο υπεύθυνη στάση στα θέματα
καθαριότητας και λειτουργίας του σχολείου, τους συνέδεσε με τη γειτονιά
τους και την τοπική κοινωνία. Ενημερώθηκαν για πολλά πράγματα που
δεν γνώριζαν και αφορούν στην καθημερινότητα των οικογενειών τους.
Οι συνεργασίες με διάφορους φορείς και οργανώσεις σε συνδυασμό με
κατάλληλη ενημέρωση βοήθησαν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι
είναι μέλη μιας ομάδας, να αντιληφθούν καλύτερα τις έννοιες «πολίτης»
και «ενεργός πολίτης», να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο μέλλον και να
οραματιστούν το μέλλον της πόλης τους, να γνωρίσουν όσα υπάρχουν στην
πόλη τους και τα αγνοούν, να αισθάνονται ότι σε δύσκολες στιγμές μπορούν να
στηριχτούν στους ανθρώπους της πόλης τους.
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Ζάννειο Πειραματικό
Λύκειο Πειραιά
Συντελεστές:
Παρασκευή Λεοντοπούλου, Ανδρονίκη Μαματσή, Καλλιόπη Καρρά, Βιολέττα Λεβέντη, Μαρία
Γαλανοπούλου, Παρασκευή Καλογερά, Γεωργία Βαίτσου, Μαρία Παπαναστασίου, Πολυξένη Μπενάκη,
Παναγιώτης Μελετάκος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μονάχα ότι έδωσες, για πάντα είναι δικό σου»
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•

Ο θεσμός του Διευρυμένου Διαλείμματος
▶ Στο πλαίσιο του ενεργού πολίτη, εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί στο σχολείο μας ο θεσμός του
Διευρυμένου Διαλείμματος. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας δράσης που στοχεύει στην εμπλοκή
των μαθητών στις δημοκρατικές διαδικασίες του σχολείου και σε πρωτοβουλίες που παίρνουν οι
ίδιοι σε ζητήματα αποφάσεων για δράσεις εντός και εκτός του σχολείου. Η ευαισθητοποίησή τους
σχετικά με τους πρόσφυγες ενισχύθηκε μέσα από το θεσμό του Διευρυμένου Διαλείμματος με την
συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την κατασκευή ενός poster ανά τμήμα, το οποίο αναρτήθηκε
στην τάξη τους.
▶ Στις 18/12/2016 τους δόθηκε ως θέμα ο σχεδιασμός ενός δρόμου με αφετηρία την «1η Πατρίδα»
και προορισμό την «2η Πατρίδα». Αν και το σχολείο μας είναι Λύκειο, οι μαθητές μας συμμετείχαν
με ενθουσιασμό και σε αυτή τη δράση. Τα σε κοινή θέα έργα τους εκφράζουν την ευαισθησία
τους, την οποία προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και να στηρίξουμε ως αναπόσπαστο μέρος του
προσανατολισμού του σχολείου μας.

•

Ομορφαίνουμε τη γειτονιά μας
Στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών στη γειτονιά-κοινότητα, με πρωτοβουλία των ίδιων των
μαθητών σχεδιάζεται το βάψιμο της εκκλησίας που στεγάζεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου
μας. Τα υλικά τα έχουμε ήδη προμηθευτεί και την άνοιξη προγραμματίζεται ο εξωραϊσμός της.

•

Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ActionΑid «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την
Εκπαίδευση 2017»
Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την κατανόηση του
εθελοντικού έργου, συμμετείχαμε στην εκστρατεία της ActionΑid που προωθεί έμπρακτα τον 4ο
Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης της χιλιετίας, την ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Η θεματική ήταν
αφιερωμένη στο δικαίωμα των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Η δράση διεξήχθη στο
πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας Β’ Λυκείου «Πρόσφυγας. Θα μπορούσα να είμαι εγώ».

•

Ενίσχυση των δομών αλληλεγγύης του Πειραιά
Στο πλαίσιο της προσφοράς αγαθών σε πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η
δράση πραγματοποιήθηκε από όλες τις τάξεις, εποχιακά, συνδεόμενη με ιδιαίτερες στιγμές της
σχολικής ζωής:
▶ Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην «Αλληλεγγύη Πειραιά», στις διακοπές
των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
▶ Προσφορά τροφίμων για γεύμα στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Πειραιά «Και δος ημίν σήμερον…» από
την Γ’ Λυκείου επιστέφοντας από την πενθήμερη εκδρομή της.
▶ Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε γειτονική μας οικογένεια.
▶ Προσφορά γραφικής ύλης στο Σχολείο του Κέντρου φιλοξενίας προσφύγων του Σκαραμαγκά
στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

•

Χριστούγεννα στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
Στο πλαίσιο της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι μαθητές
των τμημάτων Α2 και Α3 του Λυκείου μας, επισκέφθηκαν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 ενώ πήραν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν για να
προσφέρουν δωρεά τροφίμων, χριστουγεννιάτικο δέντρο ευχών που φιλοτέχνησαν οι ίδιοι αλλά
και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και το κοινωνικό έργο του ιδρύματος.

•

«Κι’ αν ήσουν εσύ;»
Ο όμιλος θεάτρου του σχολείου μας υλοποίησε φέτος το πρόγραμμα «Κι’ αν ήσουν εσύ;» της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο
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στην Εκπαίδευση. Με βιωματικές δραστηριότητες και αξιοποιώντας τεχνικές θεάτρου και
εκπαιδευτικού δράματος, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε
θέματα προσφύγων. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές παρουσίασαν τη δουλειά τους με τη μορφή
θεατρικής παράστασης.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα βοήθησε τους μαθητές μας να αποσαφηνίσουν τις ιδέες
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας, να
διερευνήσουν τρόπους συμμετοχής και δραστηριοποίησης στα κοινά,
χρησιμοποιώντας ο καθένας τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά μας. Πρόσθετα,
προσέφερε στους μαθητές μας μια βάση προς την ενεργό πολιτειότητα για
την ενήλικη ζωή τους. Ακόμη έδωσε ένα πλαίσιο ομπρέλα, που ενίσχυσε τη
συνεργασία μεταξύ των διάφορων δράσεων και προσέφερε στους μαθητές
μας μια πιο σφαιρική αντίληψη για το πως εκδηλώνεται έμπρακτα το
ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω μας.
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1ο Λύκειο Περιστερίου
Συντελεστές:
Γεώργιος Ελληνικάκης, Ελισάβετ Σκουτέρη, Αλεξάνδρα Γούβαλη, Κωνσταντίνα Ρέσσου, Αθανασία
Καπετάνιου, Ευαγγελία Αντωνοπούλου, Αγγελική Ρούση, Κατερίνα Μώλου, Αγγελική Γαζή, Μανώλης
Μανδηλαράς, Βασίλης Σιαβελής, Νικόλαος Λάλος, Ιωάννης Τσιαμπούρης, Χριστόφορος Ζαχόπουλος,
Απόστολος Ντανάκας, Ευαγγελία Γαλανάκη, Πηνελόπη Πριοβόλου, Σταυρούλα Μουγιακάκου, Στέργιος
Τσουρέκας, Σοφία Λεοντοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Δεκατρή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Είναι καλύτερο να ανάβεις ένα κερί
παρά να παραπονιέσαι για το σκοτάδι»

•

Οι δράσεις μας
▶ Αξιοποιώντας το υλικό των βιβλίων του «Νοιάζομαι και Δρω», αφιερώσαμε κάποιες ώρες σε
εποικοδομητικές συζητήσεις με θέμα τον εθελοντισμό και πώς μπορεί να εκδηλωθεί μέσα στην
κοινωνία. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ν.Λογοτεχνίας.
▶ Χωρισμένοι σε υποομάδες, βάψαμε τις αίθουσες του σχολείου, το αμφιθέατρό του, τους τοίχους
του προαύλιου χώρου, δίνοντας χρώμα και ένταση στο χώρο που μορφώνονται οι μαθητές μας.
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων των Αγγλικών και των Μαθηματικών.
▶ Διακοσμήσαμε κάποιες αίθουσες του σχολείου με εικαστικά έργα των ίδιων των μαθητών. Η
δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών.
▶ Δενδροφυτεύσαμε τα παρτέρια του σχολείου και ασχοληθήκαμε με την φροντίδα τους. Η
δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής.
▶ Εμπλουτίσαμε τη σχολική μας βιβλιοθήκη με δωρεές βιβλιοπωλείων και εκδόσεων. Η
δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ν.Γλώσσας.
▶ Τοποθετήσαμε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής.
▶ Δεχτήκαμε χορηγίες Η/Υ που διευκολύνουν τις σχολικές μας δράσεις. Η δραστηριότητα
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής.
▶ Συγκεντρώσαμε τρόφιμα, τα οποία προσφέραμε σε ευπαθείς ομάδες. Η δραστηριότητα
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών.
▶ Συλλέξαμε πλαστικά καπάκια και παραδόθηκαν στο δήμο Περιστερίου για την αγορά
αναπηρικού αμαξιδίου σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
του μαθήματος της Κοινωνιολογίας.
▶ Διανεμήθηκαν σε συνεργασία με τη Φιλανθρωπική Οργάνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Η
Αποστολή στηρίζει» πακέτα τροφίμων σε πολύτεκνες οικογένειες. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα επηρέασε, τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς,
εφόσον είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, να προβληματιστούν, να συναισθανθούν τις αγωνίες του, να βιώσουν
έντονα συναισθήματα. Τα ισχυρά σημεία των δράσεων της ομάδας μας
αξιολογούμε πως σχετίζονται με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και βοήθεια
στο συνάνθρωπό μας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές για το
έργο και την προσφορά των εθελοντικών ομάδων από τη δράση των οποίων
φαίνεται να επηρεάστηκαν. Συμπερασματικά, ως ομάδα, θεωρούμε πως
υπήρξαμε περισσότερο αποτελεσματικοί στις δράσεις που σχετίζονταν με
ανθρωπιστική προσφορά.
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2ο ΓΕΛ Γέρακα
Συντελεστές:
Ευαγγελία Γεωργάκη, Βασίλειος Αναστόπουλος, Βασιλική Κωσταντή, Μαρία Καραπέτη, Αρχοντούλα
Ίσκου, Μαρία Τσιαπράζη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Δεκατρή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο»

•

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες όπως:
▶ Υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τίτλο: «Το σχολείο μας» και θέμα
τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος οι μαθητές μας ανέλαβαν τη δενδροφύτευση του κήπου του σχολείου
με οπωροφόρα δένδρα και καλλωπιστικά φυτά και διαθέσαμε την παραγωγή των ελιών στο
παζάρι που διοργανώθηκε.
▶ Κινητοποίηση των μαθητών μέσω των μαθητικών κοινοτήτων τους για την καθαριότητα του
σχολείου κατά το διάστημα από 24 /10/2016 μέχρι 2/11/2016, λόγω πολυήμερης αναρρωτικής
άδειας της καθαρίστριας του σχολείου. Οργανώθηκαν τετραμελείς ομάδες ανά ημέρα για την
καθαριότητα της κάθε αίθουσας διδασκαλίας και ομάδες καθαριότητας της αυλής, των αιθρίων,
της αίθουσας εκδηλώσεων και της σχολικής βιβλιοθήκης.
▶ Διοργάνωση χριστουγεννιάτικου παζαριού στις 15-12-16 από τους μαθητές. Σε αυτό διατέθηκαν
προϊόντα που οι ίδιοι οι μαθητές ετοίμασαν, γλυκά, χυμοί και άλλα μικροδώρα. Τα έσοδα
διατέθηκαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης, διέθεσαν προϊόντα της Unicef και υποστήριξαν
τα παιδιά, μέσω του « Make a Wish».Την ίδια μέρα διακινήθηκαν οι λαχνοί από μαθητές για τη
λαχειοφόρο αγορά, τα έσοδα της οποίας διατίθενται για τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου.
▶ Παράλληλα οι μαθητές παρενέβησαν αποτελεσματικά στην αισθητική αναβάθμιση του σχολείου
μας. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της κας Αθανασιάδου, καθηγήτριας Καλλιτεχνικών,
κάλυψαν με graffiti τους εξωτερικούς τοίχους του προαύλιου χώρου. Συνάμα, βοήθησαν
στην τοποθέτηση κάδρων και πινάκων στους εσωτερικούς τοίχους του σχολείου, έβαψαν και
επισκεύασαν ό,τι ήταν απαραίτητο.
▶ Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε ομάδες υποστήριξης για τη διοργάνωση
του ΙΖ΄ Μαθητικού Συμποσίου της UNESCO. Δημιουργήθηκαν οι ομάδες γραμματειακής
υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης, φωτογράφων, δημοσιογράφων, catering. Πολλοί μαθητές
δραστηριοποιήθηκαν για την καθαριότητα των χώρων, μικροεπισκευές, πλύσιμο, σιδέρωμα και
τοποθέτηση κουρτινών κ.ά. Το φαγητό που έμεινε μετά το πέρας της εκδήλωσης παραχωρήθηκε
στους άπορους της ενορία των Αγίων Θεοδώρων.
▶ Ανακύκλωση Υλικών όπως:
-Χαρτιού.
-Ηλεκτρικών συσκευών (σε συνεργασία με τον Δήμο Παλλήνης
-Μπαταριών (σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ).
-Συλλογή πλαστικών καπακιών, για αγορά αμαξιδίων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
-Επίσης, οι μαθητές μας εμπλούτησαν τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας με βιβλία, τα
οποία βρέθηκαν πεταμένα σε κάδους ανακύκλωσης.

•

Στην τοπική κοινωνία
Η συμμετοχή των μαθητών μας σε δράσεις υπό την αιγίδα του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης, όπως η κινητοποίηση μαθητών και γονέων για την ενίσχυση
του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», του «Κοινωνικού Φαρμακείου» και του «Κοινωνικού
Ανταλλακτηρίου», η σύμπραξη με τα γειτονικά μας σχολεία για την ανάπτυξη σχέσεων καλής
γειτονίας, είναι μερικά παραδείγματα προσφοράς στην κοινότητα.
▶ Την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017, οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 μετέβησαν
στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Είχαν ετοιμάσει γεύματα και γλυκά από το σπίτι τους και τα
διένειμαν στους άπορους μαζί με συσκευασμένα τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής που είχαμε
συγκεντρώσει στο σχολείο.
▶ Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου2017, μεικτή ομάδα μαθητών που συμμετείχε στον όμιλο εθελοντισμού
του σχολείου μας μετέβη στο Παιδικό χωριό SOS στη Βάρη Αττικής για την προσφορά εθελοντικής
εργασίας. Μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους είχαν αναλάβει την τακτοποίηση της
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βιβλιοθήκης και εργασίες στους υπαίθριους χώρους
▶ Συμμετοχή στην ενέργεια του Δήμου Παλλήνης «Follow green» και υποβολή σχεδίων για
δημιουργία ζωγραφικών έργων σε κάδους ανακύκλωσης, που έχει ως στόχο την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των μαθητών, καθώς και των πολιτών του Δήμου για την διαδικασία της
ανακύκλωσης και τα ευεργετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα της.
▶ Το Σάββατο, 29 Απριλίου 2017, η ομάδα του 2ου ΓΕΛ Γέρακα συμμετείχε σε 8ωρο εικαστικό
εργαστήριο στο Κ.Ε.Ε.Τ.-πρώην Αποθήκες Καμπά του Δήμου Παλλήνης, όπου οι μαθήτριες
εφάρμοσαν τα τελικά σχέδιά τους σε 5 μεταλλικούς κάδους.
▶ Την Κυριακή, 28 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης σχολείων Δήμου
Παλλήνης, κατά την οποία τα έργα των συμμετεχόντων σχολείων εκτέθηκαν στον υπαίθριο χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα και ακολούθησε η βράβευση των σχολείων.
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•

Σε εθνικό επίπεδο
▶ Η σύμπραξη με ειδικά σχολεία, τον Σύλλογο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
(Σ.Κ.Ε.Π.).
▶ Η πραγματοποίηση της ευχής ενός παιδιού μέσω του «Make a Wish».
▶ Συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού και συμμετοχή στην εικονική γενική συνέλευση
μαθητών Λυκείου, σε μία προσπάθεια να καταγραφούν τα αιτήματα των μαθητών για τις σχολικές
κοινότητες και να γίνει επεξεργασία για την κατάθεση πρότασης για τη σωστή λειτουργία των
μαθητικών συμβουλίων.
▶ Συμμετοχή ομάδας του σχολείου την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 στον Αυθεντικό Μαραθώνιο.
Στο 25ο χιλιόμετρο της διαδρομής, στο Πικέρμι, 30 περίπου μαθητές με την καθηγήτρια κ.
Κωνσταντή υποδέχθηκαν, υποστήριξαν, εμψύχωσαν, χειροκρότησαν και πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους στους χιλιάδες δρομείς.
▶ Το σχολείο μας συμμετείχε με εθελοντικές δράσεις για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα
του σχολείου. Οι προσπάθειες αυτές έγιναν συντονισμένα στα πλαίσια της Πανελλήνιας
Περιβαλλοντικής Εκστρατείας ««Let’s do it Greece» 2017», με κεντρικό μήνυμα: «Γίνε η Αλλαγή
που Περιμένεις!» Η πρώτη δράση είχε σχέση με τον σχολικό κήπο την Πέμπτη και την Παρασκευή
30 και 31 Μαρτίου 2017. Αρχικά με χλοοκοπτικό κόπηκαν τα άγρια χόρτα που είχαν φυτρώσει.
Στη συνέχεια, καθαρίστηκαν οι διάδρομοι από τα κομμένα χόρτα, τα οποία θα γίνουν λίπασμα.
Κλαδεύτηκαν οι ελιές και οι θάμνοι. Φυτεύθηκαν λουλούδια (γεράνια, γαρυφαλλιές, μαργαρίτες,
ίριδες και γκαζάνιες) καθώς και αρωματικά φυτά (δάφνη και δυόσμος). Η δεύτερη δράση
έγινε από τους μαθητές της ομάδας ερευνητικής εργασίας της Β΄ τάξης για τον εθελοντισμό
με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Τσιαπράζη την Πέμπτη και την Παρασκευή 30 και 31 Μαρτίου
2017. Μαθητές ζωγράφισαν σε τοίχο του προαυλίου το μήνυμα «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Στη συνέχεια
καθάρισαν τον προαύλιο χώρο από σκουπίδια.

•

Δράσεις με διεθνή εμβέλεια
▶ H υιοθεσία, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ενός παιδιού μέσα από το πρόγραμμα ActionΑid (από
το 2011).
▶ H οικονομική ενίσχυση της Unicef έδωσε μία οικουμενική διάσταση της ανθρωπιστικής
ευαισθησίας και των ιδεωδών του ανθρωπισμού.
▶ Το Σχολείο μας συμμετείχε στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση» του
εκπαιδευτικού τομέα της ActionΑid (Education for all) με δράσεις που υλοποιούνται μέσα στις
τάξεις και τη διοργάνωση εκθέσεως των έργων των μαθητών στους κεντρικούς χώρους του
σχολείου.
▶ Εορτασμός Διεθνών Ωρών/Ημερών/Ετών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω
σε θέματα όπως: «Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου», «Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας
και του Εκφοβισμού»,
▶ «Ώρα της Γης» «Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού»,
«Έτος Αριστοτέλη» κ.ά.

Νοιάζομαι και Δρω

Επιπλέον:
Δόθηκε έμφαση στην αγωγή των παιδιών μας και ιδιαίτερα στην αγωγή του ενεργού πολίτη από
τρόπους καλής συμπεριφοράς που προσδίδουν ποιότητα στην απλή καθημερινή συνύπαρξη έως
την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τα πολιτικά πράγματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την
ανάληψη της ευθύνης, της συμμετοχής στα κοινά ως πολίτες του αύριο, ως πολίτες του κόσμου.
▶ Το σχολείο μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Ελληνική Βουλή των Εφήβων». Το θέμα της
φετινής συνδιάσκεψης είναι ο ενεργός πολίτης. Λόγω των ποικίλων δράσεων που υλοποιούνται
στο σχολείο μας, το 2ο ΓΕΛ Γέρακα εξέλεξε Βουλευτή Επικρατείας, η οποία θα συμμετάσχει στη
φετινή σύνοδο της Βουλής των Εφήβων που θα διεξαχθεί στις αρχές του Ιουλίου 2017.
▶ Το σχολείο μας διοργάνωσε το ΙΖ’ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του
Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet Unesco, το οποίο διεξήχθη στις 16 και 17
Φεβρουαρίου 2017, στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα και στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. Τη διοργάνωση είχε
αναλάβει με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Το θέμα του Συμποσίου ήταν «Συνυπάρχω,
συνανήκω, συμπορεύομαι».
▶ Μία μαθήτριά μας επελέγη στους πρώτους 30, η οποία συμμετείχε στην Σύνοδο του ΕΚΝΕ
(EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT) στο Κάουνας Λιθουανίας.
▶ Το σχολείο μας συμμετείχε στην προσομοίωση συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δύο μαθητές μας συμμετείχαν φέτος στην 35η Εθνική Συνδιάσκεψη για την επιλογή των εθνικών
συνέδρων για τις προσεχείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
▶ MUN INTERNATIONAL CONFERENCES: προσομοιώσεις των Συνεδρίων του ΟΗΕ που τελούν
υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισμού. Λειτούργησε για έβδομη συνεχή χρονιά φέτος ομάδα
MUN στο σχολείο μας που κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έλαβε μέρος σε
τέσσερα συνέδρια Μαθητικών Μοντέλων ΟΗΕ, στο 2nd CSMUN των Campion Schools MUN και
στο 6th PSIMUN στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, στο 20th ΑΜUN στην Αθήνα και στο 2nd ATSMUN
στα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία στην Πάτρα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από αυτή την ενσυνείδητη ανάληψη δράσης και την ανιδιοτελή
προσφορά οι μαθητές μας συνειδητοποίησαν έμπρακτα τι σημαίνει
ενεργός πολίτης, αλτρουισμός, εθελοντισμός. Έμαθαν να αντιστέκονται
στη μαζοποίηση, να αντιστρατεύονται τον ατομικισμό και το πνεύμα της
ιδιοτέλειας, εφόσον διέθεσαν χρήμα, κόπο και χρόνο, ανακουφίζοντας
τον συνάνθρωπο. Επιπροσθέτως, ενδυναμώθηκε η επικοινωνία μεταξύ
τους, καλλιεργήθηκαν περαιτέρω οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες,
ευαισθητοποιήθηκαν σε ποικίλους τομείς και τονώθηκε η κοινωνικοποίησή
τους. Παράλληλα, μαθητές με περιορισμένη απόδοση στην τάξη, μετά τη
διάχυση του εθελοντισμού ενθουσιάστηκαν και δήλωσαν συμμετοχή σε
διάφορες εθελοντικές δράσεις. Έτσι, ένιωσαν περισσότερη αυτοεκτίμηση
και αυτοπεποίθηση, προσφέροντας όπου κατέστη εφικτό για τους ίδιους. Οι
μαθητές, μέσα από την ποικιλότητα των δράσεων αγάπησαν περισσότερο το
σχολείο τους, διότι τους έδωσε τη δυνατότητα της ολιστικής ανάπτυξης της
προσωπικότητάς τους. Συνειδητοποίησαν πως δεν λειτουργεί αυστηρά μέσα
σε ένα αποστειρωμένο, τεχνοκρατικό περιβάλλον, αλλά εμφορείται από ηθικές
αξίες και υπηρετεί υψηλά, ανθρωπιστικά ιδεώδη.Εν κατακλείδι, οι μαθητές
μας διδάχθηκαν πώς ενισχύεται η Δημοκρατική συνείδηση, η ελευθερία
σκέψης, δράσης και λόγου, τι σημαίνει πλουραλισμός σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον και πώς θα οικοδομήσουν μια δημοκρατική-αλτρουιστική
κοινωνία ως αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.
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Γενικό Λύκειο
Θρακομακεδόνων
Συντελεστές:
Ευαγγελία Γεωργάκη, Βασίλειος Αναστόπουλος, Βασιλική Κωσταντή, Μαρία Καραπέτη, Αρχοντούλα
Ίσκου, Μαρία Τσιαπράζη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Αλεξιάδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

Ενεργός μαθητής σήμερα, Ενεργός πολίτης αύριο»

•

Οι δράσεις μας
▶ Επεξήγηση εννοιών που σχετίζονται με τον εθελοντισμό βάσει των βιβλίων του «Νοιάζομαι και
Δρω».
▶ Συζήτηση με τις ομάδες, για τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε (προτάσεις, σχόλια).
▶ Έρευνα μέσω διαδικτύου σε φορείς εθελοντισμού για συλλογή πληροφοριών, ενημέρωση και
λήψη αποφάσεων για τις δράσεις.
▶ Επαφή με το YouSmile και οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης.
▶ Χωρισμός σε ομάδες, προετοιμασία και δημιουργία σύντομων σποτ με θεματολογία, όπως:
Bullying, Φυγές Εφήβων, Δικαιώματα παιδιών, Εθισμός στα Social Media & Gaming, Aσφάλεια
στο Διαδίκτυο και βιντεοσκόπηση αυτών.
▶ Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο YouSmile (δυο ομάδες των 40 ατόμων).
▶ Επίσκεψη στην εθνική γραμμή 1056 – συνομιλία με τους εργαζόμενους ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς.
▶ Συμμετοχή σε δράσεις ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό σε συνεργασία με το YouSmile.
Συγκεκριμένα:
-Flash Mob βασισμένο σε χορογραφία των μαθητών.
-Ομαδική φωτογράφιση με το μότο «Μίλα Τώρα» ζωγραφισμένο σε μεγάλα χαρτόνια.
-Δύο μαθητές της Γ΄ τάξης πήραν συνέντευξη από ψυχολόγο της γραμμής 1056
▶ Πασχαλινές δραστηριότητες σε συνεργασία με το YouSmile. Συγκεκριμένα:
-Ομάδα δέκα μαθητών δημιούργησε πασχαλινά καλαθάκια (χειροτεχνία).
-Ομάδα δέκα μαθητών επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και μοίρασε δωράκια
στα παιδιά που νοσηλεύονταν τις ημέρες του Πάσχα.
▶ Επίσκεψη στο Ίδρυμα προστασίας και αποκατάστασης παιδιών και νέων με νοητική στέρηση
«Θεοτόκο».
▶ Ανεπίσημη παρουσίαση των δράσεών μας:
-Μέσα από τη σελίδα του Σχολείου μας στο Facebook.
-Στον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας παρουσία και μελών του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά μας είδαν τι συμβαίνει πέρα από την ασφαλή ρουτίνα τους.
Αφουγκράστηκαν τις ανάγκες συνανθρώπων τους, ήρθαν σε επαφή με άτομα
και καταστάσεις που τα προβλημάτισαν θετικά. Στη συνέχεια, εκδήλωσαν
την επιθυμία τους να γίνουν ενεργοί εθελοντές στον τομέα που ο καθένας
τους θεωρεί πιο σημαντικό. Έτσι, απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο πως
ευαισθητοποιήθηκαν οι ίδιοι, αλλά και κατάφεραν να γίνουν πρεσβευτές του
εθελοντισμού στους συμμαθητές τους και στην οικογένειά τους.Τα ισχυρά
μας σημεία ήταν η επαφή μας με συνομηλίκους τους και κατ’ επέκταση με
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Επίσης, εκμεταλλευτήκαμε τις
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και τη δημιουργικότητά τους για να προωθήσουμε
και να αναδείξουμε τις δράσεις μας (π.χ. σποτάκια, flash mob).

239

Νοιάζομαι και Δρω

3ο ΓΕΛ Γαλατσίου
Συντελεστές:
Αδάμ Αδαμόπουλος, Ελένη Ζαλαβρά, Δήμητρα Ριμπά.

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Αλεξιάδη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι εθελοντές του 3ου»

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρία
Αρχικά οι μαθητές προσέγγισαν τον σκοπό και τις δράσεις οργανώσεων που σχετίζονται με
τον εθελοντισμό έτσι ώστε να επιλέξουν με ποια οργάνωση θα ήθελαν να συνεργαστούν.
Συγκεκριμένα κάθε μαθητής ανέλαβε να μελετήσει μία οργάνωση και σε συνδυασμό με την
ένταξη του προγράμματος σε ερευνητική εργασία να την παρουσιάσει στους συμμαθητές του κατά
την παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας το Α’ τετράμηνο
του σχ. έτους 2016-2017.
Επίσης, διαπιστώνοντας την ύπαρξη του Σ.Κ.Ε.Π. και ορμώμενοι από συμμαθητή τους που
κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο αποφάσισαν ότι θα ήθελαν τόσο οι ίδιοι να ενημερωθούν για
τα άτομα με αναπηρία αλλά, και να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της
ευρύτερης σχολικής κοινότητας για τα άτομα με αναπηρία. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με το Σ.Κ.Ε.Π.
και κανονίσαμε να επισκεφθούν το σχολείο μας την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εξοικειώνοντας τους μαθητές γενικής εκπαίδευσης με την αναπηρία».
Η ομάδα μας είχε οργανώσει να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση όλοι οι μαθητές της Α’
Λυκείου του σχολείου μας. Το γεγονός ότι τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να προσέλθει ο ομιλητής
Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας δεν μας οδήγησε στην ματαίωση της εκδήλωσης αλλά ορμώμενοι από
την αδυναμία του να μετακινηθεί παρουσιάσαμε την έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει στα
πεζοδρόμια του Γαλατσίου σε σχέση με την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Στη συνέχεια οργανώθηκε συζήτηση μεταξύ των μαθητών στην οποία μοιράστηκαν τις απόψεις
και τον προβληματισμό τους για τις ευκαιρίες που έχουν τα άτομα με αναπηρίες όπου ιδιαίτερο
ρόλο έπαιξε η συμμετοχή συμμαθητή τους που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.
•

Βελτίωση του σχολικού χώρου και της ευρύτερης γειτονιάς
Οι μαθητές μας θέλησαν να ασχοληθούν με κάτι που τους αφορά άμεσα, παρεμβαίνοντας στον
μικρόκοσμο του σχολείου μας και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τους ενθαρρύναμε, θεωρώντας
ότι με την ατομική τους εθελοντική συμβολή ήταν μια έξοχη ευκαιρία να τον οικειοποιηθούν. Έτσι,
σχεδιάσαμε και οργανώσαμε διάφορες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του σχολικού χώρου με
διαμόρφωση και καλλωπισμό, τόσο στις τάξεις της Α΄ Λυκείου από την οποία προέρχονταν οι
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.
Έτσι, στοκάραμε και βάψαμε δυο τάξεις, βάψαμε τα παγκάκια του σχολείου, βάψαμε την είσοδο
του σχολείου και το προαύλιο, καθώς και δημιουργήσαμε ένα graffiti.
Οι μαθητές μας έχοντας υπόψη τους την ομάδα «Γείτονες Γαλατσίου», η οποία δραστηριοποιείται
έντονα σε επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αλλά και δράσης στον Δήμο μας, πρότειναν
να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, έτσι ώστε να συνδιοργανώσουμε κάποια περιβαλλοντική
παρέμβαση σε επίπεδο γειτονιάς γύρω από το σχολείο μας. Δυο μέλη της ομάδας «Γείτονες»,
η Άντα Μονογιού και ο Ηλίας Κύρκος, μας επισκέφθηκαν και περπατήσαμε μαζί στην οδό Αγ.
Ειρήνης έξω από το σχολείο μας.
Μαζί συζητήσαμε διάφορες ιδέες και μας συμβούλεψαν κατά πόσον και πώς είναι εφικτές.
Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν να καταγράψουμε προτάσεις προς την υπηρεσία
πρασίνου του Δήμου μας που αφορούσαν τη αίτησή μας για παρέμβαση εντός και εκτός του
σχολείου μας και τη συμβολή της υπηρεσίας στην προσπάθειά μας.
Συντάξαμε επιστολή την οποία πλαισιώσαμε με φωτογραφίες και σχέδια των σημείων που
θέλαμε να κάνουμε παρεμβάσεις και την οποία καταθέσαμε επίσημα στο Δήμο μας.
Μεταξύ των προτάσεών μας ήταν η δενδροφύτευση στην οδό Αγ. Ειρήνης έξω από το σχολείο μας
με το Σ.Κ.Ε.Π.τικό ότι δεν υπάρχουν καθόλου δένδρα. Η ανταπόκριση της υπηρεσίας πρασίνου
του Δήμου Γαλατσίου ήταν θετική και έτσι, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 η γεωπόνος του Δήμου,
Σοφία Δουλουμπάγκα, καθοδήγησε τους μαθητές μας, οι οποίοι μαζί με υπαλλήλους του Δήμου
φύτεψαν 7 δένδρα.
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Επίσης, βιώνοντας καθημερινά το πρόβλημα υγιεινής το οποίο υπάρχει λόγω των περιττωμάτων
κατά μήκος του δρόμου που είναι το σχολείο μας οι μαθητές σχεδίασαν και τοποθέτησαν πινακίδα
με την παρότρυνση οι «ζωόφιλοι» να φροντίζουν για την υγιεινή του χώρου.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η ενασχόληση των μαθητών με τον καλλωπισμό του σχολείου τους έβαλε
στη διαδικασία οικειοποίησης και σεβασμού του χώρου. Γενικότερα, οι
συμμετέχοντες μαθητές καμαρώνουν για την αναγνώριση που είχαν οι
προσπάθειες και η εθελοντική συνεισφορά τους εντός και εκτός του σχολείου
μας. Ολοκληρώνοντας, η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα
«Νοιάζομαι και Δρω» θεωρούμε ότι πέτυχε το βασικό στόχο που είχαμε θέσει
που ήταν η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στον εθελοντισμό και η
ενδυνάμωση των μαθητών μας ώστε να δρουν ως «ενεργοί πολίτες».
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2ο ΓΕΛ Καματερού
Συντελεστές:
Φωτεινή Παπαδοπούλου, Μαρία Μπαθιανάκη, Μιχάλης Παπόυτσάκης, Αλεξάνδρα Αδαμοπούλου,
Φραντζέσκα Χάνου, Παγώνα Αντωνάτου

Συντονίστρια Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννα Ντίνου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΝΟΙΑΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙΣ»

•

Οι δράσεις μας
▶ Έγιναν δύο ενημερωτικές συναντήσεις για ευαισθητοποίηση της παιδαγωγικής ομάδας με
την Συντονίστρια και σχεδιασμό του προγράμματος δράσης στο σχολείο μας.
▶ Οι εκπαιδευτικοί της ΠΟ έκαναν με την σειρά τους την αρχική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των μαθητών σχετικά με τις αρχές του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας.
▶ Έγινε αποσαφήνιση των εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της προσφοράς, της
φιλανθρωπίας, της προσφοράς, της ενεργού πολιτειότητας και της οργάνωσης της Κοινωνίας των
Πολιτών, των συμμετεχόντων μαθητών και υποδοχή νέων μελών στην Ομάδα του «Νοιάζομαι
και Δρω» με τη μέθοδο του world cafe από τη συντονίστρια.
▶ Ημέρα προσφοράς και μοιράσματος στο Σχολείο μας: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και
προσφορά δώρων που είχαν κατασκευαστεί από την ομάδα του «Νοιάζομαι και Δρω» σε όλα
τα παιδιά του Σχολείου.
▶ Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου στο σχολείο μας: Διαμόρφωση
ειδικού χώρου στο σχολείο με εθελοντική εργασία από τους μαθητές και καθηγητές του
προγράμματος, συλλογή λογοτεχνικών ( σε πρώτο στάδιο έργων).
▶ Επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού «ΜΗΤΕΡΑ» και προσφορά εθελοντικής
εργασίας ένα σαββατιάτικο πρωινό από μαθητές και εκπαιδευτικούς της ομάδας.
▶ Εθελοντικός καθαρισμός από σκουπίδια τμήματος της παραλίας της Ελευσίνας ένα
κυριακάτικο πρωινό, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Ελευσίνας.
Ενημέρωση του σχολείου για τις προηγούμενες δράσεις, ευαισθητοποίηση, επικοινωνία,
διάχυση αποτελεσμάτων, αναστοχασμός.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά έμαθαν, προβληματίστηκαν, συγκινήθηκαν, παρουσίασαν τις
εμπειρίες τους και στα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας. Θέλησαν να
προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους, έδρασαν υπεύθυνα ως ενεργοί
πολίτες και προβληματίστηκαν για τις ανάγκες ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων, κινητοποιήθηκαν για τη βελτίωση των συνθηκών του σχολείου, και
ενδιαφέρθηκαν για το φυσικό περιβάλλον. Εν κατακλείδι ήρθαν σε επαφή με
τις αρχές του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας.
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Δημοτικό Σχολείο
Αρχοντοχωρίου
Αιτωλοακαρνανίας
Συντελεστές:
Ειρήνη Κλεισιάρη, Μαρία Κουτούπη, Ελευθερία Πάντσιου, Γεώργιος Παξινός, Αλκμήνη Πλατιά

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αγγελική Πάσχου

245

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Εθελοντικές Διαδρομές»

•

Οι δράσεις μας
▶ Στο πρόγραμμα εργάστηκαν οι μαθητές όλου του σχολείου. Στο Ολοήμερο Σχολείο συνεχίζονταν
κανονικά οι δράσεις. Οι μαθητές του πρωινού ανάλογα με την ηλικία τους, τα ενδιαφέροντά τους
και τις δυνατότητές τους αναλάμβαναν και συγκεκριμένες δράσεις. Γινόταν ένας καταμερισμός
των δραστηριοτήτων.
▶ Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση μπαταριών και τη συλλογή πλαστικών καπακιών.
▶ Αγόρασαν αστέρια από το «Κάνε μία ευχή».
▶ Αιτήθηκαν στον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης σε
χώρο του κοινοτικού γραφείου.
▶ Έφτιαξαν στολίδια με μηνύματα από βιβλία για το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας και
κάλεσαν τις μητέρες τους να εργαστούν εθελοντικά για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ.
▶ Δημιουργήθηκε γωνιά ανάγνωσης μέσα στις τάξεις και εξοπλίστηκε το υπάρχον αναγνωστήριο
του σχολείου με ειδικά στρόγγυλα τραπεζάκια. Δεν κατέστη εφικτό να γίνουν δράσεις με τους
γονείς, αλλά μόνο με τους μαθητές μέσα στις τάξεις ή σε εξωτερικό χώρο, στην εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής Αρχοντοχωρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες η εκκλησία αυτή χτίστηκε από
ανθρώπους που ήρθαν ως πρόσφυγες στο χωριό εξαιτίας των διωγμών από τους Οθωμανούς,
επομένως ασχοληθήκαμε με αναγνώσεις βιβλίων που σχετίζονται με μετανάστες, πρόσφυγες, τη
φιλία και την αγάπη.
▶ Με κατάλληλη καθοδήγηση οι μαθητές έφτιαξαν ερωτηματολόγια, για να διερευνήσουν τις
απόψεις των κατοίκων του χωριού για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.
▶ Αποφάσισαν να ζωγραφίσουν και να διανείμουν πάνινες τσάντες στους κατοίκους του χωριού,
ώστε να μειωθεί η χρήση πλαστικής σακούλας. Πάνινες σακούλες εστάλησαν και στα σχολεία,
με τα οποία συνεργάστηκε το σχολείο μας στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό να
επηρεάσουν περισσότερο κι άλλους ανθρώπους να μη χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες
και προγραμματίστηκε σε ένα εξάμηνο να διερευνηθεί αν όντως οι κάτοικοι του χωριού
χρησιμοποίησαν τις πλαστικές σακούλες.
▶ Σε καταστήματα του χωριού οι μαθητές άφησαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες για τη χρήση
της πάνινης σακούλας.
▶ Δημιουργήθηκε ένας μικρός σχολικός κήπος ιδιαίτερα με τη συμβολή των μαθητών του
Ολοήμερου Σχολείου.
▶ Στην εκστρατεία του «Let’s do it Greece» οι μαθητές μας καθάρισαν το προαύλιο του σχολείου,
την παιδική χαρά και το γήπεδο του χωριού. Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποίησαν πόσα σκουπίδια
υπάρχουν στο χώρο γύρω τους, αναρωτήθηκαν και συζητήσαμε τις συνέπειες που αυτό έχει και
αποφάσισαν να γίνουν κινήσεις ώστε να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι στο χωριό.
▶ Ως επέκταση και συνέχεια του προγράμματος προβλέφθηκε να είναι η δημιουργία βιβλιοθήκης
στο παλιό κοινοτικό γραφείο του χωριού το οποίο ανακαινίστηκε και έχει χώρο να φιλοξενήσει
μία δανειστική βιβλιοθήκη για όλους τους κατοίκους.

Το όφελος για τους μαθητές:

246

Οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία να καταλάβουν βιωματικά πώς η αλλαγή
στον κόσμο ξεκινάει από τους ίδιους. Συνεργάστηκαν όλοι μαζί, αξιοποιώντας
ο καθένας τα ενδιαφέροντά του και τις ικανότητές του. Το πρόγραμμα
δεν εφαρμόστηκε από μία τάξη, αλλά από όλες, με σκοπό να αναδειχθεί η
ομαδικότητα και η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα σήμερα και αύριο μέσα
στην κοινωνία.
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6/θ Δημοτικό
Σχολείο Καραϊσκάκη
Αιτωλοακαρνανίας
Συντελεστές:
Γεώργιος Κωνσταντίνου, Παρθενία Μπούρα, Χριστίνα Αργυράκη, Χρυσούλα Ξυραφάκη, Βασίλειος
Οικονόμου, Αθανάσιος Μίχος, Δημήτριος Σεΐζης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αγγελική Πάσχου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ-ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»
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•

Περιγραφή δράσεων για το Λαογραφικό Μουσείο
Το έναυσμα για την ευαισθητοποίηση των παιδιών δόθηκε από το μάθημα της Γλώσσας της Α΄
τάξης, όπου εμπλέκει τα λαϊκά παραμύθια τα οποία είναι ένας τομέας της Λαογραφίας. Έγινε
εκτενής παρουσίαση αυτών καθώς και αναφορά στον λαϊκό μας πολιτισμό. Στη συνέχεια η Β΄ τάξη,
η οποία στο μάθημα της Γλώσσας έχει σκοπό να μάθουν τα παιδιά τα παραδοσιακά επαγγέλματα.
Έτσι οι τάξεις Α' και Β' επισκέφτηκαν το μοναδικό σελοποιείο που υπάρχει στη Ελλάδα και
βρίσκεται στο χωριό μας, το οποίο κατασκευάζει χειροποίητες σέλες. Τα παιδιά έμαθαν πράγματα
σημαντικά για την τέχνη αυτή. Έτσι άρχισαν στο σπίτι τους να παρατηρούν παλιά αντικείμενα
τα οποία άλλα ήταν παρατημένα στις αποθήκες και άλλα θεωρούνταν σκουπίδια. Στη συνέχεια,
με την βοήθεια των εκπαιδευτικών αποφάσισαν να τα φέρουν στο σχολείο και να γνωρίσουν
την ιστορία τους. Η δράση επεκτάθηκε και στις άλλες τάξεις και έτσι αποφασίστηκε κοινού η
δημιουργία ενός Λαογραφικού Μουσείου. Ζητήθηκε από τον Δήμο Ξηρομέρου ένας χώρος όπου
θα μπορούσε να στηθεί το λαογραφικό μουσείο και αφού παραχωρήθηκε, στη συνέχεια με την
βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραϊσκάκη, αναρτήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ το αίτημά μας για
συλλογή αντικειμένων. Αφού συλλέχτηκαν τα πρώτα αντικείμενα, καθαρίστηκαν , καταγράφηκαν
και χωρίστηκαν σε ενότητες.

•

Περιγραφή των δράσεων για το μυελό των οστών
▶ Επικοινωνία με το ΚΕΔΜΟΠ, που είναι το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρών για τη δωρεά μυελού των οστών, για την οργάνωση της εκδήλωσης.
▶ Επικοινωνία και συνεργασία με την κα. Ευγενία Βλάχου, γραμματέα του συλλόγου αιμοδοτών
Αγρινίου, που συνεργάζεται με το ΚΕΔΜΟΠ.
▶ Επικοινωνία και συνεργασία με τον γιατρό του Κ.Υ. Αστακού κo. Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
▶ Εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων για τη γνωστοποίηση της εκδήλωσης.
▶ Ενημέρωση των μαθητών, των γονέων του Δημοτικού Σχολείου και των κατοίκων του χωριού
για τη σημασία της ημερίδας.

•

Περιγραφή δράσεων «Let's do it Greece»
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και:
▶ Μάζεψαν τα σκουπίδια της σχολικής αυλής και της παιδικής χαράς.
▶ Καθάρισαν τα πεσμένα φύλλα.
▶ Καθάρισαν το σκάμμα και το ίσιωσαν.
▶ Συγκέντρωσαν τα άχρηστα ανακυκλώσιμα υλικά στο κουτί της ανακύκλωσης.

•

Περιγραφή δράσεων στο Γηροκομείο-Ειδικό Σχολείο
▶ Κατασκευή αφίσας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης.
▶ Παρακολούθηση εποπτικού υλικού (βιντεο) στην ολομέλεια του σχολείου-κατά τμήματα.
▶ Δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων κειμένων σχετικών με την αποδοχή της διαφορετικότητας.
▶ Απεικόνιση της ιστορίας με δημιουργίες των παιδιών.
▶ Συζήτηση, εξιστόρηση και σχολιασμός από την πλευρά των παιδιών αντίστοιχων παραδειγμάτων
σχέσεων με τους άλλους, διαφορετικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικότητας.
▶ Εξαγωγή καθολικού συμπεράσματος πάνω στους κανόνες συναναστροφής και ομαλής
συνεργασίας μας με άλλα άτομα και κοινωνικές ομάδες ατόμων.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για την τοπική ιστορία μας και με την
υλοποίηση δράσεων μέσα στο μουσείο, εποχιακά, π.χ. κατασκευή
χριστουγεννιάτικων στολιδιών, δραματοποιήσεις παραμυθιών, οι μαθητές θα
βιώσουν το ιστορικό τους παρελθόν σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος
και του μέλλοντος και θα μαθητεύσουν μέσα από την παράδοσή μας.
Το ενδιαφέρον των παιδιών για την Λαογραφία είναι έντονο και έχει ήδη
ξεκινήσει να μεγαλώνει, ώστε να μη θεωρούν πια τα αντικείμενα «σκουπίδια»,
αλλά να τα συλλέγουν.
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1/θ Νηπιαγωγείο Λάλουκα
Συντελεστές:
Αγγελική Γκολέμη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Μάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Βιώνω και κατανοώ, επικοινωνώ και πράττω.»

•

Προσέγγιση εννοιών
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να διαμορφώσουν τα παιδιά θετική στάση για τον
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και τις αξίες που θα
τους δώσουν τη δυνατότητα ενεργού και υπεύθυνης συμμετοχής στα κοινά. Χρησιμοποιήσαμε το
βιωματικό τρόπο μάθησης, αξιοποιώντας ποικίλες τεχνικές, όπως:
▶ Ανάγνωση παραμυθιών, επεξεργασία και δραματοποίησή τους.
▶ Αφήγηση ιστοριών.
▶ Επεξεργασία πεζών και ποιητικών κειμένων.
▶ Παιχνίδια ρόλων και διαδραστικά παιχνίδια με πιθανά σενάρια.
▶ Παντομίμα και θεατρικό παιχνίδι.
▶ Συνεντεύξεις.
▶ Ελεύθερη ζωγραφική και κατασκευές.
▶ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για αναζήτηση εικόνων και παρακολούθηση ολιγόλεπτων
ταινιών.

•

Ένας για όλους και όλοι για έναν
Διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε παραμύθια, κάναμε ομαδικές κατασκευές, παίξαμε
παιχνίδια με μπαλόνια και σκοινάκι, με σκοπό να αποδεχτούν και να σεβαστούν τα παιδιά τον
«διαφορετικό» άλλο, στο να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα του εαυτού τους και ταυτόχρονα
την αναγκαιότητα και τη δυναμική της ομάδας στην προσπάθεια επίτευξης ενός κοινού σκοπού
και στο να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας.

•

Καλή πράξη, φιλανθρωπία ή εθελοντισμός και αλληλεγγύη;
Διαβάσαμε παραμύθια, επεξεργαστήκαμε, περιγράψαμε και σχολιάσαμε εικόνες και λογοτεχνικά
κείμενα, παρακολουθήσαμε ολιγόλεπτες ταινίες, εκφραστήκαμε με ελεύθερη ζωγραφική και
παίξαμε διαδραστικά με πιθανά σενάρια, στοχεύοντας σε μια πρώτη προσέγγιση από τα παιδιά
των εννοιών του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης και στην αποσαφήνιση των ομοιοτήτων και
των διαφορών τους με έννοιες, όπως η καλή πράξη.

•

Γνωριμία με οργανισμούς και φορείς εθελοντισμού τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου
χαρακτήρα
Προσκλήθηκαν να επισκεφθούν το Νηπιαγωγείο μας και αποδέχτηκαν την πρόσκληση ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (τοπικό παράρτημα Άργους) και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
(παράρτημα Αργολίδας). Στόχος μας ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τους φορείς που
δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον τόπο μας αλλά και άλλες οργανώσεις και το έργο τους
όπως η Unicef, «Το χαμόγελο του παιδιού», το «Μake a wish - κάνε μια ευχή», την πανελλήνια
περιβαλλοντική εκστρατεία «Let’s do it Greece». Χρησιμοποιήσαμε τον Η/Υ, αναζητώντας στο
διαδίκτυο πληροφορίες και θα ενημερωθήκαμε από σχετικά έντυπα.

•

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των γονέων και της τοπικής κοινότητας
Κάναμε αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας, κατασκευάσαμε
προσκλήσεις με αιτήματα και πανό, μοιράσαμε ενημερωτικά φυλλάδια με προτάσεις
προσδοκώντας τη συνδρομή, τις ιδέες και την ενεργό συμμετοχή των γονιών των παιδιών και
των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας και του Δήμου.

•

Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις
▶ Προσφορά τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ΆργουςΜυκηνών, Δημιουργία βοτανόκηπου και ανθόκηπου στην αυλή του νηπιαγωγείου μας.
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▶ Μικροεπισκευές και επιδιορθώσεις επίπλων της σχολικής μονάδας από γονέα παιδιού.
▶ Παρασκευή από μαμάδες ξιδάτων ελιών που συλλέχθηκαν από το ελαιόδεντρο της αυλής του
σχολείου.

Το όφελος για τους μαθητές:
Σταδιακά και καθώς προχωρούσε το πρόγραμμα οι μαθητές άρχισαν να
αποκτούν γνώσεις, τις οποίες μετέδωσαν με τη σειρά τους στους γονείς και τα
αδέρφια τους. Γνώρισαν μέλη και εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον τόπο μας και συνειδητοποίησαν πως δε
διαφέρουν σε τίποτα από τους γονείς τους. Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν
γύρω από κοινωνικά θέματα και θέματα περιβάλλοντος, κινητοποιήθηκαν και
κινητοποίησαν, έκαναν προτάσεις για να δράσουμε εθελοντικά και συμμετείχαν
με χαρά και ενθουσιασμό, απόδεικνύοντας, μέσα από την καθημερινότητα τους
πως υιοθέτησαν στάσεις και συμπεριφορές, αποβλέπουσες στο κοινό καλό.
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3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους
Συντελεστές:
Παναγιώτης Μουσταΐρας, Ευθυμία Σταματογιάννη, Γιώργος Καραβέλος, Ιωάννης Φλώρος,
Γεωργία Παρασκευοπούλου, Ελένη Γαβρίλη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Μάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΛΗΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
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•

Εκδήλωση για τον εθελοντισμό και την προβολή του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
Με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων έγινε εκδήλωση για τον εθελοντισμό και την
προβολή του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» σε συνεργασία με την Ομάδα Αλληλεγγύης του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων την Κυριακή 11/12/2016. Η εκδήλωση έγινε με την εθελοντική
προσφορά πολλών φορέων. Συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι μαθητές του σχολείου. Η εκδήλωση
έγινε με την εθελοντική προσφορά πολλών φορέων όπως του Δήμου Άργους – Μυκηνών,
της ιστορικής Μονής «Παναγίας της Κατακεκρυμμένη» και της Μητρόπολης Αργολίδας, των
γονέων και κηδεμόνων, της τουριστικής σχολής Πελοποννήσου που στεγάζεται στο Άργος, του
«Χαμόγελου του Παιδιού» και των εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ.Η. εκδήλωση περιελάβανε
πλήθος δράσεων, όπως:
▶ Ενημέρωση των μαθητών και των Γονέων για το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για τις δράσεις τους από το Χαμόγελο του
παιδιού και τους εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ.
▶ Κατασκευή φάτνης από τα παιδιά και τους μοναχούς της «Παναγίας της Κατακεκρυμμένης».
▶ Κατασκευές στολιδιών και παρασκευή γλυκών που δόθηκαν σε οικογένειες του σχολείου που
βρίσκονταν σε ανάγκη.
▶ Παρασκευή και δωρεάν προσφορά γλυκισμάτων από την τουριστική σχολή.
▶ Δημιουργία τραγουδιού για τον εθελοντισμό από πρώην μαθητή του σχολείου και τωρινό
συνθέτη και δημιουργό εθελοντικά μαζί με τους μαθητές.
▶ Εθελοντική προσφορά ρούχων και δώρων και συμμετοχή στη συσκευασία και την διανομή
τους από τους γονείς.
▶ Βιντεοσκόπηση της όλης δράσης εθελοντικά από επαγγελματία γονέα φωτογράφο.
▶ Η δράση οργανώθηκε από τον Συντονιστή του προγράμματος του σχολείου με τη βοήθεια
των εκπαιδευτικών του προγράμματος και την Ομάδα αλληλεγγύης του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων.
▶ Συμμετοχή στη δράση του Μητροπολίτου Αργολίδας, του Δημάρχου του Άργους-Μυκηνών, της
Συντονίστριας του προγράμματος στην Αργολίδα, και πλήθους μαθητών και γονιών.

•

Εκδήλωση με θέμα την προστασία και τη φροντίδα των ζώων
Προγραμματίσαμε την άνοιξη εκδήλωση με θέμα την προστασία και τη φροντίδα των ζώων, με
προβολή ταινίας και επαφή των παιδιών με ζώα (άλογα), πάντα με την εθελοντική συμμετοχή
γονέων οργανώσεων και φορέων. Στόχος η συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου.

•

Παρακολούθηση της ταινίας «ΣΤΡΑΙΠΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ»
Την Κυριακή 19/03/2017 είδαμε την ταινία «ΣΤΡΑΙΠΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», που περνά μηνύματα
για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, τους στόχους στη ζωή και το κυνήγι της επιτυχίας. Στο τέλος της
ταινίας συζητήσαμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κ. Εμμανουέλα Κούρου για τα μηνύματα
της ταινίας.
Είδαμε αληθινά άλογα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να συζητήσουμε για τον
τρόπο που φροντίζουμε τα άλογα αλλά και άλλα ζώα. Μαζί μας ήταν η εκπαιδεύτρια φυσικής
αγωγής με εξειδίκευση στην ιππασία και ιπποθεραπεία κα.Κατερίνα Καχριμάνη, ο φιλοζωικός
σύλλογος Άργους «Λάιζα», καθώς και άλλοι εθελοντές.

•

«Let’s do it Greece»
Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 υποδεχτήκαμε την άνοιξη, συμμετέχοντας στην πανελλήνια
εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού της χώρας «Let’s do it Greece», με καλλωπισμό των
παρτεριών και κήπων του σχολείου μας, φύτεμα λουλουδιών και δέντρων, καθαρισμό και
κλάδεμα των κήπων και των φυτών. Οργανώθηκε έκθεση με θέμα τη φύση από ανακυκλωμένα
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υλικά, στολίστηκε το σχολείο με φυτά σε γλαστράκια και εικαστικές δημιουργίες των παιδιών
με θέματα της άνοιξης, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο προαύλιο. Επίσης πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ανακύκλωσή τους σε μονάδα
ανακύκλωσης της περιοχής. Με τα χρήματα αγοράστηκαν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
που στηρίζει η Ομάδα Αλληλεγγύης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Στο
τέλος, χαρήκαμε τον ανανεωμένο μας κήπο, με ένα πικ-νικ.
•

Η γιορτή της μητέρας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους
Την Κυριακή 14/05/2017, στο πλαίσιο της γιορτής της μητέρας, πραγματοποιήθηκαν:
▶ Ομιλία από την Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού, Δρ Θεολογίας-Πτ. Φιλολογίας, Πρόεδρο του
Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά», με θέμα: «Η Μάνα μπροστά στο χρέος».
▶ Αφιέρωμα στις μητέρες του παιδικού χωριού SOS της Βάρης.
▶ Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά (από την Εύα Δημητριάδου, εικαστικό και από εθελοντές
εικαστικούς και γονείς του σχολείου).
▶ Βιωματικό εργαστήριο για μητέρες με θέμα: «Μητέρα ένας μεγάλος σταθμός ζωής», με
εμψυχωτή τον κ. Αριστοτέλη Κοΐνη, Ψυχολόγο του Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ.Ν. Άργους.
▶ Βιωματικό εργαστήριο για μαθητές με θέμα: «Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί πάνω σε λογοτεχνικά
κείμενα για τη μάνα» με εμψυχωτή τον κ. Γιώργο Μιχαλόπουλο, Προϊστάμενο, ΚΕΔΔΥ Αργολίδος.
▶ Έκθεση ζωγραφικής, χειροτεχνιών και φωτογραφικού υλικού, με θέμα τη μητέρα από τους
μαθητές, με την επιμέλεια εκπαιδευτικών του σχολείου.
▶ Παρουσίαση ποιημάτων haiku και limericks, με θέμα τη μητέρα από τους μαθητές, με την
επιμέλεια εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών του σχολείου.
▶ Παιχνίδια για μητέρες και παιδιά από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής του σχολείου.
▶ Τραγούδι για τη μητέρα από μαθητές, με την επιμέλεια της εκπαιδευτικού μουσικής του
σχολείου.
▶ Δώρα αγάπης από τους μαθητές του σχολείου για τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
«Η Αγκαλιά».
▶ Αναμνηστικά για τις μητέρες από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▶ Δώρα για τις μητέρες από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν ολόκληρο το φάσμα δράσης
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, με στόχο την εμπλοκή των μαθητών
και των γονέων τους μέσα από βιωματικές δράσεις. Συμμετείχαν σε όλες οι
περισσότεροι μαθητές του σχολείου και υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Έγινε προσπάθεια να εμπλακούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς της κοινωνίας μας αλλά και ιδιώτες
και οι δράσεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον,
έγινε διάχυση στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στόχος είναι να
συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο
την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη.
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6ο Δημοτικό Σχολείο
Ναυπλίου
Συντελεστές:
Βασιλική Τσαγκαρέλη, Αγγελική Σουρλά, Δήμητρα Τόσκα, Δέσποινα Διακάκη, Νικολίτσα Μπινιάρη,
Άννα Μάλλιου, Ελένη Δριβάκου, Γλυκερία Τζίμα, Ευγενία Τζούβελη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Μάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για το σχολείο μου,
τη γειτονιά και την πόλη μου»

Στο σχολείο υλοποιήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πεδίο του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας που είχαν στόχο το περιβάλλον και τον πολιτισμό, τον ενεργό
πολίτη, τη βελτίωση συνθηκών στο σχολείο, στη γειτονιά και στην κοινότητα, την ευαισθητοποίηση και
την ενημέρωση της κοινής γνώμης, την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και την προστασία των ζώων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες υλοποίησαν:
•

Δράση 1
Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά με βασικό στόχο την ενημέρωση για την ανακύκλωση και
τη χρήση της με εικαστικό και δημιουργικό τρόπο.

•

Δράση 2
«Υιοθέτηση» ψαριών με κύριο σκοπό τη φιλοξενία μέσα στη σχολική τάξη, την ενημέρωση για τα
ψάρια, τη φροντίδα και την ευαισθητοποίηση για τα ζώα γενικότερα.

•

Δράση 3
Δημιουργία βιολογικού σχολικού λαχανόκηπου με στόχο την αξιοποίηση μέρους του σχολικού
προαυλίου και την προσφορά βιολογικών προϊόντων στους συμπολίτες και στις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.

•

Δράση 4
Εθελοντικές δράσεις και συνεργασία με άτομα με ειδικές ανάγκες και με άτομα της τρίτης ηλικίας,
με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς με στόχο την ανιδιοτελή προσφορά.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές/τριες αποσαφήνισαν τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης
και του ακτιβισμού και κατανόησαν τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Πήραν
πρωτοβουλίες, συμμετείχαν ενεργά με ενθουσιασμό, ως μικροί εθελοντές και
ικανοποιήθηκαν από την προσφορά τους. Οι γονείς τους ανταποκρίθηκαν στις
προσδοκίες του προγράμματος, συνεργάστηκαν τόσο με τους εκπαιδευτικούς
όσο και με τους άλλους φορείς στο βαθμό που τους αναλογούσε. Με όλες
τις παραπάνω δράσεις, προήχθη η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, η
ανάληψη πρωτοβουλιών, η έμπρακτη εθελοντική προσφορά και η ικανότητα
διάχυσης των αποτελεσμάτων στους γονείς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.
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44ο Δημοτικό Σχολείο
Πατρών
Συντελεστές:
Βασίλειος Σχωρτσανίτης, Ιωάννης Κατσικαρέλης, Μαρία Καλογερή, Ερατώ Πασχαλίδου, Σοφία
Καραγιωργούδη, Κωνσταντίνα Κατσιάδα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Μπεκιάρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

Χτίζω «γέφυρες» με τη γειτονιά και την πόλη μου

•

Διαπραγμάτευση εννοιών
Έχοντας ως αφετηρία τη σχολική τάξη και μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού
διαπραγματευθήκαμε τις έννοιες και τη σημασία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης,
καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Δόθηκε έμφαση σε
ομαδικές δραστηριότητες με τη κατασκευή και χρήση εννοιολογικών χαρτών και τη χρήση
οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού τόσο από την πλατφόρμα του προγράμματος, όσο και
από υλικό που εντόπισαν οι ίδιοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, έγιναν δραστηριότητες
ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών με δημιουργία κοινών ομάδων από τις τάξεις
Ε’- ΣΤ΄, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μια πρώτη εκδήλωση αλληλεγγύης ήταν η συμμετοχή
στις 10 Δεκεμβρίου σε παζάρι για τη «Φλόγα» σε συνεργασία με άλλα σχολεία της πόλης μας και
με το Τμήμα Αγωγής Υγείας.

•

Επαφή με εθελοντικές οργανώσεις
Έγινε επαφή με εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής μας για να γνωρίσουν οι μαθητές το έργο
τους.
Η πρώτη οργάνωση που επισκεφθήκαμε ήταν η «Κίνηση Πρόταση για έναν άλλο τρόπο ζωής».
Μέσα από τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια οι μαθητές έγιναν κοινωνοί της δράσης
της συγκεκριμένης οργάνωσης και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας
της. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η πρώτη διδακτική επίσκεψή μας στις 15&17 Φεβρουαρίου
2017. Η δεύτερη εθελοντική οργάνωση με την οποία είχαμε επαφή ήταν ο Σύλλογος Εθελοντών
αιμοδοτών Χαλανδρίτσας «ο Άγ. Χαράλαμπος». Μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με τη
νοσηλεύτρια από το νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» επισκέφθηκαν το σχολείο μας, στις 29/3/2017,
όπου ενημέρωσαν τους μαθητές για το έργο τους, τον τρόπο δράσης τους και ανέδειξαν την
αξία του εθελοντισμού και ιδιαίτερα της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Ακολούθησαν οι
«Πατρινίστας», ο «Ερυθρός Σταυρός» και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», στο πλαίσιο της κοινής
εκδήλωσης με τα υπόλοιπα σχολεία του προγράμματος την 1η Ιουνίου.

•

Μικρές δράσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
Σχεδιάστηκαν από τους μαθητές νέα
επιδαπέδια παιχνίδια στο προαύλιο αλλά και
επαναχρωματίστηκαν τα ήδη υπάρχοντα. Επίσης, βελτιώθηκε ο περιβάλλων χώρος του σχολείου
με φύτευση λουλουδιών, βάψιμο των παρτεριών και καθαρισμό των χώρων του. Συνεχίστηκαν
οι επιτυχείς δράσεις που εφαρμόζει ήδη το σχολείο μας όπως είναι «Τα ευέλικτα καπάκια», σε
συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ανακύκλωση λαδιού και ο «Εθελοντής
ανακύκλωσης».

•

Δράσεις αφορούν στην τοπική κοινωνία
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα Αγωγής Υγείας και το Σύλλογο
Εθελοντών αιμοδοτών Χαλανδρίτσας οργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία, την οποία και
πραγματοποιήσαμε την 5η Απριλίου 2017. Για την προώθηση της δράσης κάναμε αφισοκόλληση
στην περιοχή, στείλαμε επιστολή στους γονείς και στους τοπικούς φορείς και εκδώσαμε δελτίο
τύπου για τα τοπικά ΜΜΕ. Σε αυτές τις δράσεις συμμετείχε ενεργά και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Σχολείου.

•

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες- σεβασμός στη
διαφορετικότητα
Ξεκινήσαμε από το σχολείο με την τοποθέτηση ράμπας για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
Στη συνέχεια, στις 22 Φεβρουαρίου συνεργαστήκαμε με τη Δ/δα Μαρίνα Τριανταφυλλίδη,
εκπρόσωπο των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης, η οποία ενημέρωσε τους μαθητές
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μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μέσα από βιωματικές δράσεις. Οι μαθητές μας
γνώρισαν τη γραφή Braille και ενημερώθηκαν για την εκπαίδευση που παρέχεται σε ανθρώπους
με προβλήματα όρασης, από το επίπεδο του Δημοτικού Σχολείου έως και την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Αποκορύφωμα της δράσης μας ήταν η συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Κωφών
και Βαρηκόων. Αρχικά, επισκέφθηκε το σχολείο μας παιδαγωγός του σχολείου, η οποία, μέσα
από βιωματικό εργαστήριο, ευαισθητοποίησε τους μαθητές μας σε θέματα που αφορούν τους
κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Παράλληλα τους ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας του
σχολείου και τους μύησε στη νοηματική γλώσσα. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το σχολείο
και οργανώσαμε κοινές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν, χωρίς αποκλεισμούς, ακούοντες,
μη ακούοντες μαθητές και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι δράσεις περιείχαν
παιχνίδια γνωριμίας, επίσκεψη στις τάξεις του σχολείου και γνωριμία με τον τρόπο διδασκαλίας
των μαθημάτων, γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα και τη χρήση της και τέλος παιχνίδι στην αυλή
του σχολείου.
•

«Ανακαλύπτω τον κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού»
Το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου. Από κοινού τα 3 σχολεία
της Πάτρας που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα (44ο, 49ο και 61ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας)
σε συνεργασία με τον συντονιστή μας οργανώσαμε μια κοινή δράση με τίτλο «Ανακαλύπτω
τον κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού». Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να έρθουν σε
επαφή οι μαθητές των σχολείων μας που πήραν μέρος στο Πρόγραμμα και με βιωματικές
δραστηριότητες να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν σε ένα ακόμα
επίπεδο το πνεύμα του εθελοντισμού. Στην εκδήλωση προσεκλήθησαν και έλαβαν μέρος
εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής μας, ως ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρώπων που
υπηρετούν το πνεύμα του εθελοντισμού. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά
από βιωματικές διασκεδαστικές δράσεις (κρυμμένος θησαυρός, παιχνίδια δράσης), με στόχο
την ψυχαγωγία των μαθητών. Ταυτόχρονα υλοποιήσαμε και δράσεις εθελοντισμού (καθαρισμός
ακτής). Στην εκδήλωση πήραν μέρος μαθητές με ειδικές ανάγκες, που συνεργάστηκαν με τα
υπόλοιπα σχολεία του Προγράμματος.

Το όφελος για τους μαθητές:
Tο μεγάλο κέρδος από τη δράσης μας ήταν ο σεβασμός και η αποδοχή στη
διαφορετικότητα. Το διαπιστώσαμε αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας
στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων από τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν
οι μαθητές μας και από τη διάθεση που επέδειξαν για συμμετοχή στις δράσεις
αυτές όλων των μαθητών ακουόντων και μη ακουόντων χωρίς αποκλεισμούς.
Ανάλογο κέρδος αποκόμισαν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα. Στις υπόλοιπες δράσεις που οργανώσαμε οι μαθητές επέδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία τους. Ιδιαίτερα
σημαντική σε όλες τις δράσεις υπήρξε η συμβολή του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, το Δ/Σ του οποίου συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
των δράσεων αυτών. Κλείνοντας, η αποτίμηση του πρώτου χρόνου εφαρμογής
του προγράμματος στο σχολείο μας κρίνεται ως θετική.
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49ο Δημοτικό Σχολείο
Πατρών
Συντελεστές:
Λεωνίς Σαμαρτζή, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Στυλιανή Παντελέου, Ελευθερία Παπαϊωάννου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Μπεκιάρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι πολύχρωμες Ομπρέλες»:
Ένα ταξίδι στον απέραντο κόσμο του εθελοντισμού»
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•

Θεατρικό Παιχνίδι
Θεατρικό Παιχνίδι, με εμψυχώτρια τη Λεωνί Σαμαρτζή για τη γνωριμία με τους συμμετέχοντες.
Περιελάμβανε παιχνίδια γνωριμίας, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

•

Διαπραγμάτευση εννοιών
«Είναι δραστηριότητες εθελοντισμού;». Από το βιβλίο μαθητή του προγράμματος «Νοιάζομαι
και Δρω», έγινε προσέγγιση στην έννοια του εθελοντισμού με τη μεθοδολογία της εργασίας σε
ομάδες. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Με τη βοήθεια του εγχειριδίου «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη-ενεργός
πολίτης», (βιβλίο για τον μαθητή) οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο του όρου «ακτιβισμός»
και τη σχέση του με τον εθελοντισμό.

•

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες-σεβασμός στη
διαφορετικότητα
Κεντρικό θέμα της δράσης μας για φέτος ήταν η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Μας επισκέφτηκαν στο σχολείο μας η κα
Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας και η κ. Φένια Χόρμπα, αντιπρόεδρος της
Περιφεριεακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, όπου μας μίλησαν για τη μέθοδο γραφής
Braille, καθώς και για την κινητικότητα ατόμων με προβλήματα όρασης.

•

Εβδομάδα Εθελοντισμού
Οι μαθητές μας υλοποίησαν μικρές δράσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο της «Εβδομάδας
Εθελοντισμού». Οργάνωσαν εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών και
Χριστουγεννιάτικο παζάρι. Μέρος των χρημάτων δόθηκαν για την ενίσχυση του εθελοντικού
συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

•

Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για την Εθελοντική αιμοδοσία από Επισκέπτρια Υγείας και
οργάνωσαν ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο σχολείο σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας και τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας.

•

«Make A Wish»
Οι μαθητές μας οργάνωσαν ενημερωτική καμπάνια στο σχολείο για την αγορά αστεριών από την
οργάνωση «Make A Wish» Ελλάδος.

•

Ενημέρωση για τη δράση διαφόρων εθελοντικών οργανισμών
Μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» αλλά και από το διαδίκτυο
οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τη δράση διαφόρων εθελοντικών οργανισμών και αναζήτησαν
video που σχετίζονται με τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την Ανθρωπιά και την Ενεργό
Πολιτειότητα.

•

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Σ.Ε.Φ.
Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σ.Ε.Φ., όπου μαζί με ολυμπιονίκες πήραμε μέρος
σε δραστηριότητες που στοχεύουν στον σεβασμό και στη διαφορετικότητα.
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•

Επαφή με τοπικές εθελοντικές οργανώσεις
Έγινε επαφή με εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής, όπως η κίνηση «Καλλίπολις». Μέσα από
τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια και με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
μεθοδολογίες ανάδειξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που έχουν να κάνουν με
την υπεύθυνη και ενεργό στάση τους ως πολίτες.

•

«Τα ευέλικτα καπάκια»
Συνεχίστηκε η δράση «Τα ευέλικτα καπάκια», συλλέγοντας καπάκια στο σχολείο προκειμένου,
μέσω της διάθεσής τους να προσφέρουν ένα δώρο ζωής και να αγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια
για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.

•

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Με άξονα τον σεβασμό στη διαφορετικότητα επισκεφτήκαμε το ΚΔΑΠΜΕΑ-ΚΟΜΑΙΘΩ-ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΤΡΑΣ, όπου φτιάξαμε αποκριάτικες
κατασκευές και οργανώσαμε παιχνίδια και αθλοπαιδιές με τα παιδιά και το Θεραπευτικό
Παιδαγωγικό Κέντρο Πάτρας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση η «ΜΕΡΙΜΝΑ», όπου τα παιδιά από
κοινού γνώρισαν μουσικά όργανα, έπαιξαν μουσικές και τραγούδησαν.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτομα με κινητικές αναπηρίες και συνεργασία με σχετικούς
φορείς
Με αφορμή ότι στο σχολείο μας έχουμε δάσκαλο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, οι μαθητές
ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν άτομα με κινητικές αναπηρίες. Αφού μελέτησαν τον
χώρο του σχολείου και είδαν ότι το σχολείο μας έχει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη μετακίνηση του συναδέρφου, έδειξαν ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στην πόλη μας.
Έτσι, άρχισαν να καταγράφουν ελλείψεις ή παρανομίες που γίνονται και έχουν σαν αποτέλεσμα
την αδύνατη σχεδόν μετακίνηση στην πόλη των ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια. Στόχος ήταν
να αναλάβουν δράση οι μαθητές για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η ευαισθητοποίηση
επεκτάθηκε στη συνεργασία με φορείς που στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες και συνεχίστηκε
με τη διοργάνωση αγώνα καλαθοσφαίρισης στο χώρο του σχολείου μας, όπου ήρθαν εθελοντικά
καλαθοσφαιριστές του αθλητικού συλλόγου «Προμηθέας Πατρών» και έπαιξαν με παιδιά από τη
Μέριμνα.

•

Οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν με τα χέρια
Στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης Κωφών και Βαρήκοων. Μάλιστα η δασκάλα του
τμήματος είναι και η ίδια κωφή η οποία σε συνεργασία με τους μαθητές του τμήματος , μας
έμαθαν λέξεις στη νοηματική γλώσσα. Έτσι, τραγουδήσαμε ένα τραγούδι στη νοηματική, το οποίο
παρουσιάσαμε σε εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

•

Ανακύκλωση Χαρτιού
Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού «Το χαρτί του μέλλοντός μας»,
του Υπουργείου Παιδείας, που απόσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση
χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα.

•

«Ανακαλύπτω τον κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού»
Το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με κοινή εκδήλωση των σχολείων της Πάτρας,
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα οποία σε συνεργασία με τον συντονιστή μας οργάνωσαν μια
κοινή δράση με τίτλο «Ανακαλύπτω τον κρυμμένο θησαυρό του εθελοντισμού». Η συγκεκριμένη
εκδήλωση είχε σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές των σχολείων που υλοποιούν το
πρόγραμμα και μέσα από κοινές βιωματικές δραστηριότητες (παιχνίδια γνωριμίας των μαθητών,
παιχνίδια δράσης, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού κ.ά.) να καλλιεργήσουν το πνεύμα του
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης και να ευαισθητοποιηθούν στην έννοια του ενεργού πολίτη.

263

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι στοχευμένες μας δράσεις έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να «μπουν»
στην ψυχολογία του άλλου και να τον αντιμετωπίζουν μόνο σαν διαφορετικό
και όχι σαν αντικείμενο κριτικής. Τα παιδιά συζήτησαν για τη διαφορετικότητα,
συνεργάστηκαν όμορφα, γέλασαν πολύ, διασκέδασαν, αλλά και συμμετείχαν
ενεργά σε όλες τις δράσεις. «Κυρία, γελούσαμε με τα ίδια πράγματα, αν και
είμαστε διαφορετικοί» «Θέλω κι εγώ όταν μεγαλώσω να γίνω εθελοντής» « Με
ποιον άλλον τρόπο μπορούμε κι εμείς να προσφέρουμε;» ήταν μερικά από τα
λόγια των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πολλά όμως ήταν και τα
χαμόγελα της ικανοποίησης, της χαράς, της ανθρωπιάς, του αλληλοσεβασμού,
του εθελοντισμού.
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61ο Δημοτικό Σχολείο
Πατρών
Συντελεστές:
Ανδρέας Φίλιας, Ολυμπία Κοτσαλίδη, Μαρία Παπασυμεών, Αλεξάνδρα Φωτοπούλου, Λάζου Κλεφ.

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Μπεκιάρης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάσου και μοιράσου με τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες συνεργάσου!»
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•

Διερεύνηση και κατανόηση εννοιών
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, κατανόησης και σημασίας των εννοιών του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, οι μαθητές
παρακολούθησαν στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας, των Θρησκευτικών και της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διάφορα video με δράσεις εθελοντών διαφόρων οργανωμένων
συλλόγων π.χ. «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» αλλά και συνεντεύξεις αυτών στις οποίες
δίνονταν απαντήσεις σε ερωτήματα των μαθητών σχετικά με το τι αισθάνεται ένας εθελοντής και
τι υποχρεώσεις έχει. Για τον ίδιο σκοπό παίξαμε με τους μαθητές παιχνίδια ρόλων σε διάφορες
καταστάσεις εθελοντισμού, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας που οι μαθητές μπόρεσαν να βάλουν
τον εαυτό τους σε τέτοιες καταστάσεις και να πάρουν θέση ως ενεργοί πολίτες με την εύρεση
λύσεων στις αναφερόμενες στο παιχνίδι προβληματικές καταστάσεις. Επίσης, σε αιμοδοσία που
πραγματώθηκε στο χώρο του σχολείου μας μοιράστηκαν από τους μαθητές ερωτηματολόγια
στους εθελοντές, τα οποία και συμπλήρωσαν, σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή,
προκειμένου να διασαφηνιστούν ακόμα περισσότερο έννοιες που μόλις παραπάνω αναφέρθηκαν

•

Συλλογή πλαστικών καπακιών
Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και το γενικότερο πνεύμα αλληλεγγύης εκείνων
των ημερών οι μαθητές εκδήλωσαν την επιθυμία να κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια,
προκειμένου να συλλεχθούν από τους μαθητές όλου του σχολείου πλαστικά καπάκια για την
αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε, με σκοπό τη συνειδητοποίηση
των μαθητών ότι μέσα από δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης θα νιώσουν χρήσιμοι, αλλά
και θα αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που συνήθως δεν απoκτώνται μέσα από τη
συνήθη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Η δράση της συλλογής καπακιών, απoτέλεσε αφορμή
στο να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν οι μαθητές του σχολείου μας σχετικά με τον
τρόπο ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά ακόμα και να δείξουν μια ιδιαίτερα μεγάλη
επιθυμία στο να γνωρίσουν από κοντά αυτά τα παιδιά και να αλληλεπιδράσουν με αυτά σε
διάφορες κοινές δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Έτσι η ανάγκη αυτή των μαθητών μας
οδήγησε στη συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του
Δήμου Πατρέων.

•

Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Συλλέχθηκαν τρόφιμα για οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες καθώς επίσης διοργανώθηκε
στο χώρο του σχολείου μας φιλανθρωπική και εθελοντική παράσταση Καραγκιόζη , με συμβολική
τιμή εισιτηρίου 2,00€, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν στην εθελοντική οργάνωση «Φωτεινό Αστέρι».

•

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε κοινή δράση με το Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, στο χώρο του σχολείου μας με σκοπό να
γνωριστούν οι μαθητές μας με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και να ξεπεράσουν στερεότυπες
στάσεις και αντιλήψεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Προβλήθηκαν οι ταινίες «Finding Dorie» και
«Eddie the eagle» και «I am Sam», στις οποίες οι πρωταγωνιστές είναι άτομα με αναπηρίες
διαφόρων ειδών, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να αμφισβητήσουν απόψεις
και στερεότυπα σχετικά με τα συγκεκριμένα κοινωνικά σύνολα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν
διαδραστικές κοινές δράσεις στις οποίες έλαβαν μέρος μαθητές του σχολείου μας ταυτόχρονα με
μαθητές του Κ.Δ.Α.Π., όπως, αφήγηση παραμυθιών και δραματοποίηση αυτών, ζωγραφική με
κλειστά μάτια από μαθητή του σχολείου μας και καθοδήγηση από μαθητή του Κ.Δ.Α.Π. κτλ.
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•

Επαφή με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
Την ίδια χρονική περίοδο επισκέφτηκαν το σχολείο μας ο ιερέας του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας της περιοχής
Ζαρουχλεϊκων Πατρών, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές για τον εθελοντισμό, την
αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, τη φιλανθρωπία μέσα από παραβολές του Χριστού, καθώς επίσης
και ο Πυραγός Κυρίτσης Ματθαίος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου οι μαθητές να
μπορέσουν μέσα από τα όσα τους παρουσίασε και τους εξήγησε να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ
των εθελοντικών δράσεων και των υποχρεωτικών δράσεων λόγω επαγγέλματος. Επιπλέον,
επισκεφτήκαμε τον φορέα «Κίνηση Πρόταση», που έχει ως στόχο με τις δράσεις του την πρόληψη
των εξαρτήσεων και τη διατύπωση προτάσεων και δράσεων που στοχεύουν στην ποιότητα ζωής
των πολιτών. Οι μαθητές μέσα από διαδραστικές ομαδικές δραστηριότητες επεξεργάστηκαν και
κατανόησαν τις έννοιες του εθελοντισμού, του ενεργού πολίτη και της αλληλεγγύης. Επόμενη
επίσκεψη, ήταν η επίσκεψη των μαθητών στο χώρο που στεγάζεται ο «Ερυθρός Σταυρός». Στους
μαθητές έγινε παρουσίαση του τεράστιου εθελοντικού έργου του οργανισμού και στην Ελλάδα και
διεθνώς, του τρόπου λειτουργίας του, καθώς επίσης της σημασίας των εννοιών του εθελοντισμού,
του ενεργού πολίτη, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας από την αρχηγό των εθελοντών
Σαμαρειτών, από εθελοντή Σαμαρείτη και από εθελόντρια Κοινωνική Λειτουργό. Στη συνέχεια οι
μαθητές ξεναγήθηκαν στα ιατρεία του οργανισμού και συνομίλησαν με εθελοντές νοσηλευτές του
οργανισμού, οι οποίοι τους έλυσαν κάθε απορία.

•

Ενίσχυση του Ιδρύματος «ΦΛΟΓΑ»
Μία ακόμη δράση εθελοντικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα που προϋπέθετε την ενεργό
δράση των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν η συμμετοχή μας στο φιλανθρωπικό
παζάρι που διοργανώθηκε στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου του Δήμου Πατρέων, που σκοπό
είχε την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος «ΦΛΟΓΑ» για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες.
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε για το σκοπό αυτό ήταν το ποσό των εξακοσίων οκτώ (608
ευρώ) ευρώ.

•

Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
Οι μαθητές, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27.01.2017) παρακολούθησαν
την ταινία «La vita e bella», όπου συζητήθηκε σε ομαδικό και χαλαρό πλαίσιο το θέμα: «Το
παιδί θύμα του ολοκαυτώματος». Μέσα από τη συζήτηση, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα
από τους μαθητές και πολλοί προβληματισμοί για τις συνθήκες ζωής και το μέλλον αυτών των
παιδιών, όπως επίσης και το ρόλο της κοινωνίας, όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η συζήτηση οδήγησε τους μαθητές σε συμπεράσματα και παραλληλισμούς με τα
προβλήματα και το δυσοίωνο μέλλον όλων των ατόμων που έχουν ανάγκη, με οποιοδήποτε τρόπο
και αν εκφράζεται αυτή, καθώς και σε διασύνδεση γεγονότων του παρελθόντος με σημερινά
γεγονότα που έχουν κοινά στοιχεία.

•

Συμμετοχή σε παιδικό καρναβάλι
Πραγματοποιήθηκε κοινή συμμετοχή του σχολείου μας με το Κ.Δ.Α.Π. στο παιδικό καρναβάλι,
με τίτλο του group «Νοιάζομαι και Καρναβαλο-δρω: Οι ευχούληδες/Κάνε μια ευχή και θα
βγει αληθινή!». Μέσα από την οποία, οι μαθητές διαμόρφωσαν μια ενεργητική στάση απέναντι
σε κοινωνικά ζητήματα ρατσισμού και περιθωριοποίησης ατόμων με αναπηρία αλλά και
διαφορετικών-μειονοτικών κοινωνικών ομάδων, καθώς επίσης κατάφεραν, μέσα στο ευχάριστο
κλίμα της γιορτής των Απόκρεων να μεταφέρουν μηνύματα αλληλεγγύης των κοινωνικών
ομάδων που χρειάζονται στήριξη σε μια εκδήλωση που είναι ευρέως γνωστή σε όλη την Ελλάδα
και έχει δημόσια προβολή.

•

Συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Επισκεφτήκαμε τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, στο σχολείο τους με
πασχαλινές κατασκευές των μαθητών μας, τις οποίες ήθελαν να προσφέρουν ως πράξη καλής
συνεργασίας και φιλίας.
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•

Επισκέψεις σε Περιβαλλοντικά Κέντρα
Μία ακόμη σημαντική δράση του προγράμματος ήταν και οι επισκέψεις μας σε Περιβαλλοντικά
Κέντρα στο Πουρναρόκαστρο και στο δάσος της Στροφυλιάς, όπου εκεί οι μαθητές μας ήρθαν
σε επαφή με το αποτέλεσμα των δράσεων όλων των εθελοντών που προσφέρουν σε αυτά τα
Κέντρα. Περπάτησαν σε φυσικά περιβάλλοντα, άκουσαν του ήχους του δάσους, των νερών
του βουνού, άγγιξαν τα ζώα της φύσης, απόλαυσαν τη φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος του
οποίου είναι ενεργοί κάτοικοι, γνώρισαν για δράσεις εθελοντών που πραγματώνονται στα φυσικά
περιβάλλοντα των προαναφερθέντων Κέντρων στα πλαίσια της διάδοσης του μηνύματος της
προστασίας και του σεβασμού του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούμε.

•

Επίσκεψη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Τ.Ε.Ι.
Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων οι μαθητές μας αυτή τη φορά προσέγγισαν την έννοια της
διαφορετικότητας και της αιτίες που την προκαλούν. Συγκεκριμένα, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
παρακολούθησαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών (βασικοί συντελεστές και
διοργανωτές του οποίου ήταν εθελοντές) παρουσίαση σχετική με τη λειτουργία του εγκεφάλου
και τις συνέπειες της μη σωστής λειτουργίας αυτού και συμμετείχαν σε διαδραστικές δράσεις.
Στο Τ.Ε.Ι. πραγματοποιήθηκε από εθελοντές φοιτητές του Τμήματος της Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
θεατρική παράσταση «Ο Πεντεσπάνιους και εγώ» με θέμα τον σακχαρώδη διαβήτη και την παιδική
παχυσαρκία. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παράσταση και «βίωσαν»
μέσω της ενσυναίσθησης όλα εκείνα τα συναισθήματα που προκαλεί η διαφορετικότητα και η
περιθωριοποίηση.

•

Δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού
Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κι ένα διαδραστικό παιχνίδι, στο οποίο
εμπεριέχονταν οι βασικές έννοιες του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Το παιχνίδι αυτό
αποτελείτο από ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων είχαν την μορφή πολλαπλής επιλογής. Οι
προτεινόμενες απαντήσεις δίνονταν μέσα από εικόνες ή video που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια
των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο χώρο του σχολείου σε διαφορετική χρονική
στιγμή από την προβολή αυτού του παιχνιδιού. Οι μαθητές με τη βοήθεια των υπολογιστών
απαντούσαν στις ερωτήσεις και στο τέλος τους παρεχόταν το σύνολο των σωστών απαντήσεων.
Το παιχνίδι αυτό σχεδιάστηκε για να απαντηθεί από τους μαθητές των τριών τάξεων του σχολείου
μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως μια μορφή τελικής αξιολόγησης.

•

Γιορτή λήξης με θέμα το σεβασμό και τη διαφορετικότητα
Πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, η τελική σχολική γιορτή του σχολείου, είχε ως θέμα
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη φιλία δίχως στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα θεατρικά
έργα στα οποία πρωταγωνίστησαν οι μαθητές της Στ΄ τάξης, οι οποίοι και οργάνωσαν τη γιορτή,
ευαισθητοποίησαν τα παιδιά και τους έκαναν να καταλάβουν πως τελικά, όπου υπάρχει αγάπη
για το συνάνθρωπο και εκτίμηση της αξίας της ζωής, αλλά και διάθεση να αλλάξει κάθε άσχημη
πλευρά της, εξαιτίας δικών μας στάσεων και συμπεριφορών, όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα
για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε έναν κόσμο ομορφότερο.

•

«Ανακαλύπτω τον Κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού…»
Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας: 8ο, 44ο, 49ο και 61ο, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος πήραν μέρος στη δράση «Ανακαλύπτω τον Κρυμμένο
Θησαυρό του Εθελοντισμού…», στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πατρέων
(Πλαζ) υλοποιήθηκε για 2η χρονιά, ταυτόχρονα σε ένα δίκτυο 162 σχολείων κι είχε ως στόχο να
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου και να τους ωθήσει
να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην άμβλυνσή τους. Η δράση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, τα παραπάνω σχολεία, που έχουν ενταχθεί και στο τοπικό Δίκτυο του Τμήματος με τίτλο:
«Μπορώ κι εγώ να προσφέρω», καθώς και με τη βοήθεια εθελοντικών οργανώσεων της πόλης
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μας. Η συγκεκριμένη δράση είχε σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές των σχολείων που
υλοποίησαν το Πρόγραμμα. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ενημερώθηκαν,
ευαισθητοποιήθηκαν και καλλιέργησαν το πνεύμα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης με
στόχο να γίνουν ενεργοί πολίτες σε κοινωνικά θέματα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μέσα από τις μέχρι τώρα δράσεις θεωρούμε πως έχουν διευκρινίσει
σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τις έννοιες και τη σημασία του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας και της στενής σύνδεσης αυτών με την
ιδιότητα του ενεργού πολίτη και έχουν κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ τους.
Αναγνώρισαν ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν
και κατ’ επέκταση ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα σύνολα ανθρώπων.
Ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Κατάφεραν
να αμφισβητήσουν απόψεις και στερεότυπα. Συνειδητοποιήσαν ότι μέσα από
δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης θα νιώσουν χρήσιμοι, αλλά και θα
αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που συνήθως δεν απoκτώνται
μέσα από τη συνήθη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, κατανοήσαν την
αναγκαιότητα της συμμετοχής για τη διεκδίκηση και τη διασφάλιση καλύτερων
συνθηκών ζωής για όλους, για την κοινωνική δικαιοσύνη και διαμόρφωσαν
ενεργητική στάση απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα προς όφελος όλης της
κοινωνίας. Τέλος, έγιναν αλληλέγγυοι σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται
στήριξη.
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Γυμνάσιο Καστριτσίου
Συντελεστές:
Μαρία Παπαδέλη, Μαριάνθη Σαρμονικά, Σταυρούλα Σκαρπέλου, Κωνσταντίνα Τόκα, Θεοδώρα
Δημητρούκα, Ντίνα Καφέζα, Ελένη Τρουμπούνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Βλάχος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

Ε θελοντικά
Λ ειτουργώ
Π ροσφέρω
Ι κανοποίηση
Δ ρω
Α νθρώπινα

•

Οι δραστηριότητες και δράσεις μας
▶ Βιωματικό εργαστήριο (με εμψυχωτή το συντονιστή μας κ. Ιωάννη Βλάχο) για τη συγκρότηση και
την ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας μέσω της αλληλεπίδρασης που αύξησε την ενεργοποίηση,
τη συμμετοχή και πρωτοβουλία των μελών της. Περιλάμβανε παιχνίδια χαλάρωσης, 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.
▶ Προβολή της ταινίας «Όμορφη ταυλανδέζικη διαφήμιση» που περιγράφει σαφώς την έννοια της
αλληλεγγύης και πώς οι πράξεις αλληλεγγύης επιστρέφουν σε μας. Αφού προβλήθηκε η ταινία
στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και προσωπικές εμπειρίες
και μέσα από την αλληλεπίδραση κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την αλληλεγγύη και
τον εθελοντισμό.
▶ «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 και ανταλλαγή
απόψεων. Τέλος συμβουλευτήκαμε το βιβλίο για τον ορισμό της έννοιας «εθελοντισμός» προς
επιβεβαίωση των υποθέσεων και αποτελεσμάτων της συζήτησης.
▶ Βάλε λεζάντες: Αναγνώριση μορφών εθελοντισμού με οπτικά ερεθίσματα. 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, δώρων και σπιτικών γλυκών και
Χριστουγεννιάτικο παζάρι για την ενίσχυση του εθελοντικού συλλόγου Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα.
▶ Συλλογή τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών της περιοχής μας.
▶ Συλλογή ρούχων και παπουτσιών σε συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση «Άνοιξη» που
εδρεύει στο Ρίο, για τη στήριξη προσφύγων και άλλων ευπαθών ομάδων.
▶ Ενημέρωση για την Εθελοντική αιμοδοσία από Επισκέπτρια Υγείας υπαγόμενη στο γενικότερο
πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια.
▶ 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 poster «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 video 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
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τραφούμε όλοι! Η δύναμη της κινούμενης εικόνας στο video, δίνει «ζωή» σε αυτή την αλληγορική
ιστορία, βάζοντάς μας σε σκέψεις... Και η σκέψη είναι το πρώτο βήμα για πράξη αλληλεγγύης.
▶ Επίσκεψη στο γηροκομείο (Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών), όπου η ομάδα των μαθητών
με χορούς και δώρα δημιούργησαν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα για τους υπερήλικες.
▶ Ασκήσεις, δραστηριότητες και συζητήσεις που βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν, να
αποσαφηνίσουν και να εμβαθύνουν στην έννοια της Φιλανθρωπίας και να τη συσχετίσουν με τις
έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.
▶ Φτιάξαμε ένα βοτανόκηπο στο σχολείο μας με σκοπό να ομορφύνουμε το σχολικό μας προαύλιο.
▶ Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες πήραν μέρος στην δενδροφύτευση που οργάνωσε ο Δήμος
Πατρέων στο Νότιο Πάρκο της πόλης.
▶ Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, ψυχολόγος ενημέρωσε τους μαθητές για τις εξαρτήσεις.
▶ Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ενημέρωσαν τους
μαθητές για τις Πρώτες Βοήθειες.
▶ Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, εκπρόσωποι της ΜΚΟ «Αγκαλιάζω» εξήγησαν στους
μαθητές τον τρόπο λειτουργίας τους και τους ενημέρωσαν για το κάπνισμα.
▶ Συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κονότητας στη δράση «Τα ευέλικτα καπάκια» με συλλογή
πλαστικών πωμάτων από εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, απόρρυπαντικά, 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.
▶ Με τη βοήθεια του εγχειριδίου «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός- Αλληλεγγύη- Ενεργός
πολίτης» (βιβλίο για το μαθητή), κατανοήσαμε το περιεχόμενο του όρου «ακτβισμός» και την
σχέση του με τον Εθελοντισμό.
▶ Μέσα από το διαδίκτυο, πληροφορηθήκαμε για τη δράση των Patrinistas (εθελοντική οργάνωση
που ενεργοποιείται στην Πάτρα).
▶ Αναζήτηση στο διαδίκτυο video που σχετίζονται με τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την
Ανθρωπιά, την Ενεργό Πολιτειότητα. Ανέβασμά τους στο συνεργατικό padlet της προσωπικής
ιστοσελίδας της συμμετέχουσας στο πρόγραμμα εκπαιδευτικού κ. Παπαδέλη Μαρίας και μέσα
από την ιστοσελίδα του σχολείου ενημερώθηκαν γονείς και κηδεμόνες αλλά και η υπόλοιπη
σχολική κοινότητα.
▶ Με τη βοήθεια διαδραστικής εφαρμογής δημιουργήσαμε συννεφόλεξα με τις λέξεις που
προέκυψαν ύστερα από καταιγισμό ιδεών για τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την Ανθρωπιά,
την Ενεργό Πολιτειότητα.
▶ «Αξιολογώ τις γνώσεις μου παίζοντας»: Με τη βοήθεια του επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων για
τον εθελοντισμό με τίτλο «Ο καλός Εθελοντής» (έκδοση του «Νοιάζομαι και Δρω» σε συνεργασία
με 3 Γυμνασιακά Σωφρονιστικά Καταστήματα Μαγνησίας), αξιολογήθηκαν οι γνώσεις των
μαθητών/τριών σχετικά με την κατανόηση εννοιών.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα, Μετέωρα, με σκοπό την επίσκεψη
χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά και συνάντηση για γνωριμία με τοπικές εθελοντικές
οργανώσεις (Πράσινη Κιβωτός).
▶ Συνάντηση και συζήτηση με τον δήμαρχο Τρικκαίων στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου για
τον εθελοντισμό και την ενεργό πολιτειότητα.
▶ Συνάντηση με την πρόεδρο και μέλη της Εθελοντικής Οργάνωσης «Πράσινη Κιβωτός» των
Τρικάλων, που μας εξέθεσε τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και τις δράσεις τους.
▶ Συνάντηση με εκπροσώπους της εθελοντικής οργάνωσης του Δήμου Τρικκαίων εθελοντές που
μας μίλησαν για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται και μας ξενάγησαν εθελοντικά
στην πόλη τους.
▶ Οι ομάδες του «Νοιάζομαι και Δρω», συμμετείχαν στη Δράση που οργάνωσαν οι υπεύθυνες
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αχαΐας, στην πλατεία
Γεωργίου, για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας και την προώθηση της πάνινης τσάντας.
Με σύνθημά μας «Κάνε κάτι Δραστικό, Κόψε πια το πλαστικό», ζωγραφίσαμε πάνινες τσάντες και
τις μοιράσαμε στους πολίτες της πόλης.
▶ Συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων του σχολείου μας στο Διαγωνισμό και στην Απoνομή
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βραβείων για την κατασκευή πάνινων τσαντών από ανακυκλώσιμα υλικά, που οργάνωσαν οι
υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αχαΐας.
▶ Φιλανθρωπικό τσάι διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου από τις Περιβαλλοντικές Ομάδες,
όπου προσκλήθηκαν ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι υπεύθυνες
Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας, ο Συντονιστής του Νοιάζομαι
και Δρω, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων και
τροφίμων που προσφέρθηκαν στην τοπική εθελοντική-φιλανθρωπική οργάνωση «Άνοιξη».
Εθελοντικά προετοιμάστηκαν από εκπαιδευτικούς, κηδεμόνες και μαθητές ροφήματα και
γλυκίσματα που προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, οι μαθητές γνωστοποίησαν
τις γνώσεις τους για τα βότανα που μελέτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
▶ Προετοιμασία για την παρουσίαση, προβολή και διάχυση του προγράμματος στη σχολική
κοινότητα. Συγγραφή μικρών θεατρικών δρώμενων, συγγραφή αχαϊκού ποιήματος και
μελοποίησή του, σχεδιασμός και κατασκευή πανό με συνθήματα για τον Εθελοντισμό.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όσον αφορά τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες
του προγράμματος αλλά ταυτόχρονα ικανοποίησαν και τις δικές τους ανοίγοντας
το σχολείο στη ζωή και τη δράση. Θεωρούμε ότι μέσα από το πρόγραμμα
που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι μαθητές
ενημερώθηκαν και ενημέρωσαν, ευαισθητοποίησαν και ευαισθητοποιήθηκαν
ακόμα περισσότερο και μένει τώρα να γίνει γι’ αυτούς ο εθελοντισμός και η
προσφορά, τρόπος ζωής και καθημερινότητα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να τους παρακινήσει σε ανάληψη δράσεων.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος, η αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης, η
ενεργοποίηση απέναντι στα κοινά ή με άλλα λόγια η διαμόρφωση ενεργών
πολιτών πιστεύουμε πως επετεύχθη, βάζοντας ένα μικρό δεύτερο λιθαράκι στην
προσπάθεια και στο όνειρο του ενεργού πολίτη, που όμως απαιτεί συνέχεια και
συνέπεια για να πολλαπλασιαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και σε ευρύτερες
ομάδες μέσα και έξω από το σχολείο την επόμενη σχολική χρονιά με νέες, πιο
πρωτότυπες δράσεις και δραστηριότητες αλλά και συνεργασίες.
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Γυμνάσιο Ρίου
Συντελεστές:
Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, Διονυσία Παναγιωτοπούλου, Ελένη
Φωτειάδου, Φωτεινή Παπαθανασοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Βλάχος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

•

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις
▶ Βιωματικό εργαστήριο (με εμψυχωτή το συντονιστή μας κ. Ιωάννη Βλάχο) για τη συγκρότηση
και την ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας. Το εργαστήριο περιελάμβανε παιχνίδια χαλάρωσης,
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). Μέσα από
τη συγκεκριμένη δράση επιτεύχθηκε μια αρχική προσέγγιση των στόχων του προγράμματος για
τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα.
▶ Υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Το αστέρι της ταυτότητας» και «Ποιός είμαι-Από το ποτάμι της
ζωής μου στη συλλογική ιστορία» που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και
Δρώ». Μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι μαθητές ανέπτυξαν την αυτογνωσία και
την ενσυναίσθηση και προσπάθησαν να μάθουν να αναζητούν στο διπλανό τους και τη δική τους
ταυτότητα.
▶ Πραγματοποίηση προβολής της ταινίας «Ο μικρός πρίγκηπας», στηριγμένη στο ομότιτλο βιβλίο
του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ, από την οποία με ευφάνταστο τρόπο απορρέουν βαθυστόχαστες
και ιδεαλιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τη ζωή και την ανθρώπινη φύση και εξοικειώνουν τους
μαθητές με την αξία του άλλου και τις ανθρώπινες αξίες. Αφού προβλήθηκε η ταινία στη συνέχεια
ακολούθησε συζήτηση με το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις
και εμπειρίες και μέσα από την αλληλεπίδραση κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την
αλληλεγγύη, τις έννοιες της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας, τη φιλία και τον εθελοντισμό.
▶ «Είναι δραστηριότητες εθελοντισμού;». Από το βιβλίο μαθητή του προγράμματος «Νοιάζομαι
και Δρω», προσεγγίστηκε η έννοια του εθελοντισμού με τη μεθοδολογία «εργασία σε ομάδες».
Αρχικά 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, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Τέλος, οι
συμμετέχοντες συμβουλεύτηκαν το βιβλίο για τον ορισμό της έννοιας «εθελοντισμός» προς
επιβεβαίωση των υποθέσεων και αποτελεσμάτων της συζήτησης και προχώρησαν σε διάχυση
των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα.
▶ Οι μαθητές ξεκίνησαν να δημιουργούν κοινωνικό χάρτη της περιοχής μας, αποτυπώνοντας
τους κοινωνικούς φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην πόλη
των Πατρών. Ξεκίνησαν με αυτούς που προσήλθαν για ενημέρωση στο χώρο του σχολείου
(«Αγκαλιάζω» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού») και ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη δράση
θα ολοκληρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά με τη γνωριμία και περισσότερων εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων της περιοχής και όχι μόνο.
▶ Πραγματοποιήθηκε συλλογή τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών της
περιοχής μας.
▶ Πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους συλλογή ρούχων και παπουτσιών
σε συνεργασία με τον κοινωνικό Τομέα του Δήμου Πατρέων για τη στήριξη προσφύγων που
είχαν έρθει στην περιοχή του Ρίου. Επίσης ρούχα και υποδήματα προσφέρθηκαν στην δημοτική
υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι», που στηρίζει άπορους συνδημότες μας.
▶ Συνεργαστήκαμε με το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου και
υλοποιήσαμε εξάωρο ομαδικό πρόγραμμα βιωματικού χαρακτήρα, με στόχο την ανάπτυξη της
επικοινωνίας, της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
▶ Επισκεφτήκαμε το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών» και
αλληλεπιδράσαμε με τα κορίτσια που ζουν εκεί. Επιχειρήθηκε ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ
των μαθητών του Γυμνασίου Ρίου και του Ορφανοτροφείου Θηλέων.
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▶ Πραγματοποιήσαμε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σχετικά με τον εθελοντισμό, τον
κοινωνικό ακτιβισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα συντονισμένη από τους φιλολόγους του
σχολείου μας.
▶ Έγινε εκτενής συζήτηση πάνω στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαχρονική
παρακολούθηση των εξελικτικών τους σταθμών από την εποχή του Κύρου μέχρι σήμερα
και δημιουργήθηκαν από τους μαθητές πρωτογενή φύλλα εργασίας που δείχνουν τη βαθιά
κατανόηση του θέματος.
▶ Παρακολουθήσαμε ταινίες με θέμα τη ζωή μαχητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Γκάντι,
The Lady) και δημιουργήσαμε κείμενα με το δικό μας όνειρο στηριγμένοι το όνειρο του Μάρτιν
Λούθερ Κίνγκ.
▶ Στις 9 Μαίου 2017 πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία χρηματοδοτήθηκε
μερικώς από το Ίδρυμα Λαμπράκη, στο Μουσείο Βρέλλη των Ιωαννίνων, όπου συζητήσαμε
σχετικά με διάφορα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, που αφορούν σε παραβιάσεις των ατομικών,
πολιτικών και εθνικών μας δικαιωμάτων. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην πόλη των Ιωαννίνων
όπου σε συνεργασία με άτομα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του
ΚΠΕ Πραμάντων ξεναγηθήκαμε σε έκθεση στο Ιτς Καλαί, σχετική με το μεταναστευτικό ζήτημα
και τη διαχρονική του σημασία για τη χώρα μας. Η έκθεση είχε τίτλο «Από την Άπειρο Χώρα στη
Μεγάλη ήπειρο...».
▶ Συντηρήσαμε και εμπλουτίσαμε το βοτανόκηπο του σχολείου μας και πραγματοποιήσαμε
βιωματική μάθηση για τα φυτά και το περιβάλλον μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα.
Συνεργαστήκαμε με τη δραστηριότητα αυτή με το ΓΕΛ Ρίου και το Ειδικό Σχολείο Πατρών.
▶ Συμμετείχαμε με το σύνολο των μαθητών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας 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 προσφέρουμε ένα δώρο ζωής και να αγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια για ανθρώπους με
κινητικά προβλήματα.
▶ Με τη βοήθεια του εγχειριδίου «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη-Ενεργός
πολίτης», (βιβλίο για το μαθητή) κατανοήσαμε το περιεχόμενο του όρου «ακτιβισμός» και τη σχέση
του με τον εθελοντισμό.
▶ Αναζητήσαμε από την ιστοσελίδα της Δημοκρατικής Παιδείας http://www.demopaideia.gr/
ekpaideftiko-iliko/ video που σχετίζονται με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την
ενεργό πολιτειότητα και προβήκαμε σε σχολιασμένη προβολή τους στο σύνολο της μαθητικής
κοινότητας.
▶ Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Crocus, σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο, το οποίο παρέχει
στα σχολεία βολβούς κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν το φθινόπωρο στη μνήμη του 1,5
εκατομμυρίου Εβραιόπουλων και των χιλιάδων άλλων παιδιών, που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα.
Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη μνήμη το κίτρινο άστρο του Δαβίδ, το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν
τους Εβραίους να φοράνε. Ο κρόκος ανθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φλεβάρη,
κοντά στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Όταν τα λουλούδια
ανθίσουν, οι μαθητές/τριές μας με τεκμηριωμένες ιστορικές αναφορές θα τους εξηγούν το
συμβολισμό τους και θα κινητοποιηθούν ενάντια στη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό ενισχύοντας
την ανεκτικότητα και την αποδοχή του άλλου. Με την ευκαιρία αυτή ασχοληθήκαμε με το Εβραϊκό
Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Καλαβρύτων.
▶ Επισκεφτήκαμε στις 21 Μαρτίου 2017 το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και υλοποιήσαμε πρόγραμμα
στο Σ.Ε.Φ. με θέμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα- Γνωρίζω τον Αθλητισμό». Παράλληλα
επισκεφτήκαμε τους χώρους του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και την Έκθεση φωτογραφίας
του Μπεχράκη με θέμα «Το ταξίδι των προσφύγων».
▶ Στις 11/05/2017 μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πάτρας με τη συνοδεία καθηγητών τους επισκέφτηκαν
το σχολείο μας και αλληλεπίδρασαν με τους μαθητές μας που συμμετέχουν στο «Νοιάζομαι και
Δρω». Συγκεκριμένα, έκαναν αθλητικές δραστηριότητες , έπαιξαν μεταξύ τους ομαδικά παιχνίδια
με μπαλόνια και μπάλες, φιλοτέχνησαν εικαστικές δημιουργίες με κοινά θέματα και τέλος
φρόντισαν τον κήπο του σχολείου και φύτεψαν μια λεμονιά και μια πορτοκαλιά για να θυμούνται τη
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σημερινή ημέρα. Οι μαθητές και των δύο σχολείων ικανοποιήθηκαν από την αλληλεπίδραση και
λειτούργησαν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Στο μικρό γεύμα που ακολούθησε την ολοκλήρωση
της δράσης και τα οποίο είχαν επιμεληθεί οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι
και Δρω», οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων αντάλλαξαν εμπειρίες από την όλη δράση και
ανανέωσαν τη συνάντησή τους για την επόμενη σχολική χρονιά.
▶ Προετοιμάσαμε την παρουσίαση, προβολή και διάχυση του προγράμματος στη σχολική
κοινότητα δημιουργώντας φύλλα εργασίας, ποιήματα και μικρά κόμικς με θέμα τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
▶ Συμμετείχαμε στη δράση «Το χαρτί του μέλλοντός μας», σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
▶ Ενημερωθήκαμε από το «Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής», σχετικά με το
Σακχαρώδη Διαβήτη και την παιδική παχυσαρκία και παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση
«Ο Παντεσπάνιους και εγώ».
▶ Ενημερωθήκαμε από «το Χαμόγελο του παιδιού» την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 για τον Σχολικό
Εκφοβισμό και γνωρίσαμε την ταυτότητα και τους στόχους του εθελοντικού αυτού σωματείου.
Ενημερωθήκαμε από το «Αγκαλιάζω», την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, για το Κάπνισμα και τα
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και γνωρίσαμε την ταυτότητα και τους στόχους του
εθελοντικού αυτού σωματείου.
▶ Ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος την
Παρασκευή 28/04/2017 σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
▶ Υλοποιήσαμε τα «Περάσματα» που είναι ένα βιωματικό παιχνίδι της Ύπατης Αρμοστείας, το
οποίο βασίζεται στη μέθοδο της προσομοίωσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βιώσουν
πιο αποτελεσματικά μια μακρινή κατάσταση μέσα από τη διαδικασία της δραματοποίησης και
αναπαράστασης της πραγματικότητας.
▶ Συνεργαστήκαμε με την Τροχαία για εκμάθηση Κυκλοφοριακής Αγωγής σε σχέση και με τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το όφελος για τους μαθητές:
Θεωρούμε ότι, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αλλά και όλοι οι
μαθητές της σχολικής μας μονάδας, μέσω του προγράμματος πέτυχαν:
▶ Να γνωρίσουν το εαυτό τους και τους άλλους.
▶ Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν τη γνώση τους σε έννοιες
όπως εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης, αλτρουισμός, φιλανθρωπία,
ακτιβισμός.
▶ Να ενεργοποιηθούν αρχικά μέσω της σχολικής κοινότητας και να αποκτήσουν
εφόδια ζωής.
▶ Να αναγνωρίζουν τις εννοιολογικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες αξίες
και να εξοικειωθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
▶ Να κατακτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που συνήθως δεν
απoκτώνται μέσα από τη συνηθισμένη εκπαιδευτική γνωστική διαδικασία.
▶ Να συνεργάζονται στην ομάδα και να αποκτήσουν την αίσθηση της συνενοχής
και του ομαδικού πνεύματος αναζητώντας νοήματα και αξίες μέσα από
τους δεσμούς της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής και της σχολικής
πραγματικότητας.
▶ Να αποκτήσουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης.
▶ Να συμμετέχουν στις δράσεις και δραστηριότητες αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες.
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▶ Να αποκτήσουν την ικανότητα λήψης απόφασης.
▶ Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους.
▶ Να εκπαιδευτούν ώστε να παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δρουν.
▶ Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την έννοια της αλληλεγγύης, του
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας.
▶ Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα περιβάλλοντος και να οδηγηθούν σε
αντίστοιχες δράσεις συνδεόμενες με την έννοια του εθελοντισμού και της
αλληλεγγύης.
▶ Να προσεγγίσουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ποιον τρόπο
αυτά καταπατώνται και να τα συνδέσουν με τις δράσεις υπεράσπισής τους.
▶ Να δράσουν σε συνεργασία με τους συμμαθητές/τριες, τους καθηγητές/τριες
και τους συνεργαζόμενους φορείς και πρόσωπα.
▶ Να γνωρίσουν φορείς εθελοντισμού και αλληλεγγύης σχετικά με τη λειτουργία
και τη δράση τους και να συνεργαστούν με αυτούς ώστε να γίνουν εν δυνάμει
μελλοντικοί εθελοντές.
▶ Να προβάλλουν και να επικοινωνήσουν και να ευαισθητοποιήσουν με
τις δράσεις τους το σύνολο της σχολικής κοινότητας (συμμαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς) σε ζητήματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ενεργού
πολιτειότητας.
▶ Να κοινωνικοποιηθούν και να ανοίξουν το σχολείο στη ζωή και τη δράση.
▶ Να μάθουν πράττοντας και παίζοντας .
▶ Να καταλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινότητα που ζουν και να
εξοικειωθούν με τον κοινωνικό ακτιβισμό, δηλαδή με συλλογικές πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης.
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5ο Γενικό Λύκειο Πατρών
Συντελεστές:
Σοφία Σιδέρη, Χρήστος Φελούκας, Σαλούστρου Ελεάννα, Μαργαρίτα Ζάρρα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Βλάχος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μπαίνοντας... στα παπούτσια των άλλων»

•
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Οι δράσεις μας
▶ Πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης του συνόλου μαθητών/τριών και καθηγητών του
προγράμματος για γνωριμία και δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων εφαρμογής και
επιτυχίας του: συγκρότηση των ομάδων μέσω της αλληλεπίδρασης (παιχνιδιών γνωριμίας,
επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, επαφής, , συνεργασίας) όπου αναπτύχθηκε η ομαδικότητα και η
δυναμική που αύξησε την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και πρωτοβουλία των μελών της.
▶ Βιωματικό εργαστήριο (με εμψυχωτή το συντονιστή μας κ. Ιωάννη Βλάχο) για τη συγκρότηση
και την ανάπτυξη δυναμικής των ομάδων. Πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια χαλάρωσης και
αισθησιοκινητικής δράσης με τεχνικές που χρησιμοποιεί η μέθοδος του θεατρικού παιχνιδιού και
του εκπαιδευτικού δράματος (δυναμικές εικόνες, σωματική έκφραση) για μια αρχική προσέγγιση
των στόχων του προγράμματος.
▶ Χωρισμός σε υποομάδες εθελοντισμού, ανάδειξη υποθεμάτων και καταμερισμός εργασιών:
μέσω του καταιγισμού ιδεών τα παιδιά πρότειναν και επέλεξαν το θέμα και το κοινωνικό
πρόβλημα, με το οποίο ενδιαφέρθηκαν στη συνέχεια να ασχοληθούν, να ενημερωθούν, να
ενημερώσουν και να δράσουν κάνοντας την αλληλεγγύη πράξη.
▶ Στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α' Λυκείου και της Β΄ Λυκείου,
επεξεργαστήκαμε τις έννοιες του ενεργού πολίτη – της δημοκρατίας και της συμμετοχής στη
λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοκρατική παιδεία
χρησιμοποιήθηκαν:
-Το εγχειρίδιο «Δεξιότητες ζωής-Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες», από το οποίο επελέγησαν
η δραστηριότητα «Σαλπάροντας για μια νέα χώρα» και η δραστηριότητα «Κοινοτυπίες-Στερεότυπα
για τη δημοκρατία», κατά τις οποίες μοιράστηκαν σε ομάδες μαθητών κάρτες με στερεοτυπικές
εκφράσεις και τους ζητήθηκε να πάρουν θέση και να εκφράσουν τις απόψεις τους, υπέρ ή κατά
της Δημοκρατίας.
Video από το Ίδρυμα της Βουλής, το οποίο παρακολούθησαν, συζήτησαν και αντάλλαξαν γνώμες
και απόψεις για την αξία της Βουλής και της Δημοκρατίας.
▶ Στο πλαίσιο υλοποίησης τόσο των 2 ερευνητικών εργασιών στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, όσο
και αντίστοιχων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προσεγγίστηκαν οι έννοιες της
αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και του ακτιβισμού.
▶ Μέσα από το δίκτυο εννοιών της Πλατφόρμας «Δημοκρατική Παιδεία» προσεγγίστηκαν οι
έννοιες ρατσισμός και φασισμός, έγινε προβολή του video της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με θέμα
«Ολοκαυτώματα μνήμης», αναφερόμενο στις συνέπειες του φασισμού, δημιουργήθηκε video και
αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στο blog, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά του φασισμού. Τέλος
και στα πλαίσια διάχυσης της δράσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της όλης εργασίας σε όλα
τα τμήματα της Α΄ και Β΄ Λυκείου του σχολείου μας.
▶ Η ομάδα του blog μας «Μαθητικά Λογοτεχνάσματα» πρότεινε, αρθρογράφησε και ανέβασε σε
εβδομαδιαία βάση διάφορα θέματα και αφιερώματα σχετικά με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και
του συνόλου των δράσεων και προγραμμάτων του σχολείου μας, ενώ παράλληλα είχε και την
ευθύνη για την συλλογή άρθρων από τους άλλους μαθητές/τριες. Μέσα από αυτή τη δράση, καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενημερώθηκε όλη η σχολική κοινότητα και όχι μόνο.
▶ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτική Παιδείας πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη
των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο Μουσείο Τύπου της Πάτρας όπου ξεναγήθηκαν στην έκθεση
με θέμα «Ο Τύπος στην Κατοχή». Δημιουργήθηκε αφίσα από κάθε ομάδα ανάλογα με το θέμα της.
▶ Οι ομάδες κατέγραψαν και επικοινώνησαν με αντίστοιχες εθελοντικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας για περαιτέρω συνεργασία.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Αθήνας των μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου
του σχολείου μας, όπου ξεναγήθηκαν στη μόνιμη και στην περιοδική έκθεση του Μουσείου και
ενημερώθηκαν για το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Η περιοδική αυτή έκθεση, µέσα από τις ιστορίες
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19 ελληνόπουλων εβραϊκού θρησκεύµατος από όλη την επικράτεια, αναλύει και προβάλλει
τη ζωή, τις περιπέτειες και τις δυσκολίες τους τα χρόνια της γερµανικής κατοχής. Κάθε ομάδα
ανέλαβε μια μαρτυρία-ιστορία παιδιού και την παρουσίασε στους υπόλοιπους μαθητές/τριες.
Τέλος προέβησαν σε σχετικές με το θέμα αναρτήσεις στο blog και θα πρότειναν σχετικά βιβλία
και ταινίες.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου στη Βουλή των Ελλήνων και
παρακολούθηση συνεδρίασης της Ολομέλειας.
▶ Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, μέσω της οποίας οι μαθητές/τριες ήρθαν σε
επαφή με τα πολιτιστικά επιτεύγματα της αθηναϊκής Δημοκρατίας.
▶ Διαμόρφωση σχολικής αίθουσας σε «Γωνιά Αλληλεγγύης-Κοινωνικό Παντοπωλείο». Έκδοση
ενημερωτικής αφίσας απευθυνόμενης στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς (Σύλλογο
Γονέων- Κηδεμόνων), που καλούσε σε συλλογική δράση κάθε Παρασκευή (συλλογή τροφίμων
και ρούχων) για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της πόλης που τα είχαν ανάγκη.
▶ Συνεργαστήκαμε με την εθελοντική ομάδα της «Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων
Προσφύγων & Μεταναστών/στριών Πάτρας» για την προσφορά τροφίμων και ρούχων (της
γωνιάς μας) σε προσφυγικές οικογένειες (180 άτομα-90 ανήλικα), που φιλοξενούνται από την
Ύπατη Αρμοστεία στο ξενοδοχείο RIO BEACH της Πάτρας.
▶ Κάνοντας την αλληλεγγύη πράξη: Η υποομάδα για τους πρόσφυγες, προσέφερε εθελοντική
εργασία στο στέκι «της Κίνησης υπεράσπισης προσφύγων». Συγκεκριμένα, βοήθησε στην
ταξινόμηση και στο πακετάρισμα τροφίμων και ρούχων που εστάλησαν σε καταυλισμούς και
δομές φιλοξενίας προσφύγων.
▶ Με Ομάδα μαθητών/τριών αλλά και γονείς τους παρακολουθήσαμε στο Δημοτικό Θέατρο
«Απόλλων» Πάτρας, την παρουσίαση του βιβλίου «Μονόλογοι από το Αιγαίο-το ταξίδι και τα
όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων» που αξιοποιεί και καταγράφει τις αφηγήσεις και
τις εικαστικές παρεμβάσεις των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων και περιλαμβάνονται
στην ομώνυμη έκδοση του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Τα κείμενα προέκυψαν ως αποτέλεσμα
βιωματικών εργαστηρίων στους ξενώνες φιλοξενίας Πάτρας και Αθήνας στα πλαίσια δράσης
του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;» που υλοποιείται από τους παραπάνω φορείς. Αυτή η
δράση αποσκοπούσε στην αρχική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και
της αλληλεγγύης, ώστε να ακουστεί δυνατά η φωνή των παιδιών που έχασαν την παιδική τους
ηλικία λόγω πολέμου ή φτώχειας, μέσα από τις φωνές άλλων παιδιών, συνομηλίκων τους.
▶ Βιωματικό εργαστήριο ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης μέσα από τις τεχνικές του
θεάτρου (παγωμένες εικόνες κ.ά.) με τον εκπαιδευτικό –θεατροπαιδαγωγό και συντονιστή του
«Νοιάζομαι και Δρω» κ. Γιώργο Μπεκιάρη.
▶ Δραματοποίηση των «Μονολόγων του Αιγαίου». Όχι με το μυαλό τους, αλλά με την καρδιά
τους: Οι μαθητές/τριες εμπνεύστηκαν από αυτές τις ιστορίες- προσωπικές μαρτυρίες των
παιδιών, επιστράτευσαν τη φαντασία, την ευρηματικότητα και το μεράκι τους και δημιούργησαν
δρώμενο με θεατρικές τεχνικές, με την υποστήριξη της θεατρολόγου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κας
Συγκλητικής Βλαχάκη, το οποίο παρουσίασαν σε δράση που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο
Αίγλη στις 18 Μαρτίου μαζί με άλλα 5 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αλλά και στην Πλατεία Γεωργίου στις 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας κατά
του ρατσισμού 2017», που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων.
Οι εκδηλώσεις αυτές υλοποιήθηκαν... σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το πρόγραμμα «αν
ήσουν εσύ» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού (21 Μαρτίου 2017), που
ονομάστηκε και ως Διεθνής Ημέρα Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο».
▶ Ανοίξαμε επιτέλους εθελοντικά τη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας 2 φορές την εβδομάδα,
η οποία παρέμενε εδώ και κάποια χρόνια κλειστή και μη προσβάσιμη στη σχολική κοινότητα.
Η εθελοντική μας ομάδα δημιούργησε αφίσα, ενημέρωσε και λειτούργησε τη δανειστική
βιβλιοθήκη, διοργάνωσε ώρα φιλαναγνωσίας, ταξινόμησε και πρότεινε κάθε μήνα. μέσω του
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blog και έντυπου υλικού, αγαπημένα βιβλία.
▶ «Τι γνωρίζετε για τη δωρεά μυελού των οστών;»: Η δράση μας αυτή ξεκίνησε με τη
διαδικτυακή συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Η ομάδα μας βασίστηκε σε γνώσεις που αποκόμισε
από τη μελέτη του σχετικού κεφαλαίου της Βιολογίας Α΄ Λυκείου αλλά και από βιβλιογραφική και
διαδικτυακή έρευνα, στη συνέχεια συνέβαλλε σε μια πρώτη ευαισθητοποίηση των συμμαθητών
τους και των συγγενών τους. Στη συνέχεια παρήγαγαν αφίσα, ηλεκτρονικό συννεφόλεξο και
ενημερωτικά φυλλάδια, με ανάλογο περιεχόμενο, για προβολή της δράσης και μέσω του site του
σχολείου.
▶ Το κάπνισμα στην εφηβεία αποτελεί ένα πρόβλημα, με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι στον
χώρο του σχολείου. Προς τούτο, μαθητές/τριες της αντικαπνιστικής ομάδας, ανέλαβαν τη σύνταξη
ερωτηματολογίων, τα οποία μοιράστηκαν ηλεκτρονικά για ανώνυμη συμπλήρωση σε μαθητές
της σχολικής κοινότητας, οργάνωσαν συνεντεύξεις με εφήβους συμμαθητές τους (καπνιστές και
μη καπνιστές) και από την επεξεργασία και τη μελέτη των ερωτηματολογίων και των δεδομένων
οδηγήθηκαν σε αντίστοιχα συμπεράσματα.
▶ Την προηγούμενη δράση υποστηρίξαμε και με 3ωρο βιωματικό εργαστήριο για τις επιρροές
και τις εξαρτήσεις από το κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων «Καλλίπολις» και την υπεύθυνη κα.
Γεωργοπούλου. Επίσης κάποιοι μαθητές/τριές μας, μετά το πέρας των εξετάσεων ήρθαν σε
επαφή προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν ομάδες εφήβων καπνιζόντων μαθητών.
Αφού αρχικά έγινε (στην ομάδα του προγράμματος) ενημέρωση για το σύλλογο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
(Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού Νομού Αχαΐας), στη συνέχεια ως πολλαπλασιαστέςεθελοντές ενημέρωσαν με τη σειρά τους τη σχολική κοινότητα για τη δυνατότητα των κοριτσιών
να προσφέρουν 20 πόντους από τα μαλλιά τους ώστε να δοθούν για περούκες που είναι
απαραίτητες στα παιδιά που βρίσκονται σε θεραπεία κατά του καρκίνου. Δύο μαθήτριές μας
προσέφεραν τα μαλλιά τους.
▶ Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε
εθελοντική αιμοδοσία από ενήλικους μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου.
▶ Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων, στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτικής
Παιδείας της Α' & Β΄ Λυκείου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής για επιλογή έφηβου
Βουλευτή που εκπροσώπησε για 8η συνεχόμενη χρονιά το σχολείο μας. Μαθητές που μας
εκπροσώπησαν τα προηγούμενα χρόνια και που συμμετείχαν ως εκλεγμένοι έφηβοι βουλευτές
του σχολείου μας και της πόλης μας, συζήτησαν μετέφεραν την εμπειρία τους στους μαθητές. Με
την αρωγή της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του προγράμματος συμμετείχαν στο πρόγραμμα της
Βουλής των εφήβων 50 μαθητές από την Α΄ και Β΄ Λυκείου.
▶ Τελικά λόγω των δράσεών μας, κατορθώσαμε, όχι μόνο να εκλέξουμε έφηβη Βουλευτή,
αλλά και και να λάβουμε την 1η θέση στο Επικρατείας ανάμεσα σε 372 συμμετέχοντα Λύκεια
να εκλέξουμε τιμητικά και δεύτερη έφηβη Βουλευτή. Τα κορίτσια εκπροσωπούν το σχολείο μας
στην ΚΒ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων 6-12 Ιουλίου 2017.
▶ Η εθελοντική ομάδα για το περιβάλλον ανέλαβε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
της σχολικής κοινότητας, σχετικά και με τη συμμετοχή στη δράση «Ευέλικτα καπάκια» που
υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Δευτεροβάθμιας Αχαϊας, με στόχο τα πλαστικά
καπάκια να γίνουν αναπηρικά καροτσάκια για τους συνανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
Συγκεκριμένα η ομάδα: σχεδίασε και τύπωσε αφίσα με σύνθημα «μην ξεχνάς το καπάκι να
κρατάς», τοποθέτησε σε κάθε αίθουσα κουτί συλλογής καπακιών με την αφίσα, ενημέρωσε
μαθητές-γονείς και εκπαιδευτικούς για τη δράση, ενημέρωσε και προέβαλε τη δράση μέσω του
ηλεκτρονικού μας περιοδικού blog: (http://studentsinarts.blogspot.gr/2017/01/2016-2017.html).
Τελικά κατορθώσαμε να συλλέξουμε 50 κιλά καπάκια.
▶ Σε συνεργασία με το Φιλοδασικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σαραβαλίου της πόλης μας, συμμετείχαμε
σε δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο δάσος του Κεφαλόβρυσου-θεατράκι Κρήνης.
Σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντισμού και ενεργοποίησης Patrinistas της πόλης μας και τον
μουσειολόγο κ. Ξενοφώντα Παπαευθυμίου, μαθητές/τριες, 150 περίπου εκπαιδευτικοί και γονείς
περιηγηθήκαμε, ξεναγηθήκαμε και γνωρίσαμε την ιστορία αγαπημένων σημείων της πόλης μας
και κυρίως την προσφυγική συνοικία της.
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▶ Η εθελοντική ομάδα που ασχολείται με τα δικαιώματα του παιδιού- παιδική κακοποίηση,
κάλεσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» (Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας) και ενημερώθηκε
από την ψυχολόγο κ. Σωτηρία Μπαράκου. Αρχικά για το έργο και τη δράση του συλλόγου, αλλά
και το τόσο σημαντικό έργο των εθελοντών του συλλόγου. Κατόπιν, ενημερώθηκαν για τις μορφές
κακοποίησης και για τη χρησιμότητα της γραμμής 1056. Τα παιδιά στη συνέχεια ενημέρωσαν την
υπόλοιπη σχολική κοινότητα μέσω του ηλεκτρονικού μας περιοδικού και συνέλεξαν τρόφιμα και
ρούχα με σκοπό την ενίσχυση των σπιτιών του Χαμόγελου.
▶ Περιοδικές επισκέψεις: Κάθε Σάββατο απόγευμα, ομάδα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
επιΣ.Κ.Ε.Π.τόμαστε την «Κιβωτό της Αγάπης» ( γαλήνη Αναπήρων παιδιών), για την προσφορά
δημιουργικής απασχόλησης και συντροφιάς στα παιδιά του ιδρύματος, με ποικίλες δραστηριότητες
όπως ανάγνωση παραμυθιών, παιχνίδι, ζωγραφική, τραγούδι. Το σημαντικό ήταν επίσης ότι η
ομάδα διαρκώς ανανεωνόταν και κάθε Σάββατο μέχρι και σήμερα μπαίνουν κι άλλαπαιδιά. Δύο
μαθήτριες με πρωτοβουλία τους, οργάνωναν κάθε εβδομάδα την ομάδα των 15 παιδιών που θα
συμμετείχαν στη δράση.
▶ Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κέρκυρα, στο εκεί Σπίτι του «Χαμόγελου
του Παιδιού». Οι μαθητές/τριες ήλθαν σε επαφή με εθελοντές και εθελόντριες που εργάζονται
για το σπίτι και πραγματοποίησαν κοινή δράση με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό. Επίσης
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους ήλθαν σε επαφή με άλλες εθελοντικές και πολιτιστικές
ομάδες(Κερκυραϊκή Μαντολινάτα-Φιλαρμονικές του νησιού), γνώρισαν τις δράσεις και τον
τρόπο λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα επισκέφθηκαν το Μουσείο του Διονυσίου Σολωμού και
παρακολούθησαν στο Δημοτικό θέατρο συναυλία της Κερκυραϊκής Μαντολινάτας αφιερωμένης
στο Μ. Χατζιδάκι αλλά και κερκυραϊκές καντάδες .
▶ Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων: Δημιουργία Video-Αφίσας-graffiti σε τοίχο του σχολείουΑνάρτηση των δράσεων του προγράμματος στο blog μας-Παρουσίαση και αποτίμηση του έργου
μας στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και την πόλη μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα επηρέασε τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, αλλά και
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, ενώ είχε αντίκτυπο και εκτός των τειχών του
σχολείου. Η συμμετοχή του συλλόγου γονέων σε όλες μας τις δράσεις και
η εμπλοκή και η ανταπόκριση όλο και περισσότερων μαθητών και εκτός του
προγράμματος σε κάθε δράση μας, ήταν όλο και αυξανόμενη με το χρόνο. Οι
μαθητές μετέτρεψαν την αλληλεγγύη σε πράξη και έβαλαν το λιθαράκι για την
επίτευξη του τελικού στόχου, που δεν είναι άλλος από την ενεργοποίηση για τον
εθελοντισμό και την ενεργό πολιτειότητα σε ευρύτερες κοινότητες μάθησης. Σε
μεγάλο βαθμό κατέστη δυνατό να καλλιεργηθεί και να εμπεδωθεί η κουλτούρα
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, να ενημερωθούν οι μαθητές μας, να
ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν, να αποκτήσουν δηλαδή ενεργή κοινωνική
προσφορά με βιωματικές προσεγγίσεις. Εντέλει οι συμμετέχοντες μαθητές
και μαθήτριες, πέρασαν από το «εγώ» στο «εμείς», υιοθετώντας πηγαίες και
βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής προσφοράς.
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2ο Δημοτικό Σχολείο
Αλιάρτου
Συντελεστές:
Κωνσταντίνα Κίτσου, Αλεξάνδρα Ηλία, Αικατερίνη Ατσαλάκη, Ευστάθιος Ξαφάκος, Bάια Σολωμού,
Ελένη Ψαρρή

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Άννα Ζουγανέλη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ , ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

•

Βιβλίο
▶ Κατασκευή βιβλιοθήκης και χώρου ανάγνωσης από παλέτες. Εθελοντική προσφορά από
Γονέα του Σχολείου μας.
▶ Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Βόρακας, ο κόρακας και η σονάτα της Φανής», της Γεωργίας
Γαλανοπούλου και υλοποίηση σχετικών δράσεων, στο πλαίσιο επεξεργασίας του σχετικού
περιεχομένου του.
▶ Συνάντηση με τους δημιουργούς της σειράς «Το μπλοκάκι ενός UFO», Γιώργο Κωνσταντινίδη
και Σωτήρη Μητρούση.
▶ Οργάνωση έκθεσης βιβλίου με τη συνεργασία των «Άγκυρα και «Μεταίχμιο».
▶ Βιωματικό πρόγραμμα «Πλανόδια Βιβλιοθήκη» από το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

•

Περιβάλλον
▶ Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Άγρια Ζώα της Ελλάδας»-Οικολογία-ΠεριβάλλονΕκπαιδευτικός οργανισμός Φωτόγραμμα.
▶ Υιοθεσία... πολικής αρκούδας με τη WWF.
▶ Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Ανδρεάδη «Η εκδίκηση του Πουφ» και υλοποίηση
δράσεων για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.
▶ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ... ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ» από την Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, ενημέρωση για την ανακύκλωση και δημιουργία κατασκευών από
ανακυκλώσιμα υλικά με τη βοήθεια των γονιών.
▶ «Το σχολείο μας λέει ναι στην ανακύκλωση τηγανέλαιων». Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων
λαδιών.
▶ Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Μην τρως ό,τι σου σερβίρουν!», μια δωρεά του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

•

Κοινωνικά
▶ Επίσκεψη των μαθητών σε ελαιώνα και εθελοντική συμμετοχή στο λιομάζωμα.
▶ Εθελοντική προσφορά τροφίμων και συμμετοχή στην ετοιμασία των γευμάτων στην κουζίνα
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
▶ Κατάθεση χρηματικού ποσού από τον Σύλλογο Διδασκόντων και Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων.
▶ ΓΛΥΚΟ - BAZAAR από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων «Make-A-Wish» Ελλάδας.
▶ Πραγματοποίηση βιωματικών δράσεων από τους μαθητές, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
▶ Πραγματοποίηση βιωματικών δράσεων από τους μαθητές, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Αναπηρίας.
Παροχή οδηγιών για βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από την «Ελληνική Ομάδα
Διάσωσης Βοιωτίας».
▶ Χριστουγεννιάτικη εορτή του σχολείου, με την παρουσία του Μητροπολίτη Θηβών και
Λεβαδείας και ενημέρωση για το πρόγραμμα μέσα από ζωγραφιές των παιδιών. Παραγωγή
εικονοβιβλίου.
▶ Κατασκευή του δέντρου του εθελοντισμού και του δέντρου των «Θέλω και των Μπορώ» .
▶ Παρουσίαση, συζήτηση και καλλιέργεια της έννοιας της ενσυναίσθησης.
▶ Έκδοση σχολικής εφημερίδας «ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ».
▶ Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Το αγαπημένο μου παιχνίδι» από τους μαθητές του Α2, στο
πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος.
▶ Παρουσίαση, συζήτηση και βιωματικές δράσεις για την ημέρα του σχολικού εκφοβισμού.
▶ Παρουσίαση, συζήτηση και βιωματικές δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Εξάλειψης των
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Φυλετικών Διακρίσεων.
▶ Συμμετοχή του σχολείου σε διαγωνισμούς ρομποτικής.
▶ Συμμετοχή του σχολείου στην πανελλήνια εκστρατεία «Let’s do it Greece».
▶ Συμμετοχή του σχολείου στην Παγκόσμια Εβδομάδας Δράσης της ActionAid.
▶ Συμμετοχή σχολείου στο πρόγραμμα της Unicef «Σχολεία Υπερασπιστές των παιδιών» ο
κουμπαράς των χάλκινων νομισμάτων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από την πληθώρα δράσεων που υλοποιήσαμε στο σχολείο για δεύτερη
σχολική χρονιά, διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές μας απέκτησαν περισσότερες
γνώσεις αναφορικά με την έννοια του ενεργού πολίτη και των συνιστωσών της,
με τις οποίες ασχοληθήκαμε (εθελοντισμός, κ.ά.). Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε
την αλλαγή των στάσεων εκπαιδευτικών και μαθητών ως προς τη σημαντικότητα
του ρόλου του ενεργού πολίτη.
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6ο Δημοτικό Σχολείο
Λιβαδειάς
Συντελεστές:
Βασιλική Τσαγκαρέλη, Αγγελική Σουρλά, Δήμητρα Τόσκα, Δέσποινα Διακάκη, Νικολίτσα Μπινιάρη,
Άννα Μάλλιου, Ελένη Δριβάκου, Γλυκερία Τζίμα, Ευγενία Τζούβελη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Άννα Ζουγανέλη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες»

288

•

Παιχνίδια γνωριμίας και δεσίματος ομάδων και προσέγγιση εννοιών
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε μεικτές ομάδες και με παιχνίδια γνωριμίας ενδυνάμωσαν τις μεταξύ τους
σχέσεις. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε υλικό του προγράμματος για τις έννοιες του εθελοντισμού,
αλληλεγγύης και του ενεργού πολίτη. Με τις δράσεις «Παίρνω θέση», «Ακροστιχίδες» και τα
«Καραβάκια της Αλληλεγγύης» τα παιδιά βίωσαν όσα είδαν, έμαθαν και συζήτησαν στο θεωρητικό
κομμάτι.

•

Καταγραφή εθελοντικών ομάδων και φορέων της πόλης μας
Τα παιδιά αναζήτησαν και κατέγραψαν τις εθελοντικές ομάδες και φορείς που δραστηριοποιούνται
στην πόλη μας, στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο και έγινε αναφορά στη δράση τους.

•

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το συσσίτιο της ενορίας μας, γάλα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και γραφική ύλη για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς.

•

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ολοκαύτωμα
Με αφορμή τις εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα τα παιδιά συζήτησαν και υλοποίησαν δράσεις για
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

•

Συγκέντρωση και δωρεά χρημάτων σε φορείς
Παιδιά του προγράμματος συναντήθηκαν την Παραμονή των Φώτων και έψαλαν τα κάλαντα στις
Αρχές, στις υπηρεσίες και σε καταστήματα της πόλης μας. Τα χρήματα κατατέθηκαν στο «Χαμόγελο
του Παιδιού». Αντίστοιχες δωρεές θα γίνουν και σε άλλες οργανώσεις π.χ. «Κάνω μια ευχή».

•

Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης
Μαθητές εργάζονται εθελοντικά για τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.

•

Levadistas – Μαζεύουμε καπάκια, μοιράζουμε χαμόγελα
Γνωριμία και συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση Levadistas της πόλης μας. Παράδοση
καπακιών για αναπηρικό αμαξίδιο και συνέχιση συλλογής καπακιών.

•

Περπάτημα Αγάπης
Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Λεβαδέων και συμμετείχαμε στο «Περπάτημα
Αγάπης» για την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα άτομα με αυτισμό.

•

Λαχανόκηπος
Καλλιέργεια του σχολικού λαχανόκηπου και διάθεση των προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
ή στο Ορφανοτροφείο Λιβαδειάς.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετοχή στην εβδομάδα δράσης εθελοντισμού «Let’s do it Greece», με δραστηριότητες στο
σχολείο.

•

Εβδομάδα για την Εκπαίδευση της ActionΑid
Συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα για την Εκπαίδευση της ActionΑid, με θέμα την εκπαίδευση
των προσφύγων.
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•

Εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π
Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας 2Π της ΑctionAid, που αφορά τον Παγκόσμιο Πολίτη.

•

Ανακύκλωση τηγανέλαιων
Ανακύκλωση τηγανέλαιων στο χώρο του σχολείου (ενεργός πολίτης).

•

Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς και συμμετοχή σε κοινές βιωματικές
δραστηριότητες.

•

«Παγκάκι της Φιλίας» στο προαύλιο
Στο παγκάκι θα κάθεται όποιος μαθητής στη διάρκεια του διαλείμματος έχει κάποιο πρόβλημα ή
δεν έχει κάποιον να παίξει μαζί του. (Θα κατασκευαστεί τον Σεπτέμβριο).

•

Επίσκεψη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς
Τα παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ επισκέφθηκαν το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς και
συμμετείχαν σε κοινές δράσεις με τους μαθητές του. Έπειτα, πήραν την πρωτοβουλία να τους
βοηθήσουν, συγκεντρώνοντας γραφική ύλη.

•

Ανακύκλωση χαρτιού
Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Λεβαδρώ» και τον Δήμο Λεβαδέων για τη συγκέντρωση
και την ανακύκλωση χαρτιού στο χώρο του σχολείου.

•

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Συμμετοχή σε προγράμματα της Βιβλιοθήκης και συζήτηση για τον εθελοντισμό και την
αλληλεγγύη.

•

Εστία Μητέρας
Επίσκεψη στην Εστία Μητέρας για να κρατήσουμε συντροφιά με τραγούδια στις ηλικιωμένες
κυρίες.

•

Το συμπόσιο της πείνας
Βιωματικό εργαστήριο για την κατανόηση του φαινομένου της πείνας.

•

Ιστορίες που ζεις δυνατά
Συμμετοχή στον 6ο Μαραθώνιο ανάγνωσης των Εκδόσεων Μεταίχμιο με θέμα τη διαφορετικότητα
και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό.

Το όφελος για τους μαθητές:
Κάθε δράση είχε σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μας μαθητές και
να τους δώσει τη δυνατότητα να δράσουν για να βελτιώσουν την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι μας έχουν πραγματοποιηθεί,
καθώς συγκεντρώθηκαν τρόφιμα ή άλλα απαραίτητα είδη για ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες του εθελοντισμού,
αλληλεγγύης και του ενεργού πολίτη, προσέφεραν χρήματα σε διάφορους
φορείς, συμμετείχαν σε προγράμματα ανακύκλωσης, ευαισθητοποιήθηκαν
απέναντι στα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και σε περιστατικά
ενδοσχολικού εκφοβισμού και το κυριότερο άλλαξαν στάσεις και συμπεριφορές
στην καθημερινή τους ζωή.
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Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Αστυπάλαιας
Συντελεστές:
Νικόλαος Περδίκης, Μαρία Βαζαίου, Ευφημία Σταυλά, Αργυρώ Παύλου, Αγγελίνα Πετριδένα,
Σοφία Θεοδωρίδου, Σωκράτης Μηλαράς, Μαρία Νταρλακώστα, Γεωργία Λουλούδη, Βασιλική
Μπαμπίλη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πέτρος Σπανός
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΦροντίΖΩ, ΔΡΩ και προσΦΕΡΩ
εθελοντισμό στον τόπο που ΑΓΑΠΩ»

•

Επαφή και γνωριμία με το ΚΠΕ Καλαμάτας
Μέσα από αυτή τη δράση οι μαθητές γνώρισαν ένα είδος εθελοντικής δράσης που αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος.

•

Βιωματικά Παιχνίδια
Συμμετοχή σε βιωματικά παιχνίδια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της
ομαδικότητας.

•

Προστασία ζώων
Αλληλεπίδραση με τη μη κερδοσκοπική φιλοζωική οργάνωση του Δήμου Αστυπάλαιας με στόχο
την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας ζώων.

•

Διοργάνωση μαραθώνιου «Τρέχουμε γι’ αυτούς που δεν μπορούν»
Η δράση είχε ως στόχο να προάγει τις έννοιες και αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
προς τους συνανθρώπους μας και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα.

•

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Δημιουργία κολλάζ και ζωγραφιών, αποτύπωση σκέψεων και προβληματισμών των μαθητών
στη μορφή της έκθεσης-έκφρασης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3
Δεκεμβρίου).

•

«Γίνε τα μάτια μου»
Στόχος του παιχνιδιού είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

•

Ανταποδοτική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Συνεργασία με την Ανταποδοτική Εταιρεία Ανακύκλωσης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών σε εθελοντικά περιβαλλοντικά προγράμματα και επίσκεψη στο χώρο του πρώτου
Πάρκου Ανακύκλωσης στην Ευρώπη.

•

«Make Α Wish» Ελλάδας και «Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες»
Οι μαθητές αγόρασαν τα αστέρια του «Make A Wish» και το φάκελο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών
και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προσφοράς αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

•

Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης παράστασης
Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης παράστασης με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
της κοινής γνώμης μέσω μηνυμάτων αλληλεγγύης, εθελοντισμού, ενεργού πολιτειότητας και
οικολογίας.

•

Υιοθέτηση αλσυλλίου
Η συγκεκριμένη δράση είχε ως βασικό στόχο την ανάπτυξη του πνεύματος της ενεργού
πολιτειότητας αλλά και την οργανωμένη παρέμβαση των μαθητών στην βελτίωση συνθηκών της
κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές του σχολείου δημιούργησαν
ένα δικό τους σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση του αλσυλλίου και την προστασία του
(δενδροφύτευση, πότισμα, καθάρισμα, δημιουργία ταμπέλας, τοποθέτηση καθισμάτων κτλ.).

•

Συνεντεύξεις από μέλη εθελοντικών ομάδων
Συνεντεύξεις από μέλη εθελοντικών ομάδων την αποσαφήνιση της έννοιας του εθελοντισμού
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αλλά και της βιωματικής ανακάλυψης των χαρακτηριστικών του εθελοντή. (Μάρθα Ελένη,
εθελόντρια φιλόλογος στην «Κιβωτό του Κόσμου»).
•

Διαπραγμάτευση των εννοιών
Αποσαφήνιση των εννοιών «εθελοντισμός», «φιλανθρωπία-αγαθοεργία», «αλληλεγγύη»,
«ακτιβισμός», «ενεργός πολίτης» και δημιουργία δικών μας απλουστευμένων ορισμών,
δημιουργία χαρακτήρων με χαρακτηριστικά και ονόματα των εννοιών π.χ. ο Εθελοντούλης, Το
Δέντρο του Εθελοντούλη και συγγραφή παραμυθιού.

•

Επίσκεψη στο Δημαρχείο
Η δράση είχε σκοπό την ενημέρωσή μας για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου, τις κοινωνικές
του υπηρεσίες, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τα προβλήματα των πολιτών, τα οποία μπορεί ο
ίδιος ο Δήμος να επιλύσει.

•

Δίνοντας υλικό στο Λαογραφικό Μουσείου του νησιού
Προσφορά του υλικού που συγκεντρώσαμε από τη δράση μας «Το κυνήγι του χαμένου
επαγγέλματος» στο εν τη γενέσει Λαογραφικό Μουσείο του νησιού.

•

Βιβλία με θέμα την αλληλεγγύη
Ανάγνωση βιβλίων με θέμα την αλληλεγγύη: σχολιασμός ,συζήτηση, δραματοποίηση, αποτύπωση
των συναισθημάτων των μαθητών μέσω της εικαστικής προσέγγισης.

Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από το πλήθος και την ετερογένεια των πηγών που μελετήθηκαν κι
επιλέχθηκαν (διαδίκτυο, αναλυτικά προγράμματα, βιβλιογραφία), οι μαθητές
ανέπτυξαν την ικανότητα της οργάνωσης κι επεξεργασίας δεδομένων,
πληροφοριών και στοιχείων. Ο βαθμός εμπλοκής και παράλληλα συνοχής των
συμμετεχόντων μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων συνεργατών
κοινωνικών εταίρων και φορέων του περίγυρου, έδωσε τη δυνατότητα
στους μαθητές αλλά και γενικότερα στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν
και να λειτουργούν ως ομάδα. Η διαθεματική προσέγγιση των εννοιών
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας, έδωσε
έναυσμα ώστε να προαχθεί η μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών, η κριτική
τους σκέψη καθώς και η υπευθυνότητά τους. Τέλος, μέσω της οικοδόμησης
γνώσεων κι ανάπτυξης δεξιοτήτων, ότι διαμορφώθηκε ένας κώδικας αξιών,
στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών μας απέναντι στον εαυτό τους, τη
σχολική κοινότητα και το κοινωνικό περιβάλλον.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Πόλεως Ρόδου
Συντελεστές:
Μελπομένη Παπαμάρκου, Ιωάννα Μακρή, Ευπραξία Λαμπροπούλου, Αικατερίνη Σέρβου,
Άννα Κακαδιάρη, Δέσποινα Αναστασίου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πέτρος Σπανός
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

ε”ΘΕΛΩ”ντισμός κι ΕΓΩ
Νοιάζομαι και Δρω για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
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•

Τεχνικές Ενδυνάμωσης Ομάδας
▶ Καλλιέργεια των βασικών εννοιών της αυτοεκτίμησης, του αλληλοσεβασμού, της
ευαισθητοποίησης-Δραστηριοτήτων του βιβλίου «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Χορήγηση ερωτηματολογίου «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Χορήγηση ερωτηματολογίου για τα ΑΜΕΑ: Το ερωτηματολόγιο αναφερόταν στον εθελοντισμό
και στα ΑΜΕΑ, με στόχο την ανίχνευση αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών/τριών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η χορήγησή του πραγματοποιήθηκε στην έναρξη του προγράμματος
με στόχο την ανίχνευση των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών/τριών σχετικά με τα ΑΜΕΑ.

•

Αφόρμηση - Καταιγισμός ιδεών - Συζήτηση
▶ Διερεύνηση προϋπάρχουσων γνώσεων και εμπειριών.
▶ Προβολή μικρού μήκους ταινιών-Υλικό από τη Γραμματεία Νέας Γενιάς:
-«Βάλε Χρώμα, Γίνε κι εσύ Εθελοντής!» .
-«Δράσε θετικά».
-« Ένα ταξίδι προσφοράς» .
- Animation.
-«Αφανής ήρωας».
▶ Αξιοποίηση κειμένου από το μάθημα της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής.
▶ Αξιοποίηση προσωπικού βιώματος στο σχολικό χώρο μαθητή ΑΜΕΑ.
▶ Ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των ομάδων έγινε με την βιωματική προσέγγιση. Οι
μαθητές/τριες κατά την προσέγγιση αυτή δοκίμασαν τον ρόλο ενός ατόμου που αποκλείεται από
την ομάδα για κάποιον λόγο, διατύπωσαν τα συναισθήματα που τους γεννά ο αποκλεισμός και
συζήτησαν τα πρώτα συμπεράσματα. Μας προβλημάτισε ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν
στον αποκλεισμό. Η βιωματική δραστηριότητα που επιλέχθηκε ήταν το «Κάνε ένα βήμα μπροστά»
από το εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες της «Άρσις», Compass.

•

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
▶ Δράσεις κατά την Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού «Νοιώσε τη χαρά της άθλησης χωρίς
το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας: Αθλητισμός-Δικαίωμα για όλους». Οι δράσεις που
υλοποιήθηκαν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στ’ τάξης.
▶ Μηνύματα μαθητών/τριών-Ημέρα Αθλητισμού.
▶ Aξιοποίηση Κειμένων Γλώσσας από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και Στ’ τάξεων.
▶ Δημιουργία λογότυπου για τις ανάγκες του προγράμματος.
▶ Σελιδοδείκτης: Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, έφτιαξαν το δικό τους σελιδοδείκτη.
▶ Δράσεις κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες:
Επίσκεψη στο 1ο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου, με αφορμή την 3η
Δεκεμβρίου, που είναι Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, οι μαθητές της Στ1 και Στ2
φιλοξενήθηκαν από τους μαθητές/τριες του 1ου Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Πόλεως Ρόδου - Παιχνίδια ρόλων- Δραματοποίηση.
▶ Παρακολούθηση αθλητικών αγώνων ΑΜΕΑ - Μπάσκετ με αμαξίδια.
▶ Επίσκεψη στο σχολείο ατόμων με ειδικές ανάγκες και ενημέρωση.
▶ «ΔΙΟΔΟΣ»- Δικαιώματα ΑΜΕΑ.

•

Αναζήτηση εθελοντικών ομάδων - Ενεργός πολίτης
▶ Συνεργασία με Φορείς ΑΜΕΑ και υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων, δράσεων ή
προγραμμάτων (Συλλόγους, Δήμους, Πρόνοια, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, Μ.Κ.Ο., ΔΙΟΔΟ, Αθλητικά
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σωματεία, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).
▶ Συμβολή μαθητών/τριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου.
▶ Κατασκευή της ομπρέλας του εθελοντισμού.
▶ «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συμμετοχή μαθητών/τριών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου σε
χριστουγεννιάτικο bazaar.
▶ Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας από τους μαθητές/τριες του προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω» (Τοπικός Τύπος-Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης).
▶ Επιστολή μαθητών/τριών προς το Δήμαρχο Ροδίων πριν τη συνάντηση.
▶ Συνάντηση των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών με το Δήμαρχο Ροδίων κ. Χατζηδιάκο
Φώτιο και τον Αντιδήμαρχο κ. Παρδαλό Στέργο. Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν και υπέβαλαν
προτάσεις για συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου σχετικά με τα ΑΜΕΑ.
▶ Προτάσεις που πρότειναν οι μαθητές/τριες στον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Ρόδου:
-Διαμόρφωση σχολικών κτιρίων προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία.
-Δημιουργία Παιδικής Χαράς για ΑΜΕΑ στη Ρόδο.
-Δημιουργία ράμπας για ΑΜΕΑ σε θάλασσα.
-Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου για τα ΑΜΕΑ.
-Διαμόρφωση εξέδρας στο Κλειστό Γυμναστήριο Βενετόκλειο για θεατές ΑΜΕΑ.
▶ Εισαγωγή στην έννοια του εθελοντισμού με δράσεις για το περιβάλλον - Συμμετοχή στο
εθελοντικό πρόγραμμα Παιδικής Helmepa.
▶ Ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, συνεργασία με τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
▶ Κολλάζ από πλαστικά πώματα.
▶ Ζωγραφιές-Σκίτσα.
▶ Δημιουργία online-διαδραστικού παιχνιδιού-Παιχνίδι μνήμης με τη χρήση ζωγραφιών
μαθητών/τριών
▶ Δράσεις ευαισθητοποίησης με τη ΔΙΟΔΟ Ρόδου και έρευνα πεδίου. Πραγματοποιήθηκαν
βιωματικές δράσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ και την ενσυναίσθηση. Δημιουργία
μικρού μήκους ταινιών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
▶ Μπάσκετ με αμαξίδιο, γνωριμία μαθητών με τους παίκτες της Ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο
«ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ». Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τους παίκτες και να τους θέσουν πλήθος ερωτήσεων που αφορούσαν στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους ως άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά
και στην ιδιαιτερότητα του αθλήματός τους.
▶ Δημιουργία και διανομή φυλλαδίου με θέμα «Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής
επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία» Το έντυπο μοιράστηκε από τους μαθητές/τριες σε φορείς
και στην τοπική κοινωνία.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στα ΚΕΘΗ Ρόδου.
•

Αξιολόγηση του προγράμματος
▶ Χορήγηση ερωτηματολογίου για τα ΑΜΕΑ.
▶ Παρουσίαση αποτελεσμάτων-εργασιών-δράσεων.

•

Διάχυση
▶ Ενημερωτικό φυλλάδιο.
▶ Συνδιοργάνωση εκδήλωσης, παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Κασαμπαλάκου «Ο
Αυγερινός», ενός τρυφερού διηγήματος βγαλμένο, μέσα από τα βιώματα της συγγραφέως με
παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το πρόγραμμα στο ευρύτερο
κοινό που παρευρέθηκε.
▶ Τοπικός τύπος.
▶ Ραδιόφωνο-Τηλεόραση.
▶ Ιστοσελίδα προγράμματος.
▶ Ιστοσελίδα τάξης.
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▶ Διαδίκτυο-Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
▶ Σύμπραξη σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» μέσω SKYPE.
Δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος με την παρουσία του συντονιστή κ.
Πέτρου Σπανού να ανταλλάξουν απόψεις και να συνάψουν οι εκπαιδευτικοί συνεργασίες.
▶ Παρουσίαση προγράμματος στην Αθήνα «Νοιάζομαι και Δρω».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους, καλύπτοντας
όλες τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες. Παιδιά, εκπαιδευτικοί,
γονείς και τοπικοί φορείς συνεργάστηκαν επιτυχώς και δημιουργήθηκαν
αισθήματα αμοιβαίου σεβασμού, εκτίμησης και φιλίας, με τις διαφορές
και ομοιότητες να αποτελούν το σημείο ενότητας όλων των μελών του
προγράμματος. Οι μαθητές/τριες αντάλλαξαν απόψεις και κατανόησαν την
έννοια της αναπηρίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αντιλήφθηκαν
και κατανόησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ΑΜΕΑ,
αναγνώρισαν ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν,
ενώ παράλληλα ανέπτυξαν δεξιότητες διαπραγμάτευσης και συλλογικής
λήψης αποφάσεων με τα μέλη της ομάδας. Ήρθαν σε επαφή με εθελοντικές
οργανώσεις, με οργανώσεις της Koινωνίας των Πολιτών και με Κοινωνικούς
φορείς. Ανέπτυξαν, το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας, πήραν
πρωτοβουλίες και δημιούργησαν πρωτότυπο υλικό. Συνειδητοποίησαν ότι
μέσα από δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης για άτομα με ειδικές ανάγκες
νιώθουν χρήσιμοι, αλλά και απέκτησαν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες.
Τέλος, κατανόησαν ότι εθελοντές μπορεί να γίνουν άτομα όλων των ηλικιών,
ανεξάρτητα από προέλευση, φυλή, εθνικότητα, θρήσκευμα και κοινωνική
ομάδα.
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7ο Δημοτικό Σχολείο Κω
Συντελεστές:
Ειρήνη Κουτσούτη, Μαρία Σταματελοπούλου, Δήμητρα Χατζηλιαμή, Θεοδώρα Τζήκα, Παύλος Μάνεσης,
Πέρδικα Ανθούλη, Αικατερίνη Πάστρα, Ανδρέας Μητάλας, Χαρίκλεια Βελαλίδη, Εύα Κουτσουδάκη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πέτρος Σπανός
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δίνω και παίρνω χαρά στον τόπο μου
και νοιάζομαι για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες»

•

Άξονες υλοποίησης δράσεων των Ομάδων
▶ Ο σχολικός μας κήπος- αυλή του σχολείου- γωνιά της ανακύκλωσης
▶ Το εργαστήριο υφαντικής μας
▶ Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

•

Οι δράσεις μας
▶ Συμμετοχή σε παιχνίδια, όπως: «Το δυνατό μου σημείο», «Ανθρώπινα ομοιώματα», «Τι μπορώ
να κάνω με το χέρι μου», «Το αστέρι της ταυτότητάς μου», «Ο κύκλος-η μπάλα τι μου αρέσει να
κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο», «Παιχνίδι το κουβάρι», «Μάντεψε ποιος», «Ανθοδέσμη» κ.ά.
▶ Συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες, όπως «Οδηγώ το αναπηρικό καροτσάκι»(κινητική
αναπηρία), «Με τα μάτια του άλλου» (τύφλωση), «Προσπαθώ να σ’ ακούσω» (κώφωση).
▶ Συμμετοχή σε δραστηριότητες που προάγουν τις αξίες και τις έννοιες του «Νοιάζομαι και Δρω»,
όπως Χάρτα αξιών.
▶ Δημιουργία ιστορίας παραμυθιού που να έχει σχέση με τις έννοιες: αλληλεγγύη-εθελοντισμός.
▶ Δημιουργία τοίχου αγάπης στο σχολείο μας, Υιοθεσίες και σύναψη σχέσεων μεταξύ παιδιώντάξεων ώστε να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
▶ Κατασκευές γωνιάς ανακύκλωσης μέσα και έξω από τις τάξεις.
▶ Διοργάνωση χριστουγεννιάτικου παζαριού, για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
▶ Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην τάξη.
▶ Συγκέντρωση και καταγραφή προτάσεων από τους μαθητές, μέσα από καταιγισμό ιδεών,
συζητήσεις, παιχνίδια και ζωγραφιές, σχετικά με το τι θα ήθελαν να αποκτήσει το σχολείο τους για
να τους δώσει περισσότερη χαρά στην καθημερινότητά τους.

Το όφελος για τους μαθητές:
Σχετικά με την προσέγγιση των εννοιών της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού,
της δωρεάς, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων κατέκτησαν τη σημασία τους,
ενώ τα παιδιά της Α’ και της Β’ τάξης προσέγγισαν αυτές τις έννοιες βιωματικά
και ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε αυτές, με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε και
με δράσεις όπως «Ο τοίχος της αγάπης» και η υιοθεσία τάξεων. Σχετικά με τη
διαμόρφωση του σχολικού κήπου, την υφαντική, τα ΑΜΕΑ, πραγματοποιήθηκαν
από τα παιδιά πολλές δράσεις με κινητήριο δύναμη την αγάπη για τον
συνάνθρωπό τους και για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν.
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Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγαθονησίου
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, Ανδρέας Ραυτόπουλος, Μιχαήλ Χατζαντώνης, Νικόλαος Πετράκος,
Αικατερίνη Σκλαβενίτη, Ευάγγελος Τσακάλης, Νικόλαος Αραμπατζής

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αδαμαντία Φατσέα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Η ομάδα "Γλάρος" ενεργή στην κοινωνία»

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς η ομάδα «Γλάρος» ασχολήθηκε και προετοίμασε αρκετές δράσεις που
βοήθησαν στην καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και προσφοράς στην κοινωνία και ενεργοποίησε
όχι μόνο τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά την τοπική κοινωνία και τους γονείς
και κηδεμόνες των παιδιών. Οι δράσεις κορυφώθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως
παρουσιάζονται παρακάτω:

300

•

09/12/2016
Η ομάδα «Γλάρος» πραγματοποίησε δενδροφύτευση καλλωπιστικών φυτών και εσπεριδοειδών.
Η δράση έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγαθονησίου. Η μαθητική και εκπαιδευτική
κοινότητα σε συνεργασία με τον ιερέα του εν λόγω ναού καλλώπισε, επιπροσθέτως, τον εξωτερικό
χώρο της εκκλησίας. Οι μαθητές με μεγάλη προθυμία φύτεψαν νέα δέντρα και εξωράισαν τα ήδη
υπάρχοντα παρτέρια.

•

18/12/2016
Τα μέλη της ομάδας πραγματοποίησαν ενημερωτική καμπάνια υγιεινής διατροφής. Στο πλαίσιο
της εν λόγω δράσης τύπωσαν και διένειμαν κατάλληλο υλικό ώστε να ευαισθητοποιήσουν την
τοπική κοινωνία για το πώς πρέπει κανείς να διατρέφεται σωστά, καθώς και για τα οφέλη που
αποφέρει αυτός ο τρόπος διατροφής. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σχετίζεται
με τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων.

•

7/2/2017
Στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, η ομάδα μας υλοποίησε καμπάνια ενημέρωσης
όχι μόνο της σχολικής αλλά και της τοπικής κοινότητας, σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα
προστασίας που πρέπει όλοι και ιδιαιτέρως οι γονείς και τα παιδιά να λαμβάνουν, σε ότι αφορά
την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Τις προηγούμενες μέρες, σε ευδιάκριτα σημεία του σχολικού
χώρου (πίνακας ανακοινώσεων, προαύλιος χώρος, σχολικές αίθουσες) τοιχοκολλήθηκαν
λογότυπα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου και οδηγίες ασφαλούς πλοήγησης. Επιπροσθέτως,
οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας διένειμε και ανήρτησε ενημερωτικά
φυλλάδια και προσκλήσεις παρακολούθησης της εκδήλωσης-ενημέρωσης που θα υλοποιούνταν,
σε διάφορα σημεία του νησιού. Την εν λόγω εκδήλωση παρακολούθησε σύσσωμη η σχολική
κοινότητα και μερίδα γονέων και περιλάμβανε παρουσίαση Powerpoint, προβολή σχετικών
βίντεο ευαισθητοποίησης και ελεύθερη συζήτηση των συμμετεχόντων.

•

21/2/2017
Η ομάδα «Γλάρος», δείχνοντας στην πράξη την πίστη της ότι ο αθλητισμός και το «ευ αγωνίζεσθαι»
είναι αξίες ανεκτίμητες για τη ζωή κάθε ανθρώπου, διοργάνωσε τουρνουά επιτραπέζιας
αντισφαίρισης, ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο του νησιού. Στο πλαίσιο της παραπάνω
πρωτοβουλίας διένειμε και αφισοκόλλησε σε κεντρικά σημεία του νησιού προσκλήσεις
συμμετοχής στο εν λόγω τουρνουά. Επίσης, ενημέρωνε με κάθε τρόπο (εντύπως, ιστοσελίδα,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων, ενώ παράλληλα όρισε
εκπαιδευτικούς ως αγωνοδίκη επιτροπή των αναμετρήσεων. Μετά το πέρας της άρτιας αυτής
διοργάνωσης απονεμήθηκαν διπλώματα συμμετοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες,
που τα παρέλαβαν με έκδηλη χαρά στα πρόσωπά τους.

•

22 Μαρτίου 2017
Η ομάδα μας, ορμώμενη από την περιβαλλοντική της συνείδηση και ευαισθησία καθάρισε την
παραλία Αμμουδάκι Αγαθονησίου. Με έκδηλο τον ενθουσιασμό ζωγραφισμένο στα πρόσωπά
τους, όλα τα μέλη της ομάδας περισυνέλλεξαν κάθε λογής απορρίμματα με αποτέλεσμα την
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σημαντική βελτίωση της εικόνας, της όμορφης αυτής παραλίας του νησιού. Μετά το πέρας
της δράσης ενημερώθηκε η δημοτική αρχή για την ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα αυτής.
Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή της για τη διαχείριση μέρους των απορριμμάτων που ήταν
ανακυκλώσιμα.
•

2 Απριλίου 2017
Η ομάδα «Γλάρος», υλοποιώντας το αίτημα πολλών μελών της οργάνωσε μια όμορφη ανοιξιάτικη
πεζοπορία. Πιστή στο ραντεβού της, σύσσωμη η ομάδα μαζί με αρκετούς κατοίκους του νησιού
του Αγαθονησίου, κάθε ηλικίας, ξεκίνησε την απογευματινή της «Πορεία Ζωής». Τις μέρες που
προηγήθηκαν η ομάδα υλοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης, όχι μόνο για την πραγματοποίηση
της εν λόγω δράσης, αλλά κυρίως για τα οφέλη που έχει η άσκηση, κάθε μορφής, στη ζωή του
καθενός μας. Επιπροσθέτως, η ομάδα μας αιτήθηκε και εξασφάλισε από τη δημοτική αρχή του
νησιού πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για την περίπτωση ενδεχόμενου τραυματισμού ή
εξάντλησης τα κάποιου συμμετέχοντα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», μέσω των παραπάνω
δράσεων που υλοποιήθηκαν, πιστεύουμε ότι βοήθησε τα μάλα, ώστε μαθητές
και εκπαιδευτικοί να νιώσουν πολίτες ενεργοί και αλληλέγγυοι με την
κοινωνία, να κατανοήσουν πως είναι αυτοί οι ίδιοι που συνδιαμορφώνουν
την πραγματικότητα γύρω τους, να κάνουν κτήμα τους πως η απαθής θέαση
του κόσμου δεν προσφέρει λύσεις και να βιώσουν τη χαρά του να αποδέχεσαι
και να προσφέρεις, να κινητοποιείσαι και να κινητοποιείς, να φροντίζεις τον
άνθρωπο δίπλα σου και να προστατεύεις τον φυσικό πλούτο της περιοχής
σου. Επιπροσθέτως, η ευγενής άμιλλα και η συνεργασία με τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες, αλλά και με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας συνέβαλε
στην εξωστρέφεια και την κοινωνικοποίηση των παιδιών με την ταυτόχρονη
εμπέδωση της αίσθησης πως όλα είναι εφικτά όταν δουλεύουν μαζί μαθητική
κοινότητα, εκπαιδευτικοί, γονείς, πολίτες και τοπικοί άρχοντες, πάνω σε έναν
κοινό στόχο.
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Γυμνάσιο Λ.Τ. Αστυπάλαιας
Συντελεστές:
Λαμπρινή Γρηγόρη, Αντώνιος Αυγερινός, Ειρήνη Τριανταφυλλούδη, Στέλλα Παπαδοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αδαμαντία Φατσέα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ»

•

Ενίσχυση της «Κιβωτού του Κόσμου
Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας αλλά και άτομα από την τοπική κοινωνία συγκέντρωσαν
παιχνίδια για παιδιά που έχουν ανάγκη ένα χαμόγελο και τα έστειλαν στην Κιβωτό του Κόσμου,
που φιλοξενεί παιδιά παραμελημένα ή εγκαταλελειμμένα. Έγινε συζήτηση με τα παιδιά για τις
δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν συνομήλικοί τους στις μέρες μας, οι οποίες δεν
συμβαδίζουν με τις ανάγκες της παιδικής τους ηλικίας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το έργο
διαφόρων οργανισμών και ευαισθητοποιήθηκαν με το έργο που γίνεται στην Κιβωτό του Κόσμου.

•

Ενίσχυση Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τους μαθητές /τριες αλλά και άτομα της
τοπικής κοινωνίας οργάνωσαν μια Χριστουγεννιάτικη έκθεση με χειροποίητα αντικείμενα στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Οι μεγάλοι δίδαξαν τους μικρούς και οι μικροί
ξεδίπλωσαν τη φαντασία τους για να φτιάξουν μόνοι τους όμορφες δημιουργίες, μέρος των
οποίων δωρίστηκε στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.

•

Εξωραΐζοντας τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου
Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας, γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο Δήμο Αστυπάλαιας
αλλά και άτομα από την τοπική κοινωνία ενεργοποιήθηκαν για τη φύτευση καλλωπιστικών φυτών
στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς επισκέφθηκαν το
Δήμο και ζήτησαν την αρωγή της πολιτείας, επίσης συζήτησαν με γονείς και άτομα της τοπικής
κοινότητας για να βοηθήσουν, ώστε να προμηθευτούν τα υλικά που χρειάζονται. Συνεργαστήκαμε
με τη γεωλόγο και το Δήμαρχο Αστυπάλαιας έχοντας τη στήριξη τους και τις συμβουλές τους σε
αυτό μας το εγχείρημα.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Με πρωτοβουλία των μαθητών/τριών του σχολείου μας δημιουργήθηκε η Ομάδα Διαμεσολάβησης
Μαθητών, της οποίας ο στόχος είναι η αρμονική σχέση μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου
μας και η επίλυση συγκρούσεων. Τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο και με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων έμαθαν να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να
προετοιμάζονται για να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

•

Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα παιδιά συζήτησαν και
ενημερώθηκαν διαδικτυακά για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση
άδειων συσκευών και καλλιέργησαν την οικολογική τους συνείδηση. Η προσπάθεια αυτή έγινε
σε συνεργασία με το Δήμο Αστυπάλαιας.

•

Διάθεση προσφοράς στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα
▶ Οι μαθητές/τριες της Α΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την
Αστυπαλίτικη φορεσιά, επισκέφτηκαν την κ. Πόπη η οποία με ιδιωτική πρωτοβουλία και μεγάλο
κόπο έχει φτιάξει το παραδοσιακό Αστυπαλίτικο σπίτι. Τα παιδιά έμαθαν νέα πράγματα και
εκτίμησαν την προσπάθεια της συντοπίτισσάς μας. Το υλικό το οποίο προέκυψε από το πολιτιστικό
αυτό πρόγραμμα, με το οποίο τα παιδιά καταπιάστηκαν, θα δοθεί στο Λαογραφικό Μουσείο
Αστυπάλαιας το οποίο είναι εν τη γενέσει του.
▶ Οι μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου συγκέντρωσαν υλικό που αφορά την παράδοση της
Αστυπάλαιας. Πήραν συνεντεύξεις από ανθρώπους που διηγούνται τη δική τους ιστορία.
Προσκάλεσαν στο χώρο του σχολείου μας παραδοσιακούς οργανοπαίχτες οι οποίοι έπαιξαν
μουσική γεμίζοντας το προαύλιο χώρο του σχολείου μας με νότες μαγικές και ακούσματα όπως

303

Νοιάζομαι και Δρω

η Τούρνα. Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τα παιδιά θα κατατεθεί στην κα Μαρκάτου Αγάθη,
μια εκ των πρωτοπόρων για τη δημιουργία του Αστυπαλίτικου σπιτιού και του Λαογραφικού
Μουσείου Αστυπάλαιας.
•

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
▶ Οι μαθητές/τριες όλου του σχολείου επικοινώνησαν, μέσω skype, με την ΕΛΕΠΑΠ. Μίλησαν
με δυο παιδιά με κινητικά προβλήματα Συγκινήθηκαν πολύ και με αφορμή αυτή τη συνάντηση
αποφάσισαν να γράψουν ένα τραγούδι για τη διαφορετικότητα με τη στήριξη του υπεύθυνου του
εργαστηρίου hip hop το οποίο παρακολουθούν στο πλαίσιο της οργάνωσης «Άγονη Γραμμή
Γόνιμη». Το τραγούδι αυτό θα παρουσιαστεί με το κλείσιμο του εργαστηρίου σε μια ειδική
εκδήλωση στην οποία θα είναι καλεσμένοι όλοι, μικροί και μεγάλοι.
▶ Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας του Γυμνασίου ένας από τους βασικούς άξονες ήταν και
οι εξαρτήσεις. Τα παιδιά, με τη στήριξη της κας Τριανταφυλλούδη, φιλολόγου του σχολείου μας,
έγραψαν ένα τραγούδι σχετικό το οποίο ηχογράφησαν και το παρουσίασαν στο ευρύ κοινό στο
τέλος της χρονιάς.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος,
ευαισθητοποίησαν τους μαθητές απέναντι σε πολλά ζητήματα, όπως στην
φιλανθρωπίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον,
τα παιδιά έγιναν πιο ενεργά αναλαμβάνοντας το ρόλο του ειρηνοποιού, οι
συγκρούσεις μεταξύ τους μειώθηκαν και το σύνολο των μαθητών ωρίμασε.
Σημαντική ήταν η συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς
οι μαθητές προσπάθησαν να κατανοήσουν την αξία του να είσαι διαφορετικός
και τη σημασία του να ξέρεις πώς να σταθείς δίπλα και όχι απέναντι
στο διαφορετικό. Επιπρόσθετα, εκτίμησαν την αξία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και ανέπτυξαν οικολογική συνείδηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι για
τις περισσότερες δράσεις, ενεργοποιήθηκε ένας συλλογικός μηχανισμός, στον
οποίο συμμετείχαν γονείς, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς αλλά και όλη η τοπική
κοινότητα.
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Γυμνάσιο Λ.Τ. Ζιπαρίου Κω
Συντελεστές:
Παναγιώτης Πηλιγκός, Ανδρέας Μήταλας, Βασίλειος Βαρσάμης, Σάρα-Ευφροσύνη Γερμενή, Μαρία
Διακογιώργη, Πηνελόπη Κατσαβού, Στυλιανή Καπέτα, Σταυρούλα Σούνδια, Μαρία Ευστρατιάδου,
Ιωάννης Τοπαλίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αδαμαντία Φατσέα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αγαπάω, νοιάζομαι και φροντίζω
τους συνανθρώπους και τον τόπο μου»

•

Υποστήριξη των αδυνάμων
Ομάδα μαθητών μαζί με την καθηγήτριά τους και μέσα από το μάθημα της ερευνητικής εργασίας
δημιούργησαν προϊόντα τα οποία και πούλησαν στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι της περιοχής τους.
Τα χρήματα που συγκέντρωσαν αποφάσισαν να τα δωρίσουν σε αδύναμες οικογένειες που ζουν
στο νησί, μέσα από τη συνεργασία με τον φορέα «Kos Kidness».

•

Επίσκεψη στο γηροκομείο την Τσικνοπέμπτη
Ομάδα μαθητών από τις τάξεις της Γ΄ γυμνασίου επισκέφθηκε με τις καθηγήτριες Ευστρατιάδου
Μαρία, Διακογιώργη Μαρία και Σούνδια Σταυρούλα το γηροκομείο του νησιού για να δώσουν
χαρά και να προσφέρουν ό,τι μπορούν αυτή τη μέρα σε όσους ζουν σε αυτόν τον χώρο. Οι μαθητές
αλληλεπίδρασαν με τους ένοικους του γηροκομείου, αντάλλαξαν εμπειρίες και ιστορίες.

•

Συναυλία για την ενίσχυση του Νοσοκομείου
Ομάδα μαθητών απ’ όλες τις τάξεις του σχολείου μας, μαζί με μαθητές από άλλα σχολεία, υπό την
καθοδήγηση των καθηγητών Ανδρέα Μήταλα και Ιωάννη Τοπαλίδη, ένωσαν τις φωνές και τους
ήχους των οργάνων τους, σε μια συναυλία το καλοκαίρι, με σκοπό την ενίσχυση του Νοσοκομείου.
Αντί εισιτηρίου ζητήθηκε από τους θεατές να φέρουν στον χώρο, ιατροφαρμακευτικό υλικό, που
θα προσέφεραν στο Νοσοκομείο. Άλλη ομάδα μαθητών κινητοποιήθηκε στο νησί της Κω, για να
μαζέψει χορηγίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν, για τον ίδιο σκοπό.

•

Γωνία Ανακύκλωσης
Μαθητές και καθηγητές σε συνεργασία με το πρόγραμμα του Δήμου για την ανακύκλωση
τοποθέτησαν κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο, για χαρτιά και πλαστικά. Στο πλαίσιο των
μαθημάτων έγινε ενημέρωση αλλά και παρότρυνση προς τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και
τους καθηγητές, να μην πετάνε ανεξέλεγκτα στους κάδους πλαστικά και χαρτικά αλλά να τα πετούν
στους ειδικούς κάδους που θα βρίσκονταν στο σχολείο. Επίσης προβλήθηκε και σχετικό βίντεο
με τον κύκλο της ανακύκλωσης και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Τέλος, προβλέφθηκε
επίσκεψη σε κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που υπάρχει στο νησί μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές γνώρισαν τη «θεωρία» στην οποία βασίζονται οι πράξεις που
υλοποίησαν. Αναπτύχθηκαν οι όροι «φιλανθρωπία», «αλληλεγγύη» και
«εθελοντισμός». Ένοιωσαν τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς, του
να μπορείς να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα και η
ικανοποίησή τους, βλέποντας τα χαμόγελα αυτών που βοήθησαν, ήταν η
επιβράβευσής τους. Το ισχυρότερο σημείο της δράσης, ως αποτέλεσμα,
πιστεύουμε ότι είναι η επιθυμία των παιδιών να επαναλάβουν τις δράσεις και
την επόμενη χρόνια, πιο οργανωμένα. Ευαισθητοποιήθηκαν επίσης για τις
ανάγκες του περιβάλλοντος και τα μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα και ενέργειες
που πρέπει να γίνονται συχνά, προκειμένου να το προστατέψουμε.
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10ο Δημοτικό Σχολείο
Χαλκίδας
Συντελεστές:
Μαγδαληνή Μαμασούκα, Αργυρώ Πουρσανίδου, Μαρία Γλυμακοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Κατσάνος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αγαπάω, νοιάζομαι και φροντίζω
τους συνανθρώπους και τον τόπο μου»

•

Εξωραϊσμός του διδακτηρίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
▶ Ζωγραφική στα εξωτερικά τζάμια των κλιμακοστασίων.
▶ Ανανέωση τοιχογραφιών στα προαύλια.
▶ Φροντίδα κήπων.
▶ Τοιχογραφία στην αίθουσα εκδηλώσεων.

•

Προσπάθεια βελτίωσης του χώρου της γειτονιάς
▶ Συνεργασία με την Ενορία Αγίου Ιωάννου να γίνει καθαρισμός του κηπαρίου και του προαύλιου
χώρου του Ιερού Ναού Παναγίας των Βλαχερνών που βρίσκεται απέναντι από το σχολείο.
▶ Καθαρισμός και εξωραϊσμός της αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φοινίκων» που
βρίσκεται απέναντι από το σχολείο σε συνεργασία με τον εν λόγω Σύλλογο.

•

Δράσεις πολιτισμού
▶ Δημιουργία «αναγνωστηρίου» στην αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί, καθόλη τη διαρκεια της
σχολικής χρονιάς υλοποιούνταν δράσεις βιβλιοφιλίας-βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικά παιχνίδια
με εμψυχωτές κ.ά.
▶ Ανάδειξη χώρου υπογείου του σχολείου, όπου υπήρχαν αρχαιολογικά ευρήματα της κλασικής
και ελληνιστικής εποχής, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με σκοπό την ενημέρωση
της ευρύτερης κοινότητας για την ιστορία της περιοχής.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η συνολική εμπειρία του προγράμματος τόσο για τα παιδιά όσο και για
τους εκπαιδευτικούς κρίνεται πολύτιμη και θετικότατη. Το σημαντικότερο
από όλα όσα επετεύχθησαν είναι η πραγματική και βαθιά καλλιέργεια της
αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών. Οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων έδρασαν
ως υπεύθυνοι βοηθοί απέναντι στους μικρότερους συμμαθητές τους. Σε κάθε
δράση που πραγματοποιούνταν χωριζόμασταν σε μεικτές ομάδες, όπου οι
μεγαλύτεροι μαθητές αναλάμβαναν κυρίως εμψυχωτικό και εποπτικό ρόλο.
Γενικά τα παιδιά ήταν πολύ ενεργά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και
σε κάποιες δράσεις, όπως στη φροντίδα του κήπου, στη δημιουργία μακέτας
γειτονιάς, στη θαμνοφύτευση, συμμετείχε όλο το σχολείο. Οι μικροί εθελοντές
του προγράμματος αναλάμβαναν πρωτοβουλίες, γι’ αυτό κι ένα μέρος των
δράσεων του αρχικού σχεδιασμού δεν υλοποιήθηκε αλλά αντικαταστάθηκε
και εμπλουτίστηκε με άλλες, έχοντας ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις,
ώστε ο εθελοντισμός να γίνει τρόπος ζωής των παιδιών και όχι μία έννοια που
παραμένει θεωρητική ή υλοποιήσιμη μόνο για ένα μικρό διάστημα.
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25ο Δημοτικό
Σχολείο Χαλκίδας
Συντελεστές:
Δημήτριος Δροσάτος, Χρύσα Τσαμοπούλου, Πέτρος Γιαννακίδης, Δημήτριος Μούτσος, Αγορίτσα
Παπανικολάου, Παρασκευή Δαμιανού, Γεωργία Κακαρά, Μαριάνθη Καρατζά, Σαββούλα Λόη, Ειρήνη
Παππουτσάκη, Ιωάννα Ρίννη, Ευδοξία Σοφογιάννη, Παρασκευή Χαλκιά, Δέσποινα Τσόμπανου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Κατσάνος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αγκαλιάζοντας τους ταξιδιώτες της ζωής…»
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•

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτομα με αναπηρία
Έγιναν από την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης συζητήσεις και παρουσιάσεις στους
μαθητές όλων των τάξεων, ώστε να γνωρίσουν την αναπηρία και να ευαισθητοποιηθούν σε
θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας γενικότερα και σε θέματα αλληλεγγύης, εισάγοντάς τους
ταυτόχρονα στην έννοια της ενεργού πολιτειότητας.

•

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία παρουσιάστηκε από τη Δ΄ τάξη
στους μαθητές του σχολείου ένα θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί, όλοι χρήσιμοι»,
περνώντας σε όλους το μήνυμα ότι όλοι είναι χρήσιμοι και άξιοι να συνεισφέρουν στην ομάδα.
Στο τέλος, ακούστηκε ηχηρά από τα στόματα όλων των μαθητών το τραγούδι «Διαφορετικοί», από
το συγκρότημα ΑμεΑ «Αερικά», «γκρεμίζοντας γέφυρες και…χτίζοντας φράγματα».

•

Γνωριμία και από κοινού δράσεις με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
▶ Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας και να γίνουν φίλοι τους. Έτσι, προγραμματίστηκε επίσκεψη του τμήματος στο
Ειδικό Δημοτικό Χαλκίδας και οι μαθητές, με μεγάλο ενθουσιασμό προχώρησαν στην παρασκευή
ενός γλυκού για όλους τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, δράση στην οποία είχαμε
βοηθούς τους γονείς. Οι μαθητές του τμήματος, αφού έφεραν από το σπίτι τους παραμύθια κι άλλα
παιχνίδια, έγραψαν αφιερώσεις για να τα χαρίσουν στους καινούριους τους φίλους.
▶ Στο πλαίσιο της εορτής των Χριστουγέννων, προχωρήσαμε στη δημιουργία και ανταλλαγή
χριστουγεννιάτικων δώρων, με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου και οι μαθητές του τμήματος,
τότε, εξέφρασαν την επιθυμία να συναντήσουν τους καινούριους φίλους τους, σύντομα, σε μια
συνάντηση στο χώρο του 25ου Δημοτικού Σχολείου.
▶ Την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 11:00 π.μ. προσκλήθηκαν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Χαλκίδας στην εκδήλωσή τους με τίτλο «Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, 1 κόσμος». Εκεί οι μαθητές
των δύο σχολείων ένωσαν τις φωνές τους ζητώντας καθολική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για
όλα τα παιδιά-πρόσφυγες του κόσμου.
▶ Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για τη Δευτέρα 8 Μαΐου στο χώρο του 25ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλκίδας. 40 μαθητές του Ειδικού Δημοτικού ήρθαν στο σχολείο μας, πήραν αναμνηστικά δώρα
που είχαν φτιάξει οι μαθητές της Δ΄ τάξης, έπαιξαν, γέλασαν και συνεργάστηκαν σε μαθήματα με
τους μαθητές του γενικού σχολείου.

•

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, εκδήλωσαν την επιθυμία να πραγματοποιήσουν κοινή εκπαιδευτική
επίσκεψη με τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας. Έτσι με αφορμή την
Παγκόσμια μέρα Βιβλίου επισκέφτηκαν από κοινού την Ευβοϊκή Τεχνοπαιδεία και πήραν μέρος
σε εικαστικές δράσεις με θέμα «Το παιδικό βιβλίο». Τα παιδιά αφού ξανασυστήθηκαν, άκουσαν
το παραμύθι με θέμα τη διαφορετικότητα, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν κατασκευές, που
πήραν μαζί τους ως ενθύμια.

•

Επισκέψεις σε Γηροκομεία και Κ.Α.Π.Η. της Χαλκίδας
▶ Πριν τα Χριστούγεννα οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης επισκέφτηκαν το γηροκομείο Χαλκίδας και
μοίρασαν χαμόγελα, ευχές, χειροποίητες λιχουδιές και είπαν τα παραδοσιακά κάλαντα. Πήραν
συνεντεύξεις και έμαθαν χριστουγεννιάτικα έθιμα.
▶ Οι μαθητές της Στ΄ τάξης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο 4ο Κ.Α.Π.Η. Χαλκίδας, όπου
παρευρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή των ηλικιωμένων εκπλήσσοντάς τους ευχάριστα
με την παρουσία τους. Ακολούθησαν διασκεδαστικά παιχνίδια και συζητήσεις των παιδιών με
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τις παρέες των ηλικιωμένων, όπως και συνεντεύξεις, που οργάνωσαν ανά ομάδες τα παιδιά
με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της θεατρικής αγωγής, για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της
δικής τους εποχής. Ανάλογη επίσκεψη έκαναν και οι μαθητές της Β’ και Ε΄ τάξης, περνώντας
όμορφες στιγμές με τους ηλικιωμένους και αλλάζοντας σιγά σιγά τη στάση τους απέναντι στους
ανθρώπους αυτούς.
▶ Οι μαθητές της Α’,Γ΄ και Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.
Προηγουμένως κατασκεύασαν με τη βοήθεια των γονέων τους γλυκίσματα και συγκέντρωσαν
τρόφιμα, που με χαρά προσέφεραν στους ηλικιωμένους.
▶ Οι μαθητές της Στ΄ και Ε΄ τάξης, επισκέφτηκαν το Γηροκομείο και Άσυλο Ανιάτων Μολάων,
συνδυάζοντας το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Κάστρα
της περιοχής μας», στο πλαίσιο του οποίου επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Μολάων. Η επίσκεψη αυτή
τους έδωσε τη δυνατότητα μέσα από την πραγματοποίηση μελέτης πεδίου να συνδιαλαγούν με
ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να τους προσφέρουν τρόφιμα και συντροφιά
και να λάβουν ερεθίσματα για κοινωνικές δράσεις στην περιοχή μας.
•

Πρώτες βοήθειες στην Τρίτη Ηλικία
Διοργανώσαμε σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα «Πρώτες βοήθειες στην Τρίτη Ηλικία»,
σε συνεργασία με το Τοπικό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Χαλκίδας. Το σεμινάριο
απευθυνόταν στους γονείς και τους παππούδες των μικρών μαθητών και παρείχε γνώσεις για
τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων και ενδεχόμενων προβλημάτων υγείας.

•

Πολύχρωμη πορεία φιλίας
Αποκορύφωση όλης της δράσης για την τρίτη ηλικία ήταν η πραγματοποίηση της πολύχρωμης
πορείας φιλίας στους δρόμους της Χαλκίδας στις 15/5/2017, η οποία ήταν ιδέα των ίδιων των
παιδιών, για τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και όχι μόνο. Οι μαθητές άρχισαν να
σχεδιάζουν ομαδικές ζωγραφιές που έδειχναν την ελπίδα μέσα από την αλληλεγγύη. Στάλθηκε
πρόσκληση σε όλα τα σχολεία της πόλης για τη συμμετοχή όλων των παιδιών στην πορεία και
ανταποκρίθηκαν συνολικά 4 σχολεία με 227 μαθητές-25ο Δημοτικό Χαλκίδας, 2ο Δημοτικό
Χαλκίδας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, Ειδικό Δημοτικό Χαλκίδας. Τα παιδιά ξεκίνησαν από
τα σχολεία τους με τα πόδια και, διασχίζοντας τους δρόμους της Χαλκίδας κρατώντας πανόπλακάτ-μπαλόνια και φορώντας μπλουζάκια με συνθήματα, μοίρασαν στον κόσμο φυλλάδια
και ανάρτησαν αφίσες, προσπαθώντας να ενημερώσουν και τελικά να αλλάξουν τον τρόπο
θεώρησης των δικαιωμάτων των παιδιών για εκπαίδευση, αγάπη, σεβασμό. Οι μαθητές όλων
των σχολείων συναντήθηκαν στο Στρογγυλό της παραλίας, όπου όλοι μαζί τραγούδησαν παρέα
με τους «φίλους» τους και παρέσυραν στο τραγούδι αυτό, που οι ίδιοι οι μαθητές της Γ’ τάξης του
25ου Δημοτικού έγραψαν, τους περαστικούς. Την πορεία των μαθητών τίμησαν και ενίσχυσαν με
την παρουσία τους εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων,
καθώς και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας. Την εκδήλωση κάλυψαν τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης, περνώντας στους αναγνώστες και τηλεθεατές το μήνυμα των παιδιών
για ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την ανεμελιά, το παιχνίδι, το σεβασμό, την ισότητα, την
ειρήνη.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να αναλάβουν δράση και να γίνουν
ενεργοί πολίτες, προκειμένου να αλλάξει η κοινωνία και να συνεργαστούν με
άλλους πολίτες, να κινητοποιήσουν φορείς και να βγουν από τα στενά όρια της
οικογένειάς τους και του σχολείου. Μέσα από το πρόγραμμα έγιναν βήματα,
ώστε οι μαθητές να δρουν ομαδικά και να συνεργάζονται εντός και εκτός
σχολικού πλαισίου ενωμένοι, χωρίς ταμπέλες και διακρίσεις. Ήρθαν σε επαφή
με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικών ικανοτήτων και αναγκών,
μπαίνοντας στη διαδικασία να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα στην κοινωνία
και τη ζωή τους, εκπληρώνοντας έτσι το στόχο που θέσαμε για αλλαγή στάσης
και συμπεριφορών απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Άρχισαν να δρουν
ομαδικά και με αλληλεγγύη, να δίνουν χέρι βοηθείας και να διεκδικούν για τους
ίδιους και για τους άλλους. Ασκήθηκαν στην ενσυναίσθηση και την αγάπη για
τους ταξιδιώτες της ζωής, τον συνάνθρωπο και ενέπλεξαν στην προσπάθειά
τους αυτή τους γονείς τους, τους παππούδες τους, τους συμπολίτες τους.
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1ο Γυμνάσιο Σχολείο
Χαλκίδας
Συντελεστές:
Σταματική Γαλάνη, Βασιλική Θωμά, Ελένη Κουτσοπάκη, Ρόζα Βερροιώτη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Κατσάνος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ»
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•

Συγκέντρωση τροφίμων για τα συσσίτια
Οι μαθητές της ομάδας δημιούργησαν μία γωνιά με αφίσες για τις έννοιες του εθελοντισμού και
της αλληλεγγύης καθώς και κούτες για την συγκέντρωση των τροφίμων και προσφορά αυτών
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εκ περιτροπής ομάδες μαθητών ενημέρωναν
τους συμμαθητές τους περνώντας από τις τάξεις τους για τη δράση, είτε μιλώντας και συζητώντας
μαζί τους, είτε δίνοντάς τους προσκλήσεις που φιλοτέχνησαν οι ίδιοι. Έτσι, κατάφεραν να
κερδίσουν το ενδιαφέρον πολλών παιδιών, τα οποία με τη σειρά τους δήλωσαν την επιθυμία
τους να συμμετέχουν του χρόνου ενεργά στην δράση αυτή. Αφού συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα,
μεταφέρθηκαν από τους μαθητές της ομάδας στο χώρο που πραγματοποιείται το συσσίτιο και
ταξινομήθηκαν ανά είδος στην αποθήκη. Ο υπεύθυνος Ιερέας συζήτησε με τους μαθητές για τον
τρόπο διεξαγωγής του συσσιτίου και για τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας λόγω
κρίσης. Τα παιδιά του ζήτησαν να μοιράζουν το φαγητό στο συσσίτιο συμμετέχοντας έτσι ενεργά
στη δράση.

•

Δενδροφύτευση στο λόφο του Μπαταργιά
Σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων και το Δασαρχείο οι μαθητές φύτεψαν τα δικά τους
δέντρα, τα βάφτισαν, τα πότισαν και έζησαν μία εμπειρία πρωτόγνωρη. Συνειδητοποίησαν ότι με
την ενεργό δράση τους συνέβαλαν στη δημιουργία ενός «πνεύμονα ζωής» στην πόλη τους και
ζήτησαν συμμετοχή σε παρόμοια δράση και την επόμενη χρονιά.

•

Καθαρισμός της παραλίας Κουρέντι
Με σακούλες και γάντια στα χέρια οι μαθητές καθάρισαν την παραλία Κουρέντι καθώς και άλλες
γειτονικές στο σχολείο παραλίες. Σκοπός ήταν να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής του
θαλάσσιου περιβάλλοντος λόγω της ρύπανσης από τα σκουπίδια. Με την ενεργό συμμετοχή
τους ευαισθητοποιήθηκαν και κατάλαβαν ότι είναι και προσωπικό τους θέμα η διατήρηση του
περιβάλλοντος καθαρού και υποσχέθηκαν την διαφύλαξή του.

•

Συγκέντρωση χρημάτων για την «Κιβωτό του Κόσμου»
Οι μαθητές φιλοτέχνησαν έναν «χαρούμενο κουμπαρά» με την τεχνική του κολάζ και πέρασαν
από όλες τις τάξεις και το γραφείο των καθηγητών, ενημερώνοντάς τους για το έργο της «Κιβωτού
του Κόσμου».
Έτσι κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα, τα οποία προσέφεραν στο Ίδρυμα κατά την επίσκεψή
τους σ’αυτό.

•

Ανακύκλωση στο χώρο του σχολείου
Οι μαθητές δημιούργησαν μια «γωνιά ανακύκλωσης» για πλαστικά καπάκια, μπαταρίες και λάμπες
και διαχωρίστηκαν σε ομάδες για την περιφρούρηση του χώρου αυτού καθώς και ολόκληρου
του αύλειου χώρου. Έτσι συμμετείχαν ενεργά στην ανακύκλωση και ευαισθητοποίησαν όλη τη
σχολική μονάδα που επίσης συμμετέχει.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Γενικά οι δράσεις της εθελοντικής ομάδας αφού ευαισθητοποίησαν τα ίδια τα
παιδιά της ομάδας, είχαν θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.
Πολλά παιδιά ζήτησαν συμμετοχή στην ομάδα την επόμενη χρονιά και
διοργάνωση παρόμοιων αλλά και νέων δράσεων. Αυτό είναι και το ισχυρό
σημείο των δράσεων, δηλαδή το αποτέλεσμά τους αποτελεί κίνητρο για την
συμμετοχή περισσότερων παιδιών από το σχολείο μας.
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3ο Δημοτικό
Σχολείο Ζακύνθου
Συντελεστές:
Αθανασία Γκλεζάκη, Δέσποινα Δημητριάδου, Άννα - Μαρία Λιβέρη Κροκά, Ευσταθία Αλεξανδροπούλου,
Αντώνης Αγαλιανός, Ελένη Δαβέρου, Μαρίζα Καλιακάτσου, Αντωνία Κλαυδιανού, Σπυριδούλα
Κουτουλογένη, Χριστίνα Μπαλάση, Γιάννης Μπελέρης, Ευαγγελία Τσιούτσια, Γενοβέφα Παπανικολάου,
Ελένη Πλιάτσικα, Μχάλης Τσαούσης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ξανθή Χουλιάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΔΡΩ»

•

Συγκέντρωση τροφίμων για τα συσσίτια
Με αφορμή τις εκλογές για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι μαθητές της Στ΄ τάξης,
παρουσίασαν στους γονείς τις δράσεις τους για το «Νοιάζομαι και Δρω», μοιράστηκαν τον
ενθουσιασμό τους, ενημέρωσαν για τη συνέχεια του προγράμματος τη φετινή χρονιά και με το
σύνθημα «Σας θέλουμε μαζί μας», κάλεσαν νέους εθελοντές να συνεργήσουν.

•

Ξενάγηση στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου
Στις 19/12/2016, οι μαθητές της Β΄ τάξης συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Μεταβυζαντινό Μουσείο
Ζακύνθου, όπου αναζήτησαν την ιστορία της Γέννησης του Χριστού στις αγιογραφίες και τους
πίνακες ζωγραφικής. Κατόπιν οργανώθηκαν σε ομάδες, κατασκεύασαν στολίδια και διακόσμησαν
ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Μουσείο.

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο(ΟΔΑΖ)
Οι μαθητές της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν το Γηροκομείο, όπου είπαν τα κάλαντα στους ηλικιωμένους
και πρόσφεραν γλυκίσματα που τα έφτιαξαν μόνοι τους για αυτό το σκοπό.

•

Χριστουγεννιάτικο παζάρι
Οι μαθητές των Δ΄,Ε’,ΣΤ’ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου,
οργάνωσαν παζάρι με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα είδη, ανοιχτό προς την τοπική κοινωνία, με
σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα, τα οποία θα προσέφεραν σε οικογένεια συμμαθητή τους που
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και υστερούσε οικονομικά.

•

«Δανειστική βιβλιοθήκη»
Οι μαθητές των Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεων λειτούργησαν δανειστικές βιβλιοθήκες στην τάξη και
διαχειρίστηκαν μόνοι τους το δανεισμό.

•

Επίσκεψη στην Ξενοπούλειο Παιδική Βιβλιοθήκη
Οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφθηκαν την Ξενοπούλειο Παιδική Βιβλιοθήκη, έμαθαν για το
Γρηγόριο Ξενόπουλο, διάβασαν και δανείστηκαν βιβλία για το σπίτι.

•

Καθαρισμός Ακτής
Οι μαθητές του Σχολείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Let’s do it Greece», καθάρισαν την
παραλία του Κρυονερίου στην πόλη της Ζακύνθου και το παρακείμενο αλσύλλιο.

•

Σχολική Εφημερίδα
Οι μαθητές της B’ («κουβέντες της… Δευτέρας») και ΣΤ΄ τάξης δημιούργησαν την εφημερίδα τους
και μοιράστηκαν το δικό τους λόγο για όλα: το σχολείο, το περιβάλλον, τις τέχνες κ.ά. Η εφημερίδα
διανεμήθηκε σε μαθητές, γονείς, δασκάλους αλλά και στα τοπικά μέσα.

•

Βελτίωση σχολικού χώρου
Οι μαθητές συμμετείχαν σε οργανωμένες δράσεις καλλωπισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο
Γονέων, όπως ζωγραφική σε ταμπλό που καλύπτουν τους τοίχους στο υπόστεγο του σχολείου.
Κάθε τάξη είχε την ευθύνη για την καθαριότητα του προαυλίου την ημέρα που της αντιστοιχούσε.

•

Ανταποδοτική ανακύκλωση λαδιού
Μαθητές και γονείς συγκέντρωσαν το χρησιμοποιημένο λάδι στο σχολείο, από όπου το συνέλεγε
η εταιρεία. Οι μαθητές ετοίμασαν ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια), ώστε να ενημερωθούν
και να συμμετέχουν και οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της συνοικίας.
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•

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για σκουπίδια
Οι μαθητές συνέταξαν και απέστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας στο δήμαρχο, δημιούργησαν
αφίσες προς ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων, συνέθεσαν
ποιήματα, ετοίμασαν συνεντεύξεις και ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ είχαν συμμετάσχει μαζί με
τους γονείς τους σε όλες τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν για τα σκουπίδια.

•

Δημιουργία ταινίας «Από το α στο… σχολείο»-συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό ταινιών
μικρού μήκους
Με συντονίστρια τη θεατρολόγο του Σχολείου μας κα. Σκούρτη τα παιδιά συμμετείχαν στη
δημιουργία ταινίας, με θέμα σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της Ζακύνθου (Ξενόπουλος,
Κάλβος, Ρώμας, Τσακασιάνος , Φώσκολος κ.ά.) , το έργο τους, τα μέρη που περιηγήθηκαν εν ζωή
ή μέσα από τα έργα τους.

•

Βράβευση των μαθητών της ΣΤ' τάξης και του Σχολείου από το Οικολογικό Σχολείο
Σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο μας στις 3/2/2017 οι μαθητές της ΣΤ’ παρέλαβαν το βραβείο
τους και τη σημαία του Οικολογικού Σχολείου από την υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
κα. Τσάτσου. Να σημειωθεί ότι, παρόλο που είχε προετοιμαστεί (με τη συνεργασία του Δήμου
Ζακυνθίων), η μετακίνηση μαθητών και γονέων στην Αθήνα για την επίσημη τελετή βράβευσης
στο Μέγαρο Μουσικής δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των απεργιών των πορθμείων.

•

Άσκηση Σεισμού
Μαθητές και δάσκαλοι συμμετείχαν στην άσκηση σεισμού στις 3 Μαρτίου 2017 που περιλάμβανε
ενημέρωση από τον υπεύθυνο για την ασφάλεια, σε περίπτωση σεισμού, γυμναστή κ. Σιδηρά,
καθώς και αναπαράσταση των κινήσεων, σωστών αντιδράσεων, κατά τη διάρκεια και μετά τον
σεισμό.

•

Εβδομάδα δράσης για την Εκπαίδευση
Εκπαίδευση των μαθητών στη σωστή διαχείριση-διαλογή συσκευασιών. Ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης.

•

Μαραθώνιος Ανακύκλωσης
Οι μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις του Μαραθώνιου Ανακύκλωσης στις 31 Μαρτίου 2017. Για
το σκοπό αυτό κατασκεύασαν από ανακυκλώσιμα υλικά κάδους ανακύκλωσης και αφίσες και
φυλλάδια για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανακύκλωση συσκευασιών
καθώς και την ανακύκλωση τηγανέλαιου.

•

Επίσκεψη Ορνιθολογικής Εταιρείας
Οι μαθητές παρακολούθησαν σχετικό βίντεο, συζήτησαν για τα μεταναστευτικά πουλιά και κατόπιν
ζωγράφισαν και έπαιξαν.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην παραλία Λαγανά, Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Οι μαθητές της Β΄ τάξης, με αφορμή την Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας στις 22 Μαΐου και την
Ημέρα Θαλασσίων Πάρκων στις 24 Μαΐου και λόγω της συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά
προγράμματα HELMEPA και Οικολογικό Σχολείο, μετακινήθηκαν στις 24/5/2017 στην παραλία
του Λαγανά, στο Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου όπου, μετά την περιήγησή τους, ενημερώθηκαν για
την Καρέτα Καρέτα και τους σκοπούς του Θ. Π. από την κα. Κολοκοτσά. Κατόπιν έπαιξαν σχετικά
εκπαιδευτικά παιχνίδια.

•

Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, ένας κόσμος»-δράσεις για την εβδομάδα εκπαίδευσης της
ActionAid
Οι μαθητές είδαν βίντεο, άκουσαν παραμύθι και τραγούδι, ακολούθησαν τον χαρταετό του Μαχντί
( του ήρωα της ιστορίας), ζωγράφισαν τους δικούς τους χαρταετούς και τέλος έφτιαξαν ένα παζλτον χαρταετό της Ειρήνης.
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•

Συμμετοχή στους αθλητικούς αγώνες Βεζάλ
Το σχολείο συμμετείχε στο beach soccer με δύο ομάδες, την Α΄ με μαθητές της ΣΤ’ τάξης και
τη Β΄ με μαθητές της Δ΄ τάξης. Οι «μεγάλοι» έφτασαν στον τελικό, όπου κατέκτησαν τη 2η θέση
ενώ οι «μικροί» κατέκτησαν την 3η θέση. Στην κολύμβηση συμμετείχαν μαθητές της Δ΄ τάξης,
οι οποίοι κατέκτησαν τέσσερα χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα. Επίσης είχαμε
πολλές συμμετοχές στα 1000 μέτρα.

•

Περιήγηση στο ενετικό κάστρο Ζακύνθου
Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων e- twinning «στου φεγγαριού
τη γλάστρα, μύθοι όνειρα και κάστρα» (Γ΄ τάξη) και «γνωρίζω τον τόπο μου με μία μασκότ»
(2η χρονιά για την Δ΄τάξη) περιηγήθηκαν στο ενετικό κάστρο Μπόχαλη Ζακύνθου, έπαιξαν το
παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, έφτιαξαν το δικό τους χάρτη. Στην τάξη κατασκεύασαν με
ανακυκλωμένα υλικά ένα δικό τους κάστρο.

•

Δημιουργία φυτώριου στην τάξη
Για ένα μήνα (από 15 Μαρτίου), οι μαθητές της Β΄τάξης, μοιρασμένοι σε 5 ομάδες, καλλιέργησαν
φακές σε διαφοροποιημένες συνθήκες. Η πρώτη ομάδα καλλιέργησε τα φυτά σε κανονικές
συνθήκες. Η δεύτερη ομάδα καλλιέργησε τα φυτά σε σκοτεινό κουτί. Η τρίτη ομάδα καλλιέργησε
τα φυτά χωρίς να τα ποτίσει. Η τέταρτη ομάδα καλλιέργησε τα φυτά σε διάφανο στεγανοποιημένο
δοχείο (αναερόβιες συνθήκες). Η πέμπτη ομάδα καλλιέργησε τις φακές χωρίς υπόστρωμα
(βαμβάκι). Όλες οι ομάδες παρατηρούσαν και κατέγραφαν τις αλλαγές στα φυτά. Διατύπωσαν τα
συμπεράσματά τους για να φτάσουν στη διαπίστωση ότι για να έχουμε συνέχεια της ζωής στη γη
οφείλουμε να εξασφαλίσουμε στα φυτά του πλανήτη ασφαλές περιβάλλον χωρίς ρύπανση.

•

Ημερίδα αφιερωμένη στην Παιδική Λογοτεχνία
Οι μαθητές των Β΄ και Δ΄ Τάξεων διάβασαν βιβλία της Λ. Πέτροβιτς, δημιούργησαν εικόνες και
δικά τους βιβλία και χάρισαν στη συγγραφέα όνειρα εμπνευσμένα από τις ιστορίες της.

•

Επίσκεψη στο »Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού» στην Κυλλήνη
Οι μαθητές οργάνωσαν τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης, τα συσκεύασαν, τα συνόδεψαν και
τα παρέδωσαν στο « Σπίτι». Εκεί, γνώρισαν τη δωρήτρια του «Σπιτιού», ενημερώθηκαν για τη
λειτουργία της δομής και την προσφορά των εθελοντών καθώς και των δωρητών-χορηγών για
την επιβίωση της δομής.

•

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Κατάκολο
Ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Ολυμπία και επίδειξη λειτουργίας
των κύριων εκθεμάτων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι παραπάνω δράσεις συνέβαλαν στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της συνείδησης του ενεργού πολίτη στους μαθητές. Τα παιδιά,
με έμπρακτο τρόπο και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετοχής στο
πρόγραμμα, βίωσαν και βιώνουν την ανεκτίμητη αξία που έχει η φιλανθρωπία,
η αγάπη για το περιβάλλον, η κοινωνική προσφορά στο σύνολο, και τη χαρά που
φέρνει στο διπλανό μας κάθε πράξη αποβλέπουσα στη βελτίωση της αυριανής
Κοινωνίας των Πολιτών.
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4ο Δημοτικό
Σχολείο Ζακύνθου
Συντελεστές:
Αντώνης Λιβέρης, Ιωάννα Γκίζα, Μαρία Στραβοπόδη, Μαγδαληνή Ράπτη, Χρυσέλλη Τεμπονέρα,
Αθανάσιος Αθανασίου, Χαραλαμπία Μαυρία, Παρασκευή Τσαρή, Αργυρή Δημητρίου, Αδαμαντίνη
Βούρτση, Βικτωρία Τάρα, Ευαγγελία Βρανά, Ελένη Ιωάννου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ξανθή Χουλιάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εγώ… ο άλλος…»

•

Εγώ ένας ξεχωριστός άνθρωπος
▶ Έμφαση στο «εγώ»: Η δράση αυτή αποτέλεσε την πρώτη δράση του προγράμματος και συνάμα
την πρώτη επαφή των μαθητών/τριων με την έννοια του εθελοντισμού. Ειδικότερα, 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 συνεπικουρικά με τους εκπαιδευτικούς τους τον
περιβάλλοντα χώρο μάθησης που είναι πιο οικείος για όλους. Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΡΓΗ με τον
παιδοψυχολόγο του, σε μια τετράωρη συνεδρία, μας βοηθάει να εξερευνήσουμε το εγώ μας για
να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τους άλλους.
▶ Έμφαση στο «ένας ξεχωριστός άνθρωπος»: Η δράση αυτή ήταν και η τελευταία του
προγράμματος. Το Κέντρο «ΣΤΟΡΓΗ» με τον παιδοψυχολόγο του, σε μια δίωρη συνεδρία, μας
βοήθησε, αφού εξερευνήσαμε το εγώ μας να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τους άλλους.

•

O συνάνθρωπός μας
Ομάδες παρατήρησης και δράσης. Η διαδικασία είχε ως εξής: Οι αρμοδιότητες που είχαν οι
μαθητές, ήταν 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.

•

Η Ζάκυνθος και τα σκουπίδια της
Εκπαίδευση από τον ΦΟΣΔΑ εντός και εκτός του σχολείου σε θέματα ανακύκλωσης και
διαχείρισης σκουπιδιών. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης.

•

Οι ηλικιωμένοι- ΟΔΑΖ
Οι μαθητές του σχολείου συνεργάστηκαν με τον ΟΔΑΖ σε προγραμματισμένες κοινές δράσεις.

•

Απειλούμενα είδη- ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ
Σε συνεργασία με το Θαλάσσιο Πάρκο πραγματοποιήθηκε σχετική εκπαίδευση και βιωματικά
εργαστήρια.

•

«Ο μη έχων»
Μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

•

«Let’s do it Greece»
Οι μαθητές του Σχολείου, στο πλαίσια του προγράμματος «Let’s do it Greece» για το 2017,
καθάρισαν την αυλή του σχολείου και σημεία του Θαλάσσιου πάρκου, ενώ έκαναν ανακύκλωση
με το υλικό που μάζεψαν.

•

Παζάρι Χριστουγέννων - Πάσχα
Οι μαθητές, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, δημιούργησαν τα είδη που διατέθηκαν στο
παζάρι των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από
τα παζάρια διατέθηκαν στον ΟΔΑΖ κι ένα άλλο προβλέφθηκε να καλύψει ανάγκες του σχολείου
με εναλλακτικούς τρόπους.

•

Διάχυση
ΜΜΕ, ενδοσχολική εκδήλωση, σχολικές δραστηριότητες, συνέδριο του «Νοιάζομαι και Δρω»,
δημοσίευση στο περιοδικό t4ejournal, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες: διάχυση του πλαισίου
και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι δράσεις συνδέθηκαν με τον ακτιβισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη,
τον εθελοντισμό, την ενεργό πολιτειότητα και την προσφορά σε ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες, καλλιεργώντας αντίστοιχες συνειδήσεις και αξίες στους
μαθητές, προκειμένου να συνεχίσουν τις επόμενες χρονιές τις παρεμφερείς και
νέες δράσεις που αποσκοπούν σε μια καλύτερη αυριανή κοινωνία.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Αμαλιάδας
Συντελεστές:
Παναγιώτης Κλειδέρης, Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτα Ιατροπούλου, Χρυσούλα Φραντζή

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Σιακκής
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι Αμαλιαδίστας»
«Νοιάζομαι και Δρω στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας»
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•

Συλλογή πλαστικών καπακιών
Το Δεκέμβρη είχαμε την ευκαιρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,
να παραδώσουμε στο Δημαρχείο της Αμαλιάδας πέντε σακούλες με καπάκια για την αγορά
αναπηρικού αμαξιδίου. Παρευρέθηκαν ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου ΑΜΕΑ, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με επικεφαλής τον Δήμαρχο,
ο οποίος συνεχάρη τους μικρούς εθελοντές για την πρωτοβουλία τους.

•

Παγκόσμια Ημέρα για το παιδί
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για το παιδί πήραμε μέρος με τη χορωδία του σχολείου
στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Τα παιδιά δημιουργούν», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
πολιτιστικού συλλόγου «Η προκοπή». Πλήθος κόσμου χειροκρότησε το πολύ όμορφο δρώμενο
των μικρών εθελοντών μας.

•

Ενισχύοντας το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Λίγο πριν τις γιορτές, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αλλά και δάσκαλοι που
ευαισθητοποιήθηκαν από το κλίμα εθελοντισμού που έχει εμφιλοχωρήσει στο σχολείο, μπορέσαμε
να έρθουμε σε επαφή με το Χαμόγελο του Παιδιού το οποίο μας έστειλε χριστουγεννιάτικες
κάρτες. Τα παιδιά βοήθησαν ώστε να πουλήσουμε (στη συμβολική τιμή των 50 λεπτών) πάνω
από 400 κάρτες μέσα σε μια εβδομάδα, με τα χρήματα να πηγαίνουν στο σκοπό του «Χαμόγελου
του Παιδιού».

•

Δράσεις στην τοπική κοινωνία
Πολύ πριν την τελική φάση υλοποίησης του σχεδίου, είχαμε την χαρά να συνδέσουμε τις
δραστηριότητες του προγράμματος με τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, συμμετείχαμε
μαζικά, παρόλο το τσουχτερό κρύο στο «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» στην κεντρική πλατεία
της πόλης μας. Εκεί, τα παιδιά συμμετείχαν σε ποικίλες δράσεις: διάβαζαν παραμύθια στους
μικρότερους, βοηθούσαν στα περίπτερα, συνέδραμαν εθελοντικά σε παραστάσεις, έφτιαχναν
γλυκά και κεράσματα, δημιουργούσαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και μοίραζαν δώρα. Σε
όλη την πορεία αλλά και στο τέλος του προγράμματος το κλίμα ήταν υπέροχο, ενώ πολλοί μαθητές
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτά που θα επακολουθήσουν.

•

Επιπλέον δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος:
▶ Δημιουργία σχολικού κήπου-Συνεργασία με το ΤΕΙ Αμαλιάδας.
▶ Βάψιμο τοίχων σχολείου.
▶ Βάψιμο προαύλιου χώρου-κάγκελων.
▶ Εικαστική παρέμβαση στους τοίχους μέσα στο σχολείο-Συνθήματα εθελοντισμού.
▶ Δημιουργία σχολικής βιβλιοθήκης μετά από παζάρι.
▶ Συγκέντρωση τροφίμων για το φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας μας.
▶ Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας γονέων.
▶ Διοργάνωση συσσιτίου για τους αστέγους με υλικά που εξασφαλίσαμε από τα εστιατόρια της
πόλης. Τα παιδιά μαγείρεψαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
▶ Αποκριάτικη παρέλαση των εθελοντών.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι εθελοντές-μαθητές μας αποτέλεσαν θεμελιώδες στοιχείο της στόχευσης
του προγράμματος και συμμετείχαν ενεργά και μαζικά υποστηρίζοντας όλες
μας τις δραστηριότητες. Αύξησαν το status του σχολείου και απευθύνθηκαν σε
μεγάλο κομμάτι της πόλης, λειτουργώντας σαν εκπρόσωποι αυτού, συμμετείχαν
σε συγκεκριμένες δράσεις που αύξησαν την αίσθηση συμμετοχής των ιδίων
και αξιοποίησαν σχολικές-μη εφαρμοσμένες όμως-γνώσεις και εμπειρία και
εργάστηκαν αφιερώνοντας χρόνο ενασχόλησης μαζί με τους δασκάλους τους,
συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μαζί
τους. Έγινε στο τέλος του προγράμματος αντιληπτή η αξία της συναναστροφής,
της επαφής και της ανταλλαγής με τον άλλον, στην οικοδόμηση της προσωπικής
μας ταυτότητας, μέσω της προσφοράς.
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Γυμνάσιο Βάρδας
Συντελεστές:
Χρύση Γιαννακού, Κωνσταντίνος Τσαφογιάννης, Χρύσα Λαμπροπούλου, Μαριάννα Τσιρώνη
Χρυσούλα Μόσχου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Σιακκής
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για τον κόσμο γύρω μου.
Εθελοντικές δράσεις στο σχολείο-τη γειτονιά-την πόλη»

•

Ερευνώντας την επιρροή φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον
Αφού προηγήθηκε σχετική έρευνα στο διαδίκτυο προγραμματίστηκε να διανείμουμε
ερωτηματολόγια και να πάρουμε συνεντεύξεις από καλλιεργητές, προκειμένου να ανιχνεύσουμε
το επίπεδο ενημέρωσής τους για την ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, να ζητήσουμε ενημέρωση
από γεωπόνο της περιοχής και να επισκεφτούμε κοντινές τοποθεσίες, όπου είναι εμφανείς οι
συνέπειες της κατάχρησης φυτοφαρμάκων. Αναζητήσαμε υπηρεσίες του Δήμου, στοιχεία που να
πιστοποιούν την ανάγκη ενημέρωσης της κοινωνίας περί της σωστής χρήσης τους, προκειμένου
να μπορέσουμε να προβούμε σε αυτήν.

•

Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου διαχείρισης
Προγραμματίστηκε επιτόπια αυτοψία για να αναδείξει την κακή χρήση, στην οποία υπόκειται
το κοντινό δάσος της Στροφυλιάς, και, επίσκεψη στο ΚΠΕ Καλαμάτας, όπου μυηθήκαμε σε
πρακτικές αναγνώρισης-καταγραφής στοιχείων διαχείρισης και ανάπτυξης δράσεων προστασίας
και δράσεων αειφόρου διαχείρισης. Οι ενδοσχολικές διεργασίες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
δράσης, κορυφώθηκαν με τη συμμετοχή της ομάδας στην ημέρα «Let’s do it Greece».

•

Ενημέρωση για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων
Αφού ενημερωθήκαμε μέσω διαδικτυακής αναζήτησης και επικοινωνίας με αρμόδιο φορέα
γύρω από το οικολογικότερο τρόπο απόρριψης-ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων
τηγανελαίων και αγροτικών πλαστικών, ενημερώσαμε με τη σειρά μας τη σχολική και την τοπική
κοινότητα. Στη συνέχεια, έχοντας συγκεντρώσει ικανή ποσότητα υλικών, καλέσαμε μια υπηρεσία
διαχείρισης, προκειμένου να οργανώσουμε εκδήλωση ενημέρωσης-παρουσίασης, σχετικής με
το θέμα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα της τοπικής κοινωνίας σχετικά
με την κατάχρηση των φυτοφαρμάκων, την αειφόρο ανάπτυξη του δάσους
της Στροφυλιάς και την ανακύκλωση με έμφαση στα μαγειρικά έλαια και τα
αγροτικά πλαστικά. Η ανταπόκριση στις παραπάνω δράσεις υπήρξε περισσότερο
από ικανοποιητική, ενώ έθεσε γερά θεμέλια για την καλλιέργεια της συνείδησης
του ενεργού πολίτη.
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5ο Δημοτικό Σχολείο
Ν. Αλικαρνασσού
Συντελεστές:
Φραγκούλα Κουσκουρίδα, Καλλιόπη Μαλιωτάκη, Αγγελική Μουτσάκη, Ευαγγελία Μηλαθιανάκη,
Κοσμάς Μίζης, Μάριος Μπουργουτζιάνης, Σοφία Σοφιανίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Βασίλειος Μανασσάκης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και Δρω για τους συνανθρώπους μου
και το Περιβάλλον που Ζω»

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά-στην κοινότητα
▶ Καθαρισμός των πάρκων της γειτονιάς σε συνεργασία με τους γονείς.
▶ Επιστολή στον Δήμο Ηρακλείου σχετικά με την κατάσταση των πάρκων της γειτονιάς και αίτημα
για τη βελτίωση της κατάστασης.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
▶ Καθαρισμός και καλλωπισμός αυλής με επαναλαμβανόμενες και προγραμματισμένες δράσεις,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του Σχολείου μας στα Οικολογικά Σχολεία.
▶ Πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Σχολείο και στο σπίτι με τη βοήθεια και τη στήριξη των γονέων.
▶ Βιωματικά παιχνίδια σύνδεσης της ομάδας.

•

Προσφορά αγαθών στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου
Επικοινωνία με το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται σε όμορη περιοχή και
ερώτημα σχετικά με τις ανάγκες τους και την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών εκ μέρους μας.

•

Πολιτισμός-Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης
▶ Συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ηρακλείου, π.χ. για την Ημέρα της
Ευρώπης, με στόχο τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών της διπλής ιδιότητάς τους ως
Έλληνες και ως ευρωπαίοι πολίτες.
▶ Συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη που βρίσκεται στη Μυρτιά, το χωριό καταγωγής
του Καζαντζάκη και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρτιάς και τον Πρόεδρό του, ο οποίος μας
παρουσίασε το εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται από το Σύλλογο σε συνεργασία και με το
Μουσείο, προκειμένου να διασωθεί το έργο του μεγάλου μας συγγραφέα.
▶ Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για την Ημέρα της Ευρώπης.
▶ Προγραμματίσαμε τη συμμετοχή μας στην 1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Κρήτης.

•

Περιβάλλον
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Σχολείου μας στα Οικολογικά Σχολεία επισκεφτήκαμε το
εργοστάσιο Ανακύκλωσης στην περιοχή του Ηρακλείου, φτιάξαμε αφίσες και ακροστιχίδες και
προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε την οικολογική συνείδηση των μαθητών αλλά και των γονέων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι δράσεις, με αφετηρία εκείνες που έγιναν μέσα στις τάξεις με στόχο
την πιο ουσιαστική γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους και την αποδοχή της
διαφορετικότητας τους, είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα στους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.
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13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
Συντελεστές:
Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Βασίλειος Μανασσάκης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιαζόμαστε και δρούμε για ένα καλύτερο αύριο»

•

Ενημέρωση για το πρόγραμμα-διαπραγμάτευση εννοιών του προγράμματος
Ενημέρωση του Συλλόγου των εκπαιδευτικών του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων για το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» και για τη στοχοθεσία των δράσεων της
φετινής χρονιάς.
Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή από την ομάδα των μαθητών (Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξης) που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Προσέγγιση των βασικών εννοιών του προγράμματος (εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός
πολιτειότητα, ακτιβισμός, φιλανθρωπία κ.ά.) με τους μαθητές μέσα από την αξιοποίηση του
διαθέσιμου διδακτικού υλικού, αλλά και επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων.

•

Τράπεζα Χρόνου και Αλληλεγγύης
Δημιουργία Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης στην οποία μαθητές του σχολείου δήλωσαν τι θα
μπορούσαν να προσφέρουν (να δείξουν, να μάθουν) στους συμμαθητές τους μέσα σε διάστημα
μίας διδακτικής ώρας. Οι παρουσιάσεις πρόκειται να γίνουν στις τάξεις στο προσεχές χρονικό
διάστημα.

•

Διαγωνισμός Διηγήματος
Προκήρυξη Διαγωνισμού Διηγήματος με θέμα τον εθελοντισμό στον οποίο μετείχαν οι μαθητές
με πρωτότυπα κείμενα τα οποία συνέταξαν. Τα κείμενα των μαθητών εστάλησαν στη συγγραφέα
Μαρία Παπαγιάννη (εκδόσεις Πατάκη), η οποία επέλεξε τα τρία καλύτερα κείμενα.

•

Συμμετοχή στο «Make a wish»
Συγκέντρωση χρημάτων από τους μαθητές με στόχο την απόκτηση των «Αστεριών της Ευχής»
σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Make A Wish» για την ενίσχυση της
προσπάθειας πραγματοποίησης των επιθυμιών παιδιών 3-18 ετών που πάσχουν από απειλητικές
για τη ζωή τους ασθένειες.

•

Τηλεοπτικό σποτ με θέμα τον εθελοντισμό
Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με θέμα τον εθελοντισμό στο οποίο πρωταγωνιστούν οι μαθητές
του προγράμματος.

•

Θεατρικό Δρώμενο
Παρουσίαση σε γιορτή του σχολείου ενός θεατρικού δρώμενου εμπνευσμένου από το διαχρονικό
παραμύθι του Σελ Σιλβερστάιν με τίτλο «Το δέντρο που έδινε».

•

Επίσκεψη και δωρεά στο Γηροκομείο του ‘Αι-Γιάννη της περιοχής
▶ Επίσκεψη των μαθητών του προγράμματος στο Γηροκομείο της περιοχής του Άι-Γιάννη για
τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου και συνομιλία με τους ηλικιωμένους σχετικά με τα
παλιότερα έθιμα των Χριστουγέννων.
▶ Δωρεά εικαστικών έργων των μαθητών στο Γηροκομείο του Άι-Γιάννη, προκειμένου αυτά να
αναρτηθούν στους κοινόχρηστους χώρους του ιδρύματος.

•

Ενισχύοντας την Παιδοογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων γνώσεων από τους μαθητές του σχολείου στην
Παιδοογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με στόχο τη δημιουργία
δανειστικής βιβλιοθήκης για τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί, σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο
Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα».
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•

Ενίσχυση άπορων οικογενειών
Διαχείριση του σχολικού κυλικείου από ομάδα των μαθητών για μια μικρή χρονική περίοδο.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την οικονομική ενίσχυση άπορων
οικογενειών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο μας.
Συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων, τα οποία διατέθηκαν σε οικογένειες μαθητών του
σχολείου μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λίγο πριν από τη διακοπή των
σχολικών μαθημάτων για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα
Παρακολούθηση αγώνα μπάσκετ και συνομιλία μαθητών με άτομα που έχουν κινητικά
προβλήματα.

•

Βελτίωση του περιβάλλοντος σχολικού χώρου
Δημιουργία φυτωρίων με κηπευτικά φυτά και μεταφύτευσή τους σε κήπο της περιοχής του
σχολείου μας σε συνεργασία με καθηγητές του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής του 2ου ΕΚ Ηρακλείου και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Άι Γιάννη.
Καθαριότητα στον αύλειο χώρο του σχολείου και στην είσοδό του.
Τοποθέτηση χειροποίητων φωλιών για τα πουλιά στα δέντρα του αύλειου χώρου του σχολείου.

•

Υγεία
Επίσκεψη κινητής μονάδας οδοντιατρικής πρόληψης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
Οργάνωση αιμοδοσίας στο σχολείο σε συνεργασία με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων.

•

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στο σχολείο μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν ως προς
την ανάγκη αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητημάτων, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα ενεργού συμμετοχής για τη
διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και καλύτερων όρων ζωής για όλους,
κατανόησαν ότι μέσα από τις δράσεις του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
ανέλαβαν πρωτοβουλίες χρήσιμες για τους άλλους και για το περιβάλλον,
συνεργαζόμενοι αρμονικά με συμμαθητές τους, μέλη ιδρυμάτων και άλλους
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες,
γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες τους βοήθησαν να αναστοχαστούν επάνω στις
εδραιωμένες πεποιθήσεις τους.

332

Νοιάζομαι και Δρω

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Ηρακλείου με Λυκειακές
Τάξεις
Συντελεστές:
Μαρία Βασιλάκη, Στυλιανή Δημητριάδου, Μαρία Καλουδιώτη, Παπαδιά Λυκάκη, Αναστασία
Χουρσανίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Βασίλειος Μανασσάκης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«αντι-ΔΡΩ γιατί ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ»
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•

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το σχολείο μας διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με την
πολύτιμη βοήθεια της εκπαιδευτικού Ναταλίας Χριστοφίδου, καθηγήτριας Εικαστικών Τεχνών, τα
έσοδα του οποίου προσφέρθηκαν σε μαθητές/ τριες του σχολείου που το είχαν ανάγκη. Επιπλέον,
μέρος των χρημάτων αυτών, κάλυψε το αντίτιμο της συμμετοχής στην καθιερωμένη πενθήμερη
εκδρομή της Γ΄ Λυκείου για μαθητές/ τριες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο
Στις 28 Δεκεμβρίου 2017, επισκεφθήκαμε τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Ήρα 2» που
βρίσκεται στις Γούβες Ηρακλείου. Τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα και άλλα τραγούδια,
πραγματοποίησαν χορευτικό και θεατρικό δρώμενο και έπειτα από έντονη δική τους επιθυμία,
συνομίλησαν με τους ηλικιωμένους, τους άκουσαν με προσοχή να διηγούνται τις ιστορίες τους,
αντάλλαξαν εμπειρίες και βιώματα, συγκινήθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και προβληματίστηκαν
αρκετά.

•

Δρώμενο για τους πρόσφυγες, με τίτλο: «Άνθρωποι. Πρόσφυγες και τότε... και τώρα»
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Αθέατη Πόλη», το σχολείο μας με την πολύτιμη βοήθεια της
εκπαιδευτικού Σουλτάνας Σαρρηγιαννίδου, πραγματοποίησε μια σειρά από υπαίθρια θεατρικά
δρώμενα στις πλατείες της πόλεως του Ηρακλείου, διαχέοντας με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα
της ενεργούς συμπαράστασης προς τους πρόσφυγες, ανεξαρτήτως καταγωγής ή χρώματος και
ανεξαρτήτως ιστορικής στιγμής και συγκυρίας.

•

Δρώμενο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες-Συμμετοχή στο BE ACTIVE
Με την πολύτιμη βοήθεια των εκπαιδευτικών Σουλτάνας Σαρρηγιαννίδου και Μαρίας Χελιδώνη,
καθώς και σε συνεργασία με αρκετούς τοπικούς φορείς, πραγματοποιήθηκε δρώμενο
μπροστά από το Δημαρχείο και το λιμάνι του Ηρακλείου. Το σύνθημα της Ευρώπης BE ACTIVE,
(ΜΕΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ) στον αθλητισμό, ενέπνευσε τους νέους ανθρώπους της πόλης μας που
συνειδητοποίησαν ότι έχουμε ανάγκη από άτομα ενεργά και υγιή.

•

Περίθαλψη - Υιοθεσία αδέσποτων ζώων
Φιλοξενήσαμε και φιλοξενούμε στον χώρο μας πλειάδα αδέσποτων ζώων (σκύλων) που
ασυνείδητοι συμπολίτες μας εγκατέλειψαν στους δρόμους και στην αυλή του σχολείου μας. Τους
παρείχαμε πέρα από σίτιση, αγάπη, φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην υιοθεσία τους από οικογένειες της χώρας μας και του
εξωτερικού. Επίσης, συνεργαστήκαμε με το «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων» που γειτνιάζει με το
σχολείο μας και από κοινού φέρναμε εις πέρας τη δράση.

•

Καθαρισμός- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σχολείου- Ανακύκλωση
Τα παιδιά μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του ανθρώπου να ζει και να εργάζεται σε ένα
καθαρό, πράσινο και υγιές περιβάλλον, προχώρησαν οικειοθελώς και εκτός σχολικού ωραρίου,
σε καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου μας και στον καλλωπισμό του με έργα
ζωγραφικής που τα ίδια εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν. Επίσης, πρωτοστάτησαν στην
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο σχολείο.

•

Θεατρικές παραστάσεις
Οι μαθητές/τριες έδωσαν θεατρικές παραστάσεις με θέμα: «Άνθρωποι. Πρόσφυγες και τότε... και
τώρα»» στις 8/ 5/17 στο Κερατσίνι στο υπό ίδρυση καλλιτεχνικό σχολείο, καθώς και στις 9/5/17
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ήταν καλεσμένα προσφυγόπουλα με στόχο την ένωση των
λαών.

Νοιάζομαι και Δρω

•

«Ο Λουλουδόκηπος του σχολείου»
Τα παιδιά με τη βοήθεια του επιστάτη του σχολείου, φύτευσαν και πότισαν λουλούδια, ώστε να
δημιουργηθεί ο λουλουδόκηπός μας και να καλλωπιστεί η αυλή μας.

•

Συμμετοχή στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση «Let’s do it Greece»
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αδυνατούσαμε να συμμετέχουμε την προγραμματισμένη
ημέρα στις 2/4/17. Έτσι στις 12/05/17, στο πλαίσιο αυτής της περιβαλλοντικής δράσης και σε
συνεργασία με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, παιδιά και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας καθαρίσαμε
την παραλία των Γουρνών.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά
και προς τους πρόσφυγες, μέσα από την επίσκεψή τους στο γηροκομείο και
μέσα από τα διάφορα θεατρικά δρώμενα που σκοπό είχαν την κατανόηση της
διαφορετικότητας, καθώς και την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες. Επιπλέον,
έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους προς τα ζώα και μέσα από τη δράση
του «Let’ s do it Greece», κατανόησαν την ανάγκη να ζούμε σε ένα καθαρό
περιβάλλον και κυρίως ότι είναι υποχρέωση όλων μας να το διασφαλίσουμε.
Το πρόγραμμα είχε αντίκτυπο σε όλα τα παιδιά του σχολείου και στους
εκπαιδευτικούς, αφού ακόμη και εκείνοι που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
πήραν ενεργό μέρος στις διάφορες δράσεις.
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33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
Συντελεστές:
Δημήτριος Ιωαννίδης, Αικατερίνη Νάσου, Βασιλική Ξύντα, Ελένη Ελευθεριάδου, Άννα Τσιγγερλιώτη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εγώ κι εσύ… δρούμε μαζί!»

•

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
▶ Ανάγνωση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας και ποίησης με θέμα τη συνεργασία, την αλληλεγγύη
και τον σεβασμό. Δημιουργία αφίσας με σχετικά μηνύματα.
▶ Αξιοποίηση του υλικού του Προγράμματος και βιωματικών ασκήσεων με προσαρμογή στην
ηλικία των παιδιών (π.χ. η άσκηση «με τα μάτια του άλλου», «Το ανθρώπινο παζλ», «Το δέντρο της
τάξης μας», από το 2ο τεύχος).

•

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου
Διοργάνωση και συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικη παράσταση με θέμα την αλληλεγγύη για την
συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορδελιού
Ευόσμου. Δημιουργία Αφίσας για την ενημέρωση των γονέων.

•

Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
Διοργάνωση ομαδικών αθλητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών ανάμεσα στα τμήματα του
νηπιαγωγείου προάγοντας την έννοια της ομαδικότητας.

•

Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης 2017 της ActionΑid
Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης 2017 της ActionΑid-Ένα τραγούδι,
πολλά σχολεία, Ένας Κόσμος!

•

Τραγούδι με θέμα την αλληλεγγύη
Δημιουργία ηχητικού spot/τραγουδιού με θέμα την αλληλεγγύη και συμμετοχή στο European
school Radio.

•

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού
Δημιουργία Αφίσας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και συζήτηση για το θέμα.

•

Δανειστική Βιβλιοθήκη
Δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο με την προσφορά υλικού από τους
γονείς με απώτερο στόχο στο τέλος της χρονιάς τα παραμύθια να προσφερθούν στη «Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ευόσμου».

•

Συνεργασία με το πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση
Συνεργασία με το πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση, με συμμετοχή των παιδιών
στο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο «Ειρήνη», του Προγράμματος ευαισθητοποίησης σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ».

•

Ενημερωτική Συνάντηση για την ψυχική υγεία των παιδιών
Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης με γονείς σε συνεργασία με το «Δίκτυο Άλφα» για θέματα
που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών.

•

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας
Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό την διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας σε
συνεργασία με τους γονείς στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και την σημασία της υγείας
των πολιτών. Γνωριμία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

•

Διασχολική συνεργασία
Διασχολική συνεργασία με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την γνωριμία με αλλά μέλη του
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προγράμματος και τη συνεργασία για την από κοινού δράση αλλά και για την ενημέρωση της
ευρύτερης σχολικής κοινότητας.
•

Καλλωπισμός του σχολείου
Συμμετοχή σε εθελοντική δράση σε συνεργασία με τους γονείς για τον καλλωπισμό του σχολείου
μας (φύτευμα λουλουδιών, βάψιμο αυλής).

•

Πασχαλιάτικο bazaar
Δημιουργία πασχαλιάτικου bazaar στο νηπιαγωγείο με κατασκευές των παιδιών και γονέων με
σκοπό τη συγκέντρωση αγαθών για ευπαθείς ομάδες μέσω της Μ.Κ.Ο. «Άρσις». Επίσκεψη στο
Παιδικό Χωριό SOS.

•

Eυαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αλληλεγγύης
Δημιουργία ταινίας με την τεχνική του stop motion σε συνεργασία με τα παιδιά με σκοπό την
παρουσίαση των δράσεών μας και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αλληλεγγύης και
προσφοράς. Διοργάνωση εκδήλωσης με ενεργή συμμετοχή των παιδιών (θεατρικό, τραγούδια)
στο νηπιαγωγείο.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο θέατρο
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο θέατρο (με δωρεάν μεταφορά από το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και
Δρω» για την παρακολούθηση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Το Γαϊτανάκι» της Ζωρζ
Σαρρή, που προάγει έννοιες σχετικές με αυτές που προωθεί το τρέχον πρόγραμμα.

•

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής παραμυθιού
Συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιού, από την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

•

Γιορτή λήξης
Διοργάνωση γιορτής λήξης σχολικού έτους με συμμετοχή σε θεατρική παράσταση από τα νήπια
με θέμα σχετικό με την αλληλεγγύη σαν επιστέγασμα των φετινών τους δράσεων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων του νηπιαγωγείου
που αναφέρθηκαν ακολούθησαν μια εξελικτική πορεία με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται εστιάζοντας στη διδασκαλία
του εθελοντισμού και της προσφοράς. Τα παιδιά είχαν βιωματική επαφή
με τις έννοιες του προγράμματος, υιοθέτησαν στάσεις ενεργού πολίτη και
συνεργάστηκαν με σχετικούς φορείς.
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1ο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές:
Θεοδώρα Τσακίρη, Μερόπη Μόσιαλου, Μαρία Θωμαϊδου, Καριοφύλλης
Νεοκοσμίδου, Άρτεμις Βλαχοπούλου, Λητώ Βελεμή, Σοφία Λαμπρίδου

Μπαξεβάνης, Ελένη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ»
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•

Επεξεργασία εννοιών
▶ Διαβάσαμε λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και
την ενεργό πολιτειότητα.

•

Δανειστικές βιβλιοθήκες
▶ Βοηθήσαμε στη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης.
▶ Διαβάσαμε βιβλία στους μικρούς μαθητές του σχολείου κατά τα διαλείμματα.

•

Εθελοντική Αιμοδοσία
▶ Μάθαμε για την αξία του αίματος και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου οργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία για τους γονείς μας και τους φίλους του σχολείου
μας και ιδρύσαμε Τράπεζα Αιμοδοσίας Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων του σχολείου.

•

Ανακύκλωση
▶ Μάθαμε για την ανακύκλωση. Ανακυκλώσαμε υλικά στο σχολείο.
▶ Κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά και στολίσαμε το πάρκο
της γειτονιάς μας.
▶ Συνεργαστήκαμε με τους ενοίκους των οικοδομών όπου διαμένουμε, τους ενημερώσαμε και
ζητήσαμε τη συμμετοχή τους. Την άνοιξη επισκεφτήκαμε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
▶ Προσφέραμε αγαθά σε ευπαθείς ομάδες.
▶ Συμμετείχαμε στα Συσσίτια του Ναού του Αγίου Ελευθερίου σε συνεργασία με την εθελοντική
ομάδα που δραστηριοποιείται σε αυτά.

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/στην κοινότητα
▶ Γνωρίσαμε τη γειτονιά μας και καταγράψαμε τα προβλήματά της.
▶ Υιοθετήσαμε το πάρκο της γειτονιάς μας και σε συνεργασία με τον Δήμο προσπαθήσαμε να
βρούμε λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν.
▶ Κάναμε δράσεις για τον εξωραϊσμό του πάρκου.
▶ Καταγράψαμε τα προβλήματα της παιδικής χαράς της γειτονιάς μας.
▶ Απευθυνθήκαμε στον Δήμο για να μάθουμε τι λύσεις υπάρχουν και προτείναμε λύσεις.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
▶ Συμμετείχαμε στην καθαριότητα του σχολείου μας και του περιβάλλοντος χώρου.
▶ Αναλάβαμε πρωτοβουλία και πραγματοποιήσαμε δράσεις που ομορφαίνουν το σχολείο μας.
▶ Βοηθήσαμε στην περιποίηση των φυτών μας και του κήπου μας και φυτεύουμε και άλλα.

•

Ενεργός πολίτης
▶ Μάθαμε την ιστορία του σχολείου μας, ακούσαμε αφηγήσεις από μαμάδες, μπαμπάδες,
παππούδες, γιαγιάδες που φοίτησαν στο σχολείο μας, συγκεντρώσαμε φωτογραφικό υλικό από
προηγούμενα σχολικά έτη για να δημιουργήσουμε ένα λεύκωμα-αρχείο.
▶ Γράψαμε μία ιστορία μέσα από θεατρικό παιχνίδι για τη γειτονιά μας και δημιουργούμε ένα
animation.

•

Περιβάλλον
▶ Συμμετοχή μαθητών στο «Let’s do it Greece».

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Υπήρξε ανταπόκριση από τους μαθητές και η συμμετοχή στις δράσεις ήταν
ενθουσιώδης. Η αιμοδοσία στους χώρους του σχολείου, οργανωμένη από τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μετά από δικό μας αίτημα, η ανακύκλωση,
ο καθαρισμός του αύλειου χώρου, αλλά και περιμετρικά του σχολείου, η
συγκέντρωση παιχνιδιών για τα προσφυγόπουλα, η απελευθέρωση ενός άγριου
ζώου ήταν δράσεις που προβλημάτισαν τα παιδιά και τα βοήθησαν να νιώσουν
τις έννοιες του εθελοντισμού της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας.
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2ο Δημοτικό Σχολείο
Πυλαίας
Συντελεστές:
Ευαγγελία Βουρτσάκη, Αργύριος Δούρβας, Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, Παρασκευή Δημητριάδου,
Ελένη Γιαννοπούλου, Ειρήνη Μπάκα, Πασχαλίνα Μίλη, Γεώργιος Θασίτης, Όλγα Κυριακίδου
Μαρία Σαμουρκασίδου, Αναστασία Λινίκου, Όλγα Χερίδου, Αθανάσιος Τζώρτζης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δρώντας για τον κοινωνικά αδύναμο»

•

Αδελφοποίηση σχολείων
Αδελφοποιήσεις με τα σχολεία Περγιαλού της Κορίνθου και των Φερών του Βόλου: μελέτη του
έργου του Ρήγα Φεραίου και των επαναστατικών νέων ιδεών που εκφράζει.

•

Προσφυγικό-Ευαισθητοποίηση και δράσεις αλληλεγγύης
▶ Ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό και πραγματοποίηση θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου
«Το σκληρό καρύδι», σε συνεργασία με το Πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην Εκπαίδευση και
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
▶ Προβολή ταινίας «Οι βαλίτσες του Αιγαίου» του Ακριθάκη για ευαισθητοποίηση σχετικά με το
προσφυγικό και εικαστική δημιουργία με αφορμή το έργο.
▶ Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης ΚΘΒΕ «Το αγόρι με τη βαλίτσα» .
▶ Εξέταση του ρόλου των Διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανισμών.
▶ Συλλογή τροφίμων και ενδυμασίας για πρόσφυγες και ευπαθείς ομάδες.

•

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
Στην ιστοσελίδα του «Νοιάζομαι και Δρω» οι μαθητές δούλεψαν τις ψηφιακές δραστηριότητες,
μίλησαν για έννοιες εθελοντισμού, αλληλεγγύης κλπ.

•

Σχολικός Εκφοβισμός
Βιωματικές ασκήσεις για τον σχολικό εκφοβισμό σε συνεργασία με τη «Μέριμνα του Παιδιού».

•

Δράσεις στο πλαίσιο της εορτής των Χριστουγέννων
▶ Εικαστικό εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικων καρτών με θέμα «Κλείνω τα μάτια και
μπαίνω στη θέση των προσφυγόπουλων» ζωγραφιά, κείμενο, ευχές.
Κάλαντα σε όλες τις περιοχές της γειτονιάς του σχολείου.
▶ Επίσκεψη στο γηροκομείο της περιοχής.
▶ Κοινή δράση με τα σχολεία της περιοχής για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα.
▶ Κατασκευή ελκήθρου της αγάπης.

•

Βελτίωση των συνθηκών του σχολικού χώρου
Ανανεώσαμε και ζωγραφίσαμε, κατασκευάσαμε παιχνίδια και χώρους δημιουργικής
απασχόλησης στην αυλή για μικρότερα παιδιά.

•

Διαδίκτυο
▶Παρακολούθηση βίντεο των τάξεων σχετικά με τους κανόνες ορθής διαδικτυακής
συμπεριφοράς και βασικές συμβουλές για την online ασφάλεια.
▶ Συζήτηση και επίλυση κουίζ στον υπολογιστή για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

•

Πολιτισμός
▶ Σε συνεργασία με το ΚΠΕ Μακρυνίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος «Τα πετρογεφύρια
που... ενώνουν» ασχοληθήκαμε με τον εντοπισμό, την καταγραφή, τη μελέτη, την προστασία και
την ανάδειξη των πετρογέφυρων ως εξαιρετικών δειγμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς της
χώρας μας και την κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης του ανθρώπου αρχικά με το φυσικό και
στη συνέχεια με το δομημένο περιβάλλον αλλά και της σχέσης τους με το αντάμωμα των λαών.
▶ Δημιουργία μαθητικών ταινιών με θέματα σχετικά με τις έννοιες του προγράμματος σε
συνεργασία με τη σχολή κινηματογράφου του ΑΠΘ.
▶ Δημιουργία ταινία μικρού μήκους σε συνεργασία με τη σχολή κινηματογράφου του ΑΠΘ με
θέμα «Πρόσφυγες- μετανάστες-εκφοβισμός».
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•

Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο του σεισμού
▶ Στις μικρότερες τάξεις έγινε διαπραγμάτευση του θέματος του σεισμού (αναζήτηση πληροφοριών
προκειμένου να κατανοήσουν το φαινόμενο, άσκηση ετοιμότητας).
▶ Δημιουργία σχεδίου διαφυγής σε περίπτωση σεισμού από τους μαθητές, που αναρτήθηκε
στους διαδρόμους του σχολείου.
▶ Δημιουργία αφίσας και εντύπου σχετικά με τους σεισμούς.
▶ Δημιουργία παραμυθιού για να ξεπεράσουμε τον φόβο του σεισμού με αφορμή διάφορα
κείμενα και κυρίως τη μυθολογία.
▶ Κατασκευή ηφαιστείου, τσουνάμι και λιθοσφαιρικών πλακών με καθημερινά υλικά.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η υλοποίηση του προγράμματος προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών και
τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στη σχολική κοινότητα. Θεωρούμε
ότι δυνατά σημεία των δράσεών μας ήταν η ανάληψη δράσεων σε σχολικό
και τοπικό επίπεδο και η ανάπτυξη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης,
της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού στη συνείδηση των μαθητών. Τα
αποτελέσματα του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και γι΄αυτό
απαιτείται επέκτασή του σε όλες τις τάξεις του σχολείου κατά την επόμενη
σχολική χρονιά.
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7ο Δημοτικό Σχολείο
Αμπελοκήπων
Συντελεστές:
Πασχαλίνα Μασσέ, Άννα Καρατζήκα, Γιάννης Πουταχίδης, Σταύρος Ρούσσης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δρώντας για τη φύση και τους ανθρώπους»

346

•

Επεξεργασία εννοιών
Ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων σχετικά με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη,
τη συνεργασία και την ενεργό πολιτειότητα.

•

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
Αξιοποίηση του έντυπου και του ψηφιακού υλικού του προγράμματος και των βιωματικών
ασκήσεων για τη δημιουργία καλύτερων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην ομάδα.

•

Ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Αξιοποίηση του υλικού του «Συνηγόρου του Πολίτη» σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•

Βιωματικά εργαστήρια και ευαισθητοποίηση απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Πραγματοποίηση των εργαστηρίων: Το σκληρό καρύδι, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Ευαισθητοποίηση των παιδιών
στα θέματα του σεβασμού, της διαφορετικότητας και τις έννοιες του πρόσφυγα και του μετανάστη.
▶ Προβολή ταινιών με θέμα τη διαφορετικότητα και Ειρήνη (βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ, Ντοκιμαντέρ εμπειρίες προσφύγων)-πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου με βάση το
συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό
▶ Γνωριμία με το θέατρο των Καταπιεσμένων. Θέατρο Εικόνας-Εξερεύνηση Θεμάτων
▶ Επεξεργασία του θεατρικού κειμένου «Το αγόρι με τη βαλίτσα» και αποσπασμάτων από τους
Μονόλογους του Αιγαίου και παράσταση στην αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου από τις Γ1 και
Δ τάξεις: ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης για το προσφυγικό πρόβλημα.

•

Διαγωνισμός Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
Συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για συγγραφή
ιστοριών με θέμα «Ένα σκουπίδι διηγείται την ιστορία του».

•

Γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις
Γνωριμία των μαθητών με εθελοντικές ομάδες, όπως «Γιατροί του Κόσμου», συνεργασία
με αυτές και στήριξη των δράσεών τους με συλλογή τροφίμων για ομάδες πληθυσμού που
βρίσκονται σε ανάγκη.

•

Περιβάλλον
Επίσκεψη στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης και πραγματοποίηση δράσεων καθαρισμού του
περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών δράσεων στο ύπαιθρο.

•

Ανακύκλωση
▶ Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς ανακύκλωσης. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Απορριμμάτων Θεσσαλονίκης.
▶ Παρουσίαση και επεξεργασία υλικού για όλες τις μορφές ανακύκλωσης. Συντονισμένη
ανακύκλωση μπαταριών και πλαστικού.
▶ Παρουσίαση δράσεων στο σχολείο. Συντονισμένη προσπάθεια για ανακύκλωση από όλο το
μαθητικό δυναμικό και μείωση των σκουπιδιών του σχολείου. Δημιουργία εικαστικών έργων
με ανακυκλώσιμα υλικά.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά κατανόησαν καλύτερα τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης
και του ενεργού πολίτη, ευαισθητοποιήθηκαν για το προσφυγικό ζήτημα
και απευθύνθηκαν όχι μόνο σε συμμαθητές τους αλλά και σε μαθητές των
γειτονικών σχολείων , προκειμένου να διαχειριστούν ζητήματα για τη βελτίωση
της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη, η συμμετοχή τους σε βιωματικές δράσεις
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, συνέβαλε στην ανάπτυξη της
ομαδικότητας, της συνεργασίας και της ευχαρίστησης που απολαμβάνουμε όταν
ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον.
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10ο Δημοτικό Σχολείο
Ευόσμου
Συντελεστές:
Αναστασία Μάλλου, Θωμάς Κατερινόπουλος, Φωτεινή Κεφαλογιάννη, Μαρία Παναγιωτοπούλου,
Νεκταρία Λιάσκου, Χάιδω Δράκου, Αφροδίτη Δεδέκα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Άλλαξε στάση-Μπες στη δράση»

•

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
Αξιοποίηση του υλικού του προγράμματος, σχετικών με το πρόγραμμα ενοτήτων των διδακτικών
αντικειμένων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών για την ευαισθητοποίηση των παιδιών, την
αποσαφήνιση εννοιών και τη σύνδεσή τους τόσο με την καθημερινότητά μας όσο και με τη
διαμόρφωση του στενού και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντός μας ως μια
δυναμική διαδικασία.

•

Ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
▶ Με αφορμή φιλανθρωπικές δράσεις που πραγματοποιήσαμε όπως: (α) η συγκέντρωση
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και για οικογένειες
της σχολικής κοινότητας που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας,
και (β) την κινητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, για
την οικονομική ενίσχυση μαθητών σε τρία σχολεία του Δήμου μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα υγείας, μιλήσαμε με παραδείγματα για τις έννοιες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού
και της ενεργού πολιτειότητας και προγραμματίσαμε από κοινού τις επόμενες δράσεις μας με
άξονα αυτές τις έννοιες.
▶ Ζωγραφίσαμε σε πλάγιο τοίχο του σχολείου το δέντρο της προσφοράς και στερεώσαμε γάντζους
για τη συγκέντρωση ρουχισμού, ειδών α΄ ανάγκης κλπ. από όσους γονείς των σχολείων ή/και
κατοίκους της περιοχής θέλησαν να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

•

Συλλογή καπακιών για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.

•

Υποστήριξη συμμαθητή που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Επίσκεψη σε συμμαθητή που λόγω χειρουργικής επέμβασης δεν φοιτούσε στο σχολείο,
αλλά παρακολουθούσε κατ’ οίκον μαθήματα. Τα παιδιά, αφού συζήτησαν τα προβλήματα και
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συμμαθητής τους και προσπάθησαν να κατανοήσουν τα
συναισθήματά του, του έγραψαν ένα γράμμα για να τον υποστηρίξουν συναισθηματικά και του
ετοίμασαν ένα πολυσέλιδο λεύκωμα με ζωγραφιές, κολάζ και αφιερώσεις. Μετά από αυτήν τη
δράση, ξεκίνησε ένα σταθερό πρόγραμμα επισκέψεων σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) με στόχο
την υποστήριξη του υπό ανάρρωση μαθητή, ώστε να μην του λείπει η φιλική συντροφιά και η
επαφή με το περιβάλλον του σχολείου.

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο «Αυρηλία»
Επίσκεψη στο γηροκομείο «Αυρηλία» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/
τριες μετά από συζητήσεις ευαισθητοποίησης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και για
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, λόγω ηλικίας και ειδικών προβλημάτων, μοναξιά, ετοίμασαν
με τη βοήθεια της μουσικού του σχολείου και παρουσίασαν στους τροφίμους της μονάδας ένα
πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια. Αντάλλαξαν δώρα και πέρασαν όλοι
ένα ομολογουμένως ευχάριστο πρωινό με πολλά χαμόγελα και τρυφερά στιγμιότυπα.

•

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
▶ Συμμετοχή στο Διαγωνισμό που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου http://
www.saferinternet.gr/ με θέμα: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο». Τα παιδιά στο πλαίσιο
του μαθήματος των ΤΠΕ εργάστηκαν ομαδικά και φιλοτέχνησαν αφίσες με τίτλο «Εκπαιδεύοντας
τον παππού στο Διαδίκτυο», οι οποίες στάλθηκαν στον διαγωνισμό, αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα
του σχολείου και εκτίθενται σε Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου.
▶ Δημιουργία εντύπου από τα παιδιά και διανομή του στους γονείς με στόχο την ενημέρωσηευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
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▶ Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (πεζών και ποιημάτων). Βιωματικές δραστηριότητες,
έκφραση συναισθημάτων, προβληματισμός, στοχασμός και αναστοχασμός γύρω από έννοιες,
ιδέες και προβληματικές, προτάσεις για δράση.
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•

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού διαδραστικού προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης DOCS FOR KIDS, στο οποίο προβλήθηκαν ταινίες που θίγουν θέματα όπως το
προσφυγικό, τη φιλία ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα κ.ά. Εικαστικές δημιουργίες με έμπνευση
από το περιεχόμενο των προβολών και έκθεσή τους στον χώρο του σχολείου.

•

«Κι αν ήσουν εσύ;»
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;» που υλοποιεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
πραγματοποιήθηκε με παιδιά της Ε΄ τάξης το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Σκληρό Καρύδι»
(βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ελένης Σβορώνου), από τη συντονίστριά μας, κα. Αντιγόνη
Τσαρμποπούλου.

•

Γωνιές παιχνιδιού
Δημιουργία «γωνιών παιχνιδιού» και δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού στα διαλείμματα,
διδάσκοντας τα παιχνίδια σε μαθητές και μαθήτριες των μικρότερων τάξεων.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετοχή στη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού για το Περιβάλλον «Let’s do it Greece» για το 2017.
Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της σχολικής αυλής και του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου
σε συνεργασία με τους γονείς και τον Δήμο. Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
κατοίκων με το σύνθημα «Διατηρώ τη γειτονιά μου καθαρή-Δεν πετάω σκουπίδια», με δημιουργία
και ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.

•

Συνεργασία με την Ε΄ τάξη του συστεγαζόμενου 17ου Δημοτικού Σχολείου

•

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για καθαρή γειτονιά
Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την αποκομιδή των
περιττωμάτων των κατοικίδιων: (α) με δημιουργία αφισών μεγάλου μεγέθους, πλαστικοποίηση
και ανάρτησή τους σε εμφανή σημεία γύρω από το σχολείο και (β) διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων στους περαστικούς.

•

Εξωραϊσμός του σχολικού περιβάλλοντος
▶ Τοποθέτηση σκευών για σίτιση και πότισμα αδέσποτων ζώων στον χώρο γύρω από το σχολείο.
▶ Αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών τοίχων του σχολείου στον κύριο αύλειο χώρο, όπου
ζωγραφίστηκαν με έντονα χρώματα με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών/τριών και γονέων
του σχολείου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Εικαστικών.

•

Περιβάλλον
Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη, όπου σε συνεργασία με
τον «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗ», έναν ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται σε προγράμματα
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διοργανώνει συστηματικές
εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και προστασίας του οικοσυστήματος της λίμνης Κερκίνης,
παρακολουθήσαμε μια προβολή για το οικοσύστημα της Κερκίνης, συζητήσαμε για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και την ανθρώπινη παρέμβαση, επισκεφτήκαμε μια
φάρμα βουβαλιών, κάναμε επιτόπου παρατήρηση στο πεδίο με βάρκες στη λίμνη και κάναμε
συμβολικό καθαρισμό ενός μέρους της όχθης της λίμνης, καθαρίζοντας την περιοχή από
πλαστικά μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών και συναφή απορρίμματα.

Νοιάζομαι και Δρω

•

Κοινές δράσεις με μαθητές πρόσφυγες
Οργανώσαμε μια κοινή δράση εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τους/τις μαθητές/
τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σαράντα δύο παιδιά πρόσφυγες που φοιτούν στις
ΔΥΕΠ Αγίου Αθανασίου, στις 7/6/2017. Πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια θεατρικής αγωγής,
εικαστικών και μουσικής με θέμα «ΧΑΡΑ- Τι με κάνει να αισθάνομαι χαρά». Ακολούθησε κυκλική
παρακολούθηση των εργαστηρίων από μικτές ομάδες μαθητών/τριών του σχολείου μας και των
ΔΥΕΠ και η μέρα έκλεισε με αποχαιρετιστήρια τραγούδια και χορούς στην αυλή του σχολείου,
όπως το «Μήλο μου κόκκινο».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι στόχοι που είχαμε θέσει επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, κυρίως σε ότι
αφορά την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας, καθώς
τα παιδιά ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης,
ασκήθηκαν στον δημοκρατικό διάλογο και αναπτύχθηκε η ικανότητά τους
να παίρνουν από κοινού αποφάσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να
δρουν συλλογικά και ενσυνείδητα, έχοντας κατανοήσει τις βασικές έννοιες της
αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, της ενεργού πολιτειότητας, του ακτιβισμού.
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Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης-Δημοτικό
Συντελεστές:
Αναστασία Μάλλου, Θωμάς Κατερινόπουλος, Φωτεινή Κεφαλογιάννη, Μαρία Παναγιωτοπούλου,
Νεκταρία Λιάσκου, Χάιδω Δράκου, Αφροδίτη Δεδέκα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιαζόμαστε... Μοιραζόμαστε... Δρούμε»

Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν τη φετινή σχολική χρονιά έγιναν σε συνεργασία όλων
των τάξεων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Αγωγής του
Πολίτη, Γλώσσας, Θρησκευτικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Ιστορίας, Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής,
Εικαστικών, Θεατρικού παιχνιδιού, παιχνίδια ρόλων.
•

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν
▶ Ανάγνωση βιβλίων σχετικών με τους στόχους που έχουν αναφερθεί, (εθελοντισμού,
προσφύγων, διαφορετικότητας κ.ά.).
▶ Προβολή ψηφιακού υλικού.
▶ Παρακολούθηση και σχολιασμός ταινιών.
▶ Προβολή έργων τέχνης με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα, όπως ο
ρατσισμός, η μετανάστευση και η προσφυγιά.
▶ Ασκήσεις δημιουργικής γραφής.
▶ Καταγραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων των παιδιών που θα καταλήξει στη
δημιουργία δικών τους έργων.
▶ Δημιουργία των δικών τους έργων ζωγραφικής.
▶ Διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια.
▶ Θεατρικά παιχνίδια, βιωματικά εργαστήρια, ρητορικές συζητήσεις debate.
▶ Ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ικανότητας ενσυναίσθησης του
«άλλου» μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια
ενίσχυσης της δυναμικής της ομάδας μέσα απ’ την θεατρική αγωγή, τη μουσική και την ευέλικτη
ζώνη.
▶ Δραματοποιήσεις παραμυθιών που έχουν σχέση με τον τρόπο που βοηθάμε κάποιον
που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης αλλά και τον τρόπο που μαθαίνουμε να σεβόμαστε και
να βοηθάμε αδύναμα κοινωνικά μέλη. Ειδικότερα: ευαισθητοποίηση σε θέματα φιλοζωίας,
αστεγίας, παιδιά με ειδικές ανάγκες και πρόσφυγες. Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος
και ανακύκλωσης.
▶ Γνωριμία και συνεργασία με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συνομιλία με εθελοντές,
παρακολούθηση δράσεών τους και συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες, με άξονα τη
συλλογή πλαστικών καπακιών.
▶ Ανταλλαγή επισκέψεων με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου Πεύκων, και προετοιμασία από
κοινού εκδηλώσεων με δράσεις θεατρικές και μουσικές.
▶ Επαφή με κοινωνικούς εταίρους (π.χ. τον δήμο) για να αναπτύξουν συνεργασίες με στόχο την
ενεργό κοινωνική προσφορά.
▶ Συμμετοχή στην εκδήλωση των «Γιατρών του Κόσμου» «Λίγο γάλα για πολλά παιδιά» που
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πριν τα Χριστούγεννα, με χριστουγεννιάτικα
τραγούδια. Σκοπό είχε να εξασφαλίσει γάλα για παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δημιουργία αφίσας
για την προβολή της εκδήλωσης.
▶ Επίσκεψη εκπαιδευμένων εθελοντών στο σχολείο, οι οποίοι ενημέρωσαν τα παιδιά και τους
εκπαιδευτικούς για τη δράση και τις ανάγκες των Γιατρών του Κόσμου. Επρόκειτο για ένα
εκπαιδευτικό-βιωματικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παιχνίδια και ιστορίες που συμβάλλουν
στην κατανόηση της προσφοράς και του εθελοντισμού.
▶ Συμμετοχή στις δράσεις της ActionΑid και χρησιμοποίηση της εκπαιδευτικής της βαλίτσας 2Π.
▶ Τα παιδιά ενημερώθηκαν από εκπροσώπους φιλοζωικής οργάνωσης τόσο για τον σωστό
τρόπο συμπεριφοράς στα κατοικίδια ζώα, όσο και για το τι μπορούν να κάνουν για να φροντίσουν
τα αδέσποτα ζώα. Ακολούθησε σχετική δράση, όπως τάισμα αδέσποτων της γειτονιάς.
▶ Αναδιαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου μας. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών έγινε
με προβολή στην τάξη αναδιαμορφωμένων αύλειων χώρων ελληνικών και ξένων σχολείων,
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συζήτηση για τις αλλαγές που προτείνονται, επικοινωνία και ενημέρωση αρμόδιων φορέων
της τοπικής κοινωνίας (Δήμος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων, επαγγελματίες τοπικής κοινωνίας).
▶ Πρόσκληση για παροχή βοήθειας για την υλοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών. Υλοποίηση
των αλλαγών με τη συμμετοχική ενεργή δραστηριοποίηση όλων των μαθητών/τριών.
▶ Προβολή και διάχυση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων των δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν, για να μεταδοθούν ηχηρά τα μηνύματα του εθελοντισμού και της κοινωνικής
προσφοράς.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση
και κατανόηση από τους μαθητές της αξίας και της αναγκαιότητας των εννοιών
του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στις
μέρες μας. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι σε σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Επιπλέον δημιουργήθηκε
πρόσφορο έδαφος για την εξέλιξη των μικρών μαθητών/τριών σε μικρούς,
αλλά αποτελεσματικούς ενεργούς πολίτες σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο. Οι μαθητές έλαβαν μέρος, ίσως πρώτη φορά σε ένα σχέδιο ολιστικής
παιδαγωγικής παρέμβασης με σύνθετες δράσεις σχετικές με το περιβάλλον,
τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, οι οποίες
αλληλεπιδρούν στον άξονα του εθελοντισμού της αλληλεγγύης και του ενεργού
πολίτη.
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43ο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές:
Γεώργιος Σκαφίδας, Μαρία Μεδίσκου, Ευγενία Γραμμένου, Μαρία Ποζίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω: Μικροί ακτιβιστές μελλοντικοί εθελοντές»

•

Σύνδεση με θεματικές ενότητες από την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Σύνδεση με τις θεματικές ενότητες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που αφορούν στα
δικαιώματα του παιδιού, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς οργανώσεις προάσπισής τους
(αξιοποίηση συμπληρωματικού οπτικοακουστικού υλικού που καταδεικνύει την καταπάτηση των
δικαιωμάτων αυτών και την κοινωνική ανισότητα ως προς τη συμμετοχή κάποιων ανθρώπων
σε δημόσια αγαθά, όπως π.χ. η εκπαίδευση και η υγεία).

•

Βιωματικές δραστηριότητες
Βιωματικές δραστηριότητες συνεργασίας της ομάδας και ευαισθητοποίησης σε μείζονα κοινωνικά
προβλήματα, όπως το προσφυγικό ή περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού (τεύχος 2ου υλικού,
Ασκήσεις ομαδικότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, Εμείς είμαστε που…, Αναπαριστώντας,
Θα μπορούσε να μου συμβεί, Πάρε θέση, Η Παντομίμα, «Τι θα γινόταν αν...»).

•

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού «Νοιάζομαι και Δρω»
▶ Αξιοποίηση του υλικού του προγράμματος (έντυπου και ηλεκτρονικού) για διασαφήνιση των
εννοιών της φιλανθρωπίας, του ακτιβισμού, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
▶ Με τη βοήθεια των εικαστικών κάνουν τις δραστηριότητες «Όσα κουβαλώ… όσα μπορούν να
με φέρουν κοντά στους άλλους», «Τα αστέρια της ταυτότητάς μας».

•

Γνωρίζοντας διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις
▶ Ομαδικές εργασίες παρουσίασης διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στην τάξη και
συμμετοχή σε δράση των Γιατρών του Κόσμου στη γειτονιά του σχολείου.
▶ Οργάνωση καμπάνιας (με σχεδιασμό αφίσας και ενημέρωση κατοίκων) για τους σκοπούς της
δράσης αυτής. Επίσκεψη ομάδας εθελοντών της οργάνωσης για ενημέρωση των παιδιών για
την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατανόησης της σημασίας της
συλλογικότητας και της κοινωνικής προσφοράς.
▶ Επίσκεψη στο σχολείο εθελοντών από την Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου
Αθλητιάτρων ECOSEP και μαθήματα πρώτων βοηθειών στους μαθητές της Ε΄τάξης.

•

Εθελοντική Αιμοδοσία
Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία
με τον σύλλογο γονέων.
Ενίσχυση του «Φάρου του Κόσμου»
Συγκέντρωση τροφίμων για το «Φάρο του Κόσμου». Δράση που έχει ξεκινήσει από πέρυσι στο
σχολείο, στο πλαίσιο του«Νοιάζομαι και Δρω», σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων.

•
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Δανειστική Βιβλιοθήκη
▶ Λειτουργία της «ανοιχτής» δανειστικής βιβλιοθήκης, που δημιουργήθηκε το προηγούμενο
σχολικό έτος από την εθελοντική ομάδα μαθητών της Ε΄και Στ΄ τάξης, που φέτος αύξησε τα
μέλη της και οργανώνει εβδομάδες ανάγνωσης βιβλίων στις μικρότερες τάξεις με συγκεκριμένη
θεματική κάθε φορά (τα Χριστούγεννα διαβάστηκαν σχετικά βιβλία). Πολλά κείμενα ήταν γραμμένα
από τα ίδια τα παιδιά.
▶ Συγκέντρωση βιβλίων από εθελοντική ομάδα βιβλιοθήκης και επίσκεψη στην παιδιατρική
κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου τα Χριστούγεννα, όπου τα παιδιά της Στ΄τάξης
τραγούδησαν τραγούδια και έδωσαν τα βιβλία στα παιδιά που νοσηλεύονται.
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•

Ευαισθητοποιώντας τις μικρότερες τάξεις
▶ Ευαισθητοποίηση των μικρότερων μαθητών/τριων στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου και
πρόσκλησή τους να συμμετέχουν στις διάφορες δράσεις είτε σαν αποδέκτες εθελοντικής
προσφοράς, όπως στην περίπτωση των αναγνώσεων της ομάδας βιβλιοθήκης είτε
συμμετέχοντας ενεργά.
▶ Συζήτηση για τα συναισθήματά μας και τις σχέσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της φιλίας και
της συνεργασίας μεταξύ μας (δραστηριότητα: «Τα μπαλόνια της φιλίας»).
▶ Θεατρικά παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Παίξαμε ομαδικά παιχνίδια και τα μάθαμε
και στα άλλα παιδιά του σχολείου στα διαλείμματα.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στο προσφυγικό
▶ Παρακολούθηση από την Στ΄τάξη της θεατρικής παράστασης: «Το αγόρι με τη βαλίτσα» του
ΚΘΒΕ, ως αφορμή για ευαισθητοποίηση στο προσφυγικό θέμα. Συνεργασία με το Πανελλήνιο
δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση και υλοποίηση του θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου:
«Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα».
▶ Επίσκεψη από την Ε΄ τάξη στο Μουσείο Φωτογραφίας και στην έκθεση: «Μια άλλη ζωή:
Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» με θέμα τη δραματική περιπέτεια των προσφύγων και
μεταναστών, παλιότερα και σήμερα. Πραγματοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
▶ Κατασκευή μεγάλου ζωγραφικού έργου με θέμα το ταξίδι των προσφύγων και πραγματοποίηση
εργαστηρίου δημιουργικής γραφής πάνω σε δοσμένους στίχους του ποιήματος του Μαχμούντ
Νταρουίς «Να σκέφτεσαι τους άλλους», με αφορμή και την ανάγνωση και συζήτηση στην τάξη
από το βιβλίο: «Οι Μονόλογοι του Αιγαίου», το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων
προσφύγων.

•

Δημιουργία ταινίας
Συνεργασία με τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ και δημιουργία ταινίας από τους μαθητές της Ε΄
τάξης με θέμα ένα περιστατικό βοήθειας μεταξύ τους σε μια προβληματική κατάσταση.

•

Κοινές δράσεις με το 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης
▶ Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τον φούρνο της γειτονιάς του σχολείου οργανώθηκε
εργαστήριο παρασκευής γλυκισμάτων και τα έσοδα από την πώλησή τους προσφέρθηκαν στο
«Χαμόγελο του Παιδιού» και κάλυψαν τα έξοδα μετακίνησης του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού
Σχολείου Μενεμένης με το οποίο πραγματοποιήθηκε διασχολική συνεργασία.
▶ Τα παιδιά προσκάλεσαν στο σχολείο τους την Στ΄τάξη του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού
Σχολείου Μενεμένης, με το οποίο συνεργάστηκαν πέρσι συνδιοργανώνοντας εκδήλωση κατά
της σχολικής βίας. Σκοπός: μια κοινή δράση μαζί.
▶ Τα παιδιά έπαιξαν φιλικό αγώνα μπάσκετ σε γήπεδο που μας παραχώρησε η ΧΑΝΘ και
συντόνισαν εθελοντικά οι προπονητές της και ξεναγήθηκαν στο μουσείο αθλητισμού που
λειτουργεί στο νέο κτίριο της οργάνωσης. Αντάλλαξαν χειροτεχνίες που είχαν φτιάξει με θέμα τη
φιλία και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να παίξουν μαζί. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση
των παιδιών της Μενεμένης από τα παιδιά του 43ου στον Λευκό Πύργο που βρίσκεται στην
περιοχή του σχολείου τους.

•

«Νοιάζομαι για τον εαυτό μου και τους άλλους»
▶ Τα παιδιά της Στ΄ τάξης ανέλαβαν να φωτογραφίσουν στιγμιότυπα από την πόλη με θέμα σχετικό
με τις έννοιες του προγράμματος και σε συνεργασία με το Κέντρο Ψηφιακής μάθησης Νους και
το τοπικό δίκτυο σχολικής καινοτομίας «Νοιάζομαι για τον εαυτό μου και τους άλλους» έφτιαξαν
μία ταινία μικρού μήκους με κείμενα που έγραψαν για να συνοδεύσουν τις φωτογραφίες τους.
▶ Προβολή της ταινίας και απαγγελία των ποιημάτων παιδιών με χρήση θεατρικών τεχνικών
σε εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με
υπευθύνους Πολιτιστικών και Αγωγής Υγείας Αν. Θεσ/νικης του τοπικού Δικτύου «Νοιάζομαι για
τον εαυτό μου και τους άλλους», στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης.
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•

Διαγωνισμός ζωγραφικής «Η πόλη-Το σπίτι μας»
Συνεργασία της εικαστικού του σχολείου με τον σύλλογο: «Οι φίλοι της νέας παραλίας» και
συμμετοχή των παιδιών της Στ΄ και Ε΄τάξης σε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Η πόλη-Το
σπίτι μας» που διοργάνωσε ο σύλλογος με έκθεση των μαθητικών έργων σε πάρκο της Νέας
Παραλίας. Ακολούθησε βράβευση έργων μαθητών/τριων του σχολείου.

•

Ανακύκλωση
▶ Συνεργασία του συλλόγου γονέων με τον σύλλογο «Οι φίλοι της νέας παραλίας» για κοινή
δράση ξενάγησης στα πάρκα της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν οι μικροί
μαθητές του Ολοήμερου τμήματος (Α', Β, Γ' τάξεις), οι γονείς τους, οι οποίοι ασχολούνταν με το
θέμα της ανακύκλωσης και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους
ξεναγήθηκαν από τη δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Αιμιλία Ροδοπούλου, μέλος του συλλόγου,
ενώ, στη βόλτα μας αυτή, μας συνόδεψαν οι αρχιτέκτονες του έργου ανάπλασης της νέας
παραλίας Νικηφορίδης Πρόδρομος και Cuomo Bernard, μέλη του συλλόγου επίσης.
▶ Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με δράση κατά την οποία τα παιδιά φύτεψαν αρωματικά φυτά στο
«Πάρκο των Γλυπτών».
▶ Ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών/τριών του Ολοήμερου Τμήματος σε θέματα
ανακύκλωσης, κατασκευή κολάζ με πληροφορίες για την ανακύκλωση απορριμμάτων,
συνθήματα για την ανακύκλωση, ενημέρωση συμμαθητών/τριών τους.

•

Ενεργός πολίτης
Παρέμβαση στην Ακρόπολη από τους μαθητές της Στ΄τάξης, διαμαρτυρία για την επιστροφή των
μαρμάρων από το Βρετανικό Μουσείο, κατά την εκδρομή της τάξης στην Αθήνα και τη Βουλή των
Ελλήνων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά προβληματίστηκαν για τις έννοιες της αλληλεγγύης και του
εθελοντισμού, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκαν μπροστά σε διλήμματα που τους
ώθησαν να ανταλλάξουν απόψεις και επιχειρήματα για την ανάληψη δράσης
ή όχι σε ζητήματα που αφορούν κοινωνικά προβλήματα και παραβιάσεις
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν
εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς και να σκεφτούν
τρόπους ανάληψης δράσης και να αποκτήσουν μικρές εμπειρίες φιλανθρωπικού
αλλά και ακτιβιστικού χαρακτήρα που τους έδωσε πολύτιμη ανατροφοδότηση
για τη διαμόρφωση ταυτότητας ενεργού πολίτη. Ανέπτυξαν δεξιότητες
έρευνας και καταγραφής προβλημάτων που αφορούν τη γειτονιά τους και την
ευρύτερη περιοχή του σχολείου. Ως μεγαλύτερο όφελος της εφαρμογής του
προγράμματος, θεωρούμε την αλλαγή στάσης που παρατηρήθηκε στα παιδιά,
καθώς και τη συνειδητοποίηση από πλευράς τους ότι ανήκουν σε πολλαπλές
κοινότητες, στις οποίες η δράση τους είναι σημαντική για την κατανόηση της
έννοιας της ενεργού πολιτειότητας.
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Ιδιωτικό Δημοτικό
«ΔΕΛΑΣΑΛ»
Συντελεστές:
Αθηνά Σεραφειμίδου, Στέλλα Μελισσαρίδου, Σοφία Λυκοπούλου, Μαρία Μπαλακανάκη, Βάνα
Βενιάδου, Ιουλία Παπαδοπούλου, Γιάννης Δρούγκας, Λιλή Σταματάτου, Μαρία Σταυροπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μαζί κι από Κοινού»
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•

Συνεργασία με εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις
▶ Συνεργασία με τη ΧΑΝΘ και τη δράση «Μαζί Μπορούμε» με στόχο τη συλλογή ειδών πρώτης
ανάγκης.
▶ Αναδοχή 6 παιδιών της ActionΑid από κάθε τάξη του σχολείου. Συνεργασία με την ActionΑid
με τη χρήση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας 2Π (Παγκόσμιος Πολίτης). Συμμετοχή
στη δράση της εβδομάδας εκπαίδευσης της ActionΑid με θέμα το προσφυγικό. Συγκεκριμένα,
η Α’ Δημοτικού ασχολήθηκε με το θέμα του προσφυγικού και έφτιαξαν χαρταετούς με ευχές
και μηνύματα ειρήνης τους οποίους πέταξαν κατά τη διάρκεια ενός εικαστικούς δρώμενου στο
Science Festival του Κολεγίου.
Συνεργασία εθελοντών με τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου για τη σελίδα « Μαζί κι από
Κοινού» της εφημερίδας του Δημοτικού (2 τεύχη τον χρόνο).

•

Δημιουργία ειδικής ομάδας εθελοντισμού
Δημιουργία ειδικής ομάδας εθελοντισμού από τις Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις, οι οποίες συμμετείχαν
προαιρετικά και εθελοντικά σε δράσεις εντός ή εκτός σχολείου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έστηναν
τις καμπάνιες του σχολείου φτιάχνοντας τις αφίσες και τα σλόγκαν των δράσεων, ενημέρωναν τις
υπόλοιπες τάξεις για τις οργανώσεις, με τις οποίες γίνονταν δράσεις, επισκέπτονταν και παρέδιδαν
οι ίδιοι τα τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης που συλλέγονταν και τέλος αναλάμβαναν τη
συλλογή των καπακιών από τις τάξεις για το πρόγραμμα αγοράς αναπηρικού καροτσιού για τον
Σύλλογο «Μέριμνα Ζωής».

•

Οργάνωση Χριστουγεννιάτικου Bazaar
Οργάνωση Χριστουγεννιάτικου Bazaar, τα έσοδα του οποίου δόθηκαν στην Αντηρίδα (Σύλλογο
Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου). Παράλληλα, με κορύφωση το χριστουγεννιάτικο παζάρι,
ξεκίνησε καμπάνια προώθησης δράσεων, όπως συλλογή ρούχων και υποδημάτων για τους
πρόσφυγες για την «Caritas» και την «Άρσις», συλλογή πλαστικών καπακιών για την αγορά
ηλεκτρικού αμαξιδίου για τη «Μέριμνα Ζωής», συλλογή εβαπορέ γάλακτος για τους Γιατρούς του
Κόσμου και τη δράση «Λίγο γάλα για πολλά παιδιά», συλλογή παιχνιδιών και σχολικού υλικού για
τον προσφυγικό καταυλισμό Διαβατών, αιμοδοσία με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων.

•

Ετήσια συλλογή από καπάκια για τη Μέριμνα Ζωής-ΑΜΕΑ
Οργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου σε γκαλερί της
πόλης. Τα έσοδα της έκθεσης δόθηκαν στην οργάνωση «Λάμψη».

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο
Επίσκεψη στο Γηροκομείο από τα παιδιά της Α’ Δημοτικού και συμμετοχή των ομάδων
παραδοσιακών χορών.

•

Επίσκεψη στα ΚΗΦΗ Νεαπόλεως
Επίσκεψη στα ΚΗΦΗ Νεαπόλεως από τα παιδιά της Β’ Δημοτικού με στόχο τη συν-κατασκευή
χειροτεχνιών και τη λήψη συνεντεύξεων.

•

Επίσκεψη στον αστικό αμπελώνα Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ από τους μαθητές της Β’
Δημοτικού

•

Αδελφοποίηση και «υιοθέτηση» των μαθητών/τριών της Α’ Δημοτικού από τους μαθητές/
τριες της Ε’ τάξης
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•

Επίσκεψη σε Νοσοκομείο
Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από τους μαθητές/τριες της Ε’ Δημοτικού και
συγκεκριμένα στα παιδιατρικά τμήματα του νοσοκομείου, ώστε να δοθούν γράμματα, ευχές,
βιβλία. Συμμετοχή του δασκάλου Μουσικής και του Frere Φραγκίσκου.

•

Φιλαναγνωστικές δράσεις
Φιλαναγνωστικές δράσεις με θέμα την αλληλεγγύη, το προσφυγικό, της διαφορετικότητα, τη
δημοκρατική παιδεία και την ανακύκλωση.

•

Ψηφιακές ιστορίες
Παραγωγή ψηφιακών ιστοριών με θέμα τον ρατσισμό από τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού σε
συνεργασία με το NOUS (Kέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας).

•

Έκθεση Μamart
Συμμετοχή στην έκθεση Mamart με έργα των μαθητών του club Εικαστικών με θέμα «Το
ποδήλατο». Τα έσοδα της πώλησης των έργων δόθηκαν στον σύλλογο «Καλλιπάτειρα».

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στα αδέσποτα ζώα
Δράσεις με εκπαιδευτικούς – υπεύθυνους του εκπαιδευτικού προγράμματος ΖΩ.ΕΣ. με στόχο την
ενδυνάμωση της φιλοζωίας και την ευαισθητοποίηση σε μία περιοχή, η οποία έχει τον μεγαλύτερο
αριθμό εγκαταλελειμμένων ζώων για τους μαθητές της Α’, Β’ και Ε’ Δημοτικού.

•

Ενισχύοντας του «Φίλους της Μέριμνας»
▶ Συμμετοχή με εθελοντές εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στο ανοιξιάτικο Παζάρι των Φίλων
Μέριμνας.
▶ Συμμετοχή στον Αλεξάνδρειο Μαραθώνιο Εστα 1000μ. των μαθητών/τριών με τον ίδιο σκοπό.

•

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης
Οργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου και τένις με συμμετοχή σχολείων της περιοχής με στόχο τη
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών. Αντί εισιτηρίου
μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Νεάπολης.

•

Συλλογή τροφίμων για το Τάγμα Αδελφών της Αγάπης
Ξεκίνησε η καμπάνια από το Science Φεστιβάλ με τη δημιουργία σλόγκαν και αφισών. Τα
τρόφιμα παραδόθηκαν από εθελόντριες της Ε’ Δημοτικού. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν με
τη δημοσιογραφική ομάδα για τη δημιουργία άρθρου προώθησης του εθελοντισμού και της
αλληλεγγύης ανεξάρτητα από τη φυλή και τη θρησκεία, όπως πράττουν στον Τάγμα.

•

Οργάνωση Αθλητικού Φεστιβάλ αφιερωμένου στην ΕΛΕΠΑΠ
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, έπαιξαν παιχνίδια μαζί τους. Η ομάδα
θεάτρου του Δημοτικού οργάνωσε ένα θεατρικό δρώμενο, το οποίο αφορούσε τα παιδιά από
την Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού. Το θεατρικό δρώμενο είχε ως θέμα τη διαφορετικότητα, το bullying, τον
ρατσισμό και μέσω τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος τα παιδιά μπήκαν σε ρόλους θύματος,
θύτη, αντιλήφθηκαν κάποιες συμπεριφορές που τις θεωρούν αυτονόητες, αλλά πληγώνουν τους
άλλου. Το θεατρικό παρουσιάστηκε κατά το αθλητικό φεστιβάλ με ελεύθερο εισιτήριο. Τα έσοδα
από όλες τις δράσεις του φεστιβάλ δόθηκαν στην ΕΛΕΠΑΠ.

•

«Ηλιτόμηνον»
Το Ηλιτόμηνον ανήκει στο δίκτυο οργανώσεων γονέων από όλη την Ευρώπη που δρουν
συντονισμένα με το EFCNI, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών, και διεκδικούν
από την Ε.Ε. τη θέσπιση ενιαίων εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών με τις οποίες να διασφαλίζεται
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η παροχή κατάλληλης φροντίδας σε όλες τις εγκύους, τα νεογνά και τα πρόωρα βρέφη. Το
«Ηλιτόμηνον» στη Θεσσαλονίκη έχει θέσει ως στόχο την αγορά παστεριωτή μητρικού γάλακτος
για τη δημιουργία τράπεζας μητρικού γάλακτος για τα πρόωρα του Ιπποκράτειου Γενικού
Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Οι δασκάλες της Α’ Δημοτικού θέλησαν να εμπλέξουν το
«Ηλιτόμηνον» με την καθιερωμένη γιορτή της μαμάς που διοργανώνει η Α’ Δημοτικού. Ξεκίνησε
ένα project, με θέμα τη μαμά (φυσική – θετή, καθώς στην τάξη έχουμε και παιδιά από Παιδικά
Χωριά), την προσφορά στην προκειμένη περίπτωση μητρικού γάλακτος από μαμάδες σε πρόωρα
μωρά. Η γιορτή πλαισιώθηκε από Έκθεση Ζωγραφική με θέμα «Μαμά και Παιδί», τα έσοδα της
οποίας δόθηκαν στο «Ηλιτόμηνον».
•

Ημέρα Περιβάλλοντος
Συνεργασία με την Αντηρίδα και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο τη Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος για καθαρισμό του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου και φύτεμα
βοτάνων στα παρτέρια του αύλειου χώρου.

Το όφελος για τους μαθητές:
Βασικός στόχος των προτεινόμενων δράσεων ήταν η καλλιέργεια της έννοιας
του ενεργού πολίτη από τις μικρές ηλικίες. Για αυτόν το λόγο αποφασίσαμε
να συνεργαστούμε και να συμπράξουμε εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων
σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους μαθητές. Τα παιδιά μικρών ηλικιών
είχαν τον αυθορμητισμό να αλλάζουν στάσεις και να τολμούν να εκφράζουν
συναισθήματα και λογικούς συλλογισμούς. Καθοριστικής σημασίας για την
εκπόνηση δράσεων εθελοντισμού ήταν η Διεύθυνση του Δημοτικού και γενικά
όλου του Κολεγίου. Εδώ και χρόνια οργανώνονταν φιλανθρωπικές δράσεις,
ωστόσο, τα τελευταία χρόνια προωθείται η έννοια του ενεργού πολίτη, ώστε
να δημιουργηθούν δυναμικές ομάδες εθελοντών, οι οποίες θα λαμβάνουν
αποφάσεις και θα προσφέρουν σταθερή εθελοντική εργασία, όταν φτάσουν στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος, οι γονείς του Δημοτικού είχαν αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια και
συμμετείχαν με προσφορές υπηρεσιών, τροφίμων, αλλά και με προτάσεις και
συνεργασίες.
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Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο –Λ.Τ.
Αμπελοκήπων
Συντελεστές:
Τριανταφυλλιά Δημοπούλου, Σοφία Νίκα, Λίνα Πατρώνα, Αθηνά Ράλλη, Μαρία Σαββίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πολυξένη Καραβίτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ενεργοί πολίτες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον»

•

•

Περιβάλλον-Προστασία ζώων-Οικολογία
Λέμε «Όχι!» στην καταστροφή των θαλασσών
Πρόσκληση στο σχολείο της ομάδας ερευνητών φοιτητών “Ocean ’ s 14” του Τμήματος Βιολογίας
του ΑΠΘ και ενημέρωση για την εθελοντική τους δράση.
Δημιουργία του ντοκιμαντέρ ΘΑΛΑΤΤΑ για την καταστροφή των θαλασσών.
Προβολή του ντοκιμαντέρ, συζήτηση, έρευνα και σχεδιασμός δράσεων για τη συμβολή των
μαθητών στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

•

Κινητοποιούμαστε «καλλιτεχνικά» για το Καλλιτεχνικό!
Καλλιτεχνικά δρώμενα-παρεμβάσεις διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης με
θέμα το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει το σχολείο και παραστάσεις σε αρμόδιους φορείς
για την επίλυσή του.

•

Νοιαζόμαστε και δρούμε για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου μας
Οργάνωση και διαχείριση του βεστιαρίου του σχολείου από μαθητές της κατεύθυνσης ΘεάτρουΚινηματογράφου.
Στήριξη των εκδηλώσεων του σχολείου από ομάδα εθελοντών μαθητών.
Εθελοντική ομάδα μαθητών για την καθαριότητα και τη σίτιση στο σχολείο.

•

Δρούμε οικολογικά και αλληλέγγυα
Συγκέντρωση καπακιών από πλαστικά μπουκάλια.
Ανακύκλωση-υπεύθυνοι μαθητές εκ περιτροπής .

•
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Κοινή δράση για όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές
Δραστηριότητες διερεύνησης και αποσαφήνισης εννοιών με αξιοποίηση βιωματικών
δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του «Νοιάζομαι και Δρω».

Ανθρώπινα Δικαιώματα -Πολιτισμός- Ενεργός πολίτης
Είμαστε μαζί με τα παιδιά πρόσφυγες
▶ Παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις δημιουργικής γραφής με αφορμή φωτογραφικό υλικό της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
▶ Ποιητική μεταγραφή και δραματοποίηση μονολόγων από το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο:
το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων».
▶ Συμμετοχή στο μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ «Μονόλογοι από το Αιγαίο», στις 19 Μαρτίου 2017
στη Μονή Λαζαριστών.
▶ Συμμετοχή στην καλλιτεχνική εκδήλωση «Γέφυρες της Τέχνης» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Δήμου
Κερατσινίου –Δραπετσώνας με τη θεατρική δράση «Νοιάζομαι και δρω: αυτοσχεδιάζοντας πάνω
στους Μονολόγους από το Αιγαίο», στις 8 Μαίου 2017.
▶ Συμμετοχή στην καλλιτεχνική εκδήλωση «Σκηνές ελπίδας και φιλίας για τα παιδιά που φέρνει
η θάλασσα» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 9 Μαίου 2017, για τους μαθητές
ΔΥΕΠ των Γυμνασίων Αττικής.
▶ «ΜΑΖΙ: Όνειρα εφήβων»: Θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο με μαθητές από το Καλλιτεχνικό
Γυμνάσιο Αμπελοκήπων – Λ.Τ. και από τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων
(ΔΥΕΠ) του 1ου Γυμνασίου Συκεών και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στον χώρο του
Καλλιτεχνικού, στις 11 και στις 18 Μαΐου 2017.

Νοιάζομαι και Δρω

•

Εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
▶ Συμμετέχουμε καλλιτεχνικά στην εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
▶ Εικαστικό – θεατρικό δρώμενο ευαισθητοποίησης για την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των
Γυναικών.

Το όφελος για τους μαθητές:
Με την διασαφήνιση των βασικών εννοιών και τη στόχευση στους δύο
άξονες, «Περιβάλλον-Προστασία Ζώων -Οικολογία» και «Ανθρώπινα
Δικαιώματα-Πολιτισμός-Ενεργός πολίτης», οι μαθητές του σχολείου μας
προβληματίσθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε δράσεις ανοιχτές
στη μαθητική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Όσο αφορά τον
πρώτο άξονα, σε γενικές γραμμές οι μαθητές έδειξαν μεγάλη διάθεση και
ενδιαφέρον να ενεργοποιηθούν για τα ζητήματα που θίχτηκαν. Στον δεύτερο
άξονα το ενδιαφέρον και οι πρωτοβουλίες ήταν εντονότερες. Όλο το σχολείο
ευαισθητοποιήθηκε, δικτυώθηκε με άλλα σχολεία και έδρασε ανοίγοντας
δρόμους για τη συνέχεια και την εξέλιξη των δράσεων στο μέλλον.
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Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές:
Τριανταφυλλιά Δημοπούλου, Σοφία Νίκα, Λίνα Πατρώνα, Αθηνά Ράλλη, Μαρία Σαββίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πολυξένη Καραβίτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εγώ κι εσύ για έναν καλύτερο κόσμο»

•

Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
Βελτίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου
Για ένα μήνα οι μαθητές κατέγραψαν και φωτογράφισαν ό, τι τους ενοχλούσε, τους δημιουργούσε
άσχημη εντύπωση, ήταν παράτυπο, παρατηρώντας την πόλη, τη γειτονιά, το περιβάλλον τους. Με
βάση τα ντοκουμέντα τους, συζήτησαν, κατηγοριοποίησαν τα προβλήματα και συναποφάσισαν να
επικεντρωθούν σε ζητήματα βιώσιμης πόλης και στην ανακύκλωση στο σχολείο. Έτσι, καθάρισαν
τις πινακίδες ΚΟΚ στην πόλη και φρόντισαν να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης στο σχολείο.
Έφτιαξαν χρήσιμα αντικείμενα με ανακυκλώσιμα υλικά.

•

Έρευνα για την κουλτούρα της Ανακύκλωσης
Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής ανταλλαγής με σχολείο στην Ιταλία έκαναν έρευνα για την κουλτούρα
ανακύκλωσης στη χώρα και συνέκριναν τα αποτελέσματα με την ελληνική πραγματικότητα.

•

Έρευνα για τις ρυπογόνους καταστάσεις
Στο πλαίσιο της Τεχνολογίας, τετραμελείς ομάδες ανέλαβαν να μετρήσουν ρυπογόνους
καταστάσεις: ραδιενέργεια, ηχορύπανση και περιβάλλουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Συνέλεξαν πληροφορίες από το Διαδίκτυο, κατασκεύασαν πρωτότυπα εργαλεία συλλογής
δεδομένων, χρησιμοποίησαν το κινητό τηλέφωνο. Εστίασαν σε χώρους καθημερινών
δραστηριοτήτων, όπως καφετέριες, γυμναστήρια, δημόσια κτίρια για την μέτρηση της
ηχορύπανσης, σε διάφορες συσκευές για τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και
σε τρόφιμα, διάφορα υλικά, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε σκουπίδια για την μέτρηση της
ραδιενεργού ακτινοβολίας. Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των μετρήσεων ανακοινώθηκαν
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αναρτήθηκαν σε ιστολόγιο και στα κοινωνικά δίκτυα.
Συνεργάστηκαν με ειδικούς κρατικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των
ρυπογόνων καταστάσεων. Ανάλογα με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων υπήρξε η προσδοκία
κλιμάκωσης των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.
Οι δράσεις και η ανάδειξη του ρόλου των μαθητών ως ενεργών πολιτών που στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση/ενημέρωση της κοινής γνώμης συναποφασίστηκαν από τους ίδιους.

•

Δράσεις Β’ Γυμνασίου
Διαπραγμάτευση εννοιών
Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις έννοιες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και του ενεργού
πολίτη μέσω βιωματικών παιχνιδιών. Συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα και παιχνίδια
για το Παιδικό χωριό SOS στο Φίλυρο και το επισκέφθηκαν.

•

Υποδοχή αθλητή παραολυμπιακών αγώνων
Υποδέχτηκαν στο σχολείο αθλητή παραολυμπιακών αγώνων, και δραστηριοποιήθηκαν με
επιστολές στον Σύλλογο Γονέων και στον Δήμαρχο, για να ληφθούν μέτρα , ώστε να γίνει δυνατή
η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στο ΠΣΠΘ.

•

Συνεργασία με το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης,
που συμμετέχει και αυτό στο «Νοιάζομαι και Δρω», το επισκέφθηκαν, εξοικειώθηκαν με τις
βασικές κινήσεις επικοινωνίας των συνομηλίκων τους και συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα μαζί
τους.
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•

Δράσεις Α’ Γυμνασίου
Περιβάλλον
▶ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας οι μαθητές με βιωματικές δράσεις γνώρισαν τις
έννοιες «εθελοντισμός», «ενεργός πολίτης» και ενημερώθηκαν σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ειδικότερα των ζώων από αρμόδιους φορείς, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.
▶ Διερεύνησαν μέσω της λογοτεχνίας και της δραματοποίησης ζητήματα προστασίας
περιβάλλοντος/ζώων, κατέγραψαν τις δυνατότητες εθελοντισμού/προστασίας αδέσποτων ζώων
στη γειτονιά τους, επισκέφθηκαν τον Ζωολογικό Κήπο στο Σέιχ Σου, ενημερώθηκαν για τον ρόλο
των ζωολογικών κήπων στην προστασία της άγριας πανίδας και δημιούργησαν ιστοσελίδα με τα
αποτελέσματα από την έρευνά τους και με προτάσεις για εθελοντικές τους δράσεις με στόχο την
προστασία των ζώων.
▶ Έφτιαξαν και μοίρασαν φυλλάδια κατά μήκος της Νέας Παραλίας.
▶ Συμμετείχαν στην ποδηλατοδρομία «Θεσσαλονίκη : πόλη του εθελοντισμού».
▶ Επισκέφτηκαν κυνοτροφείο, με σκοπό την ενημέρωση και τη διερεύνηση της δυνατότητας
υιοθέτησης αδέσποτων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Με την υλοποίηση πολύπλευρων δραστηριοτήτων οι έφηβοι γνώρισαν, έμαθαν
να προσφέρουν, να αγωνίζονται και να μην παραιτούνται. Αίρεται το πρότυπο
της κοινωνικής αδράνειας και απελευθερώνεται το άτομο από το «εγώ», για να
αναδειχτεί σε υπεύθυνο και ενεργό πολίτη. Η ομάδα των Εφήβων Εθελοντών
προσέλκυσε νεότερα μέλη και η υλοποίηση εθελοντικών δράσεων έγινε θέμα
συζήτησης στους χώρους του σχολείου. Το «Νοιάζομαι και Δρω» επηρέασε
θετικά τους συμμετέχοντες, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, αν και αρκετές
φορές υπήρξε η ανάγκη να αξιοποιηθούν διδακτικές ώρες για εθελοντικές
δράσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τεθεί ο προβληματισμός αλλά και να
φανεί η ανάγκη να ενσωματωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όσο το δυνατόν
περισσότερα μαθήματα η εθελοντική δράση του σχολείου. Ισχυρά σημεία των
δράσεων ήταν οι ένθερμοι υποστηρικτές, μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές, αλλά
και εκπαιδευτικοί, μέλη της ομάδας των Volunteens. Με αφορμή το «Νοιάζομαι
και Δρω» η ομάδα των εφήβων εθελοντών, Volunteens, επεκτάθηκε στους
Volunteens+, που την αποτελούν οι γονείς των μαθητών του Γ1.
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3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου
Κορδελιού Θεσσαλονίκης
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Φρουζάκης, Κωνσταντίνος Μουρατίδης, Ελένη Χατζηκωνσταντίνου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πολυξένη Καραβίτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Είμαστε όλοι εθελοντές-ενεργοί πολίτες»
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•

«Νοιάζομαι και Δρω για το περιβάλλον»
▶ Εξόρμηση για τον καθαρισμό του Δέλτα του ποταμού Λουδία, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Let’s do it Greece», την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
▶ Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα της υπό εξαφάνιση
λίμνης του Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη, επιτόπια αποτίμηση της κατάστασης και καταγραφή των
συμπερασμάτων από τους μαθητές, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου
Λαγκαδά και του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής σχετικά με την ολοένα και εντεινόμενη αποξήρανση της λίμνης.
▶ Ενημέρωση με αφίσες και φυλλάδια και διάχυση της δράσης μέσω κάλυψης από τοπικό
τηλεοπτικό σταθμό.

•

«Νοιάζομαι και Δρω για τη γειτονιά μου/το σχολείο μου»
▶ Δενδροφύτευση στο σχολείο, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας, 21 Μαρτίου 2017,
με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.
▶ Παρεμβάσεις καθαρισμού και εξωραϊσμού του πάρκου των Ηρώων της 17ης Νοεμβρίου στο
Κορδελιό, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
▶ Το φετινό φύλλο της εφημερίδας του σχολείου «Η φωνή μας», είναι αφιερωμένο στον
εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Οι μαθητές γράφουν
άρθρα που αφορούν αυτές τις έννοιες, ένα άρθρο για το «Νοιάζομαι και Δρω» στο σχολείο το
2015-16, και αναφέρονται στις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και στα οφέλη
που αποκόμισαν.

•

«Νοιάζομαι και Δρω για τους πρόσφυγες συνομηλίκους μου»
▶ Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με θέμα την αποδοχή των προσφυγόπουλων στις τοπικές
κοινωνίες, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Χατζηκωνσταντίνου, Πανταζή, Μανιώτη και
Μαλισόβα, και συμμετοχή της στον διεθνή μαθητικό διαγωνισμό «Σινεμά… διάβασες;».
▶ Συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων-βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα
δικαιώματα και το προσφυγικό, «Σκληρό καρύδι» και «Μονόλογοι από το Αιγαίο».

•

«Νοιάζομαι και Δρω για τον συνάνθρωπο»
▶ Συνεργασία του σχολείου με το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα», στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων και επίσκεψη μαθητών στις
εγκαταστάσεις του ορφανοτροφείου.
▶ Συνεχίστηκε από την περσινή χρονιά η δράση ο «Τοίχος της καλοσύνης», με τον οποίο
συγκεντρώνουμε/ανταλλάσσουμε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης σε κεντρικό σημείο του
Κορδελιού,
▶ Συνεχίστηκε από την περσινή χρονιά η συλλογή καπακιών για την ενίσχυση των στόχων του
Συλλόγου «Μέριμνα Ζωής».
▶ Συμμετοχή μαθητών του προγράμματος στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
σε άπορους δημότες, που οργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας
(Τράπεζα Τροφίμων).

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά και το αποτέλεσμα ήταν για
εμάς αναμενόμενο: προβληματισμός, ευαισθητοποίηση των μαθητών για όσα
συμβαίνουν γύρω μας και σταδιακή συνειδητοποίηση πως καθένας μόνος
του και όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε έμπρακτα να γίνουν τα πράγματα
καλύτερα. Η αρχική απαισιοδοξία κάποιων μαθητών πως τίποτα δεν αλλάζει
προς το καλύτερο, αφού η οικονομική κρίση, οι πόλεμοι και η αρνητική πλευρά
της ανθρώπινης φύσης δημιουργούν αδιέξοδα, σιγά σιγά άρχισε να δίνει τη
θέση της σε πιο θετική στάση. Το βίωμα του εθελοντισμού, της προσφοράς και
της αλληλεγγύης έφερε χαρά και αισιοδοξία στα παιδιά. Έτσι, το πρόγραμμα
λειτούργησε θετικά, καθώς επηρέασε τις αντιλήψεις, τις απόψεις των παιδιών
και τη στάση τους απέναντι στα προβλήματα, στον «άλλο», στο περιβάλλον.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο εκτός σχολείου, πολλά παιδιά μετέφεραν τον
ενθουσιασμό τους στους δικούς τους και τους ενέπλεξαν στις δράσεις.
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Eιδικό Γυμνάσιο-Λύκειο
ΕΑΕ Κωφών και Βαρήκοων
Θεσσαλονίκης
Συντελεστές:
Μαρία Μιχαηλίδου, Σοφία Κουρτίδου, Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου, Ανατολή Μακαρώνα , Βαρβάρα
Τσόγια

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χριστίνα Χρηστίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι έφηβοι ανακαλύπτουν τη χαρά της προσφοράς και
την αλληλεγγύη στα παιδιά του κόσμου…»

•

Διαπραγμάτευση εννοιών
Διδασκαλία των εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του ενεργού πολίτη σε όλες
τις τάξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων (Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, Ερευνητικής Εργασίας,
Θρησκευτικών, Μαθηματικών, Γλώσσας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών). Ως
βασικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία του «Νοιάζομαι και Δρω» συσχετιζόμενα με υλικό/
κείμενα από τα σχολικά βιβλία. Βιωματικές ασκήσεις μέσα στην τάξη.

•

Διασχολικές συνεργασίες
▶ Γνωριμία-αλληλεπίδραση μαθητών από το 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων στο Σχολείο μας στις
23/2/2017 με στόχο τη συνεργασία για την δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα
βοηθήσει τους κωφούς σε επικοινωνία έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ).
▶ Γνωριμία-αλληλεπίδραση με τα παιδιά του Πειραματικού Σχολείου του ΑΠΘ στις
15/03/2017. Συνύπαρξη-επικοινωνία των μαθητών μέσα από αθλητικές δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν στο γυμναστήριο του σχολείου μας.

•

Ενισχύοντας τη δράση του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου
Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση για κοινωνική δράση του Ναού του Αγίου Ελευθερίου (Ντεπώ)
στις 14/03. Συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαδικασία του συσσιτίου του Ναού για άπορες
οικογένειες

•

Μετάδοση εννοιών σε μικρότερες τάξεις
Μετάδοση των εννοιών του εθελοντισμού από τους μαθητές της Β΄ Λυκείου στους μαθητές
του Ειδικού Νηπιαγωγείου μας με αφήγηση και δραματοποίηση της ιστορίας «ο Ευτυχισμένος
Πρίγκηπας» του Όσκαρ Ουάιλντ, στις 17/ 03/ 2017

•

Βιωματικές δράσεις
Στις 7/04/2017 Βιωματική δράση κατά την οποία οι μαθητές έκαναν σκίτσα με τις παλάμες τους και
μέσα έγραψαν τι σημαίνει γι’ αυτούς ο εθελοντισμός. Στη συνέχεια όλα τα «χεράκια» τα κρεμάσαμε
στο δέντρο που είχε κατασκευάσει η ομάδα των καλλιτεχνικών. Η κατασκευή θα λειτουργήσει
στα επόμενα χρόνια ως ανάμνηση του προγράμματος και ως ερέθισμα για την συνέχιση της
εμπειρίας.

•

Επίσκεψη στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΚΟ «Άρσις»
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΚΟ «Άρσις» στο
Ωραιόκαστρο στις 27/04/2017.
▶ Γνωριμία με την οργάνωση και τα φιλοξενούμενα ασυνόδευτα παιδιά.
▶ Προσφορά φυτών, κοινή δραστηριότητα όλων των παιδιών φυτέματος των λουλουδιών που
πρόσφερε το σχολείο μας και ανέλαβαν να φροντίζουν τα παιδιά του Ξενώνα.
▶ Διαδραστικά παιχνίδια.

•

Επίσκεψη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Επίσκεψη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις 2/05/2017. Ο στόχος της επίσκεψης ήταν οι μαθητές
μας να ενημερωθούν σχετικά με το σημαντικό έργο του Ερυθρού Σταυρού και με βιωματικό
τρόπο να αντιληφθούν τι σημαίνει εθελοντισμός και αλληλεγγύη. Οι μαθητές μας συγκέντρωσαν
τρόφιμα, σύμφωνα με τη λίστα που μας είχε σταλεί ώστε να τα προσφέρουν ως ελάχιστο δείγμα
αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
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•

Ενισχύοντας τη «ΛΑΜΨΗ»
Συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «ΛΑΜΨΗ» και τα
νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ. Δραματοποίηση μιας ιστορίας και κατασκευές με στόχο να
προσφέρουμε χαρά στα παιδιά κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο.

•

Καλλωπίζοντας την αυλή του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς
Στις 7/05/2017 σχεδιάσαμε και χρωματίσαμε παιχνίδια αυλής στο 23ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμαριάς, ύστερα από συνεννόηση με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. Στη
δράση συμμετείχαν εθελοντικά μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας αλλά και γονείς.

•

Παρουσίαση δράσεων του Προγράμματος
Παρουσίαση όλων των δράσεων του προγράμματος σε εκδήλωση του σχολείου μας στις
31/05/2017.

Το όφελος για τους μαθητές:
Για τη σχολική μας Μονάδα το όφελος ήταν οι επισκέψεις των συνεργαζόμενων
σχολείων, η γνωριμία τους με τον χώρο της εκπαίδευσης των κωφών και
βαρήκοων, η επικοινωνία που διώχνει στερεότυπα και προκαταλήψεις και
για τη δική μας ομάδα, αλλά υπήρχαν και συγκεκριμένα οφέλη (δημιουργία
εφαρμογής κινητού για κωφούς). Η ιδιαιτερότητα της δικής μας ομάδας που
ξεπέρασε το στερεότυπο του ατόμου με ειδικές ανάγκες ως αποκλειστικού
αποδέκτη εθελοντικής προσφοράς και πέρασε στην ενεργητική προσφορά
εθελοντισμού είναι το πιο δυνατό σημείο των δράσεων μας. Το κυριότερο
κέρδος που αποκόμισαν οι μαθητές είναι ότι αντιλήφθηκαν ότι ο εθελοντισμός
είναι τρόπος ζωής που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και να είσαι
δημιουργικός.
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Γενικό Εκκλησιαστικό ΛύκειοΓυμνάσιο Νεάπολης
Συντελεστές:
Αικατερίνη Γαλώνη (Διευθύντρια), Ευαγγελία Γερμανού Κουκουλιά, Νικολέττα Ζαραμητροπούλου,
Ευμορφία Καρακατσάνη, Ευαγγελία Βλέτση, Ευγενία Παπαστάθη - Έππου, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου,
Δέσποινα Λαζάρου.

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χριστίνα Χρηστίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για τον συνάνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια»
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•

Βιωματικές δράσεις
Παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας & συνοχής της ομάδας. Πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις τάξεις
Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής.

•

Διαπραγμάτευση εννοιών
Προσέγγιση, αποσαφήνιση των εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του ενεργού
πολίτη σε όλα τα τμήματα των τάξεων Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο των μαθημάτων
της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Πληροφορικής, Πολιτικής Παιδείας, Γαλλικών &
Φυσικής Αγωγής μέσα από συζήτηση, προβολή ταινιών-βίντεο, βιωματικές & καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, όπως δημιουργία κολλάζ φωτογραφιών, συννεφόλεξου, «δέντρου εθελοντή».

•

Δημιουργία της ομάδας εθελοντών του σχολείου από μαθητές Γυμνασίου & Α΄ τάξης
Λυκείου

•

Έρευνα για τις εθελοντικές οργανώσεις
▶ Διαδικτυακή έρευνα από τους μαθητές για την ανακάλυψη του κοινωνικού/αλληλέγγυου
προσώπου της γειτονιάς και της πόλης.
▶ Καταγραφή εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και δημιουργία ενός
ψηφιακού τοίχου στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής.

•

Γνωριμία με το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μονής Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως
Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του συνόλου των εθελοντών και ξενάγηση από τον
πατέρα Ιωάννη Περιστερίδη:
▶ Στο ενοριακό συσσίτιο «Ο Επιούσιος» και στην τράπεζα τροφίμων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Ξηροκρήνης.
▶ Στην Τράπεζα ρουχισμού «Ο Χιτών».
▶ Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Η Αγάπη».
▶ Στο Κοινωνικό Ιατρείο «Υγεία».
Ακολούθησε συνέντευξη των εθελοντών/τριών στις δομές από τους μαθητές.

•

Γνωριμία του έργου των «Γιατρών του Κόσμου»
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από εισήγηση και βιωματικές δράσεις.

•

Γνωριμία του έργου του «Χαμόγελου του Παιδιού»
▶ Εισήγηση στο σχολείο από εκπρόσωπο του φορέα.
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ Helexpo: Ενημέρωση για τις δράσεις του
οργανισμού, διαδραστικές παρεμβάσεις στον «Οδυσσέα», το κινητό εργαστήριο Ενημέρωσης
Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας, προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο κινητό πολυιατρείο
«Ιπποκράτης», ενημέρωση για τη δράση και λειτουργία του «You Smile»: διαδικτυακού
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού του οργανισμού.
▶ Ραδιοφωνική εκπομπή με συμμετοχή 5 μαθητών/τριών. Προβολή των δράσεων εθελοντισμού
του σχολείου μας.

•

Γνωριμία του φιλανθρωπικού έργου της Ι.Μ. «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» και των
υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Ιδρύματος «Ορμύλια»
Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη και ξενάγηση (Β΄και Γ΄ Γυμνασίου).
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•

Ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας
Επίσκεψη του κ. Κώστα Κοντού, κωφού δάσκαλου της νοηματικής γλώσσας με ταυτόχρονη
παρουσία μεταφράστριας για ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαφορετικότητας και
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας (Γ΄ Γυμνασίου).

•

Επίσκεψη του «Συνήγορου του Παιδιού»
Επίσκεψη του «Συνήγορου του Παιδιού», κ. Μόσχου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής
Παιδείας και ενημέρωση για τον ρόλο και τις δράσεις του, συζήτηση για θέματα συμμετοχής και
ενεργού πολιτειότητας.

•

Ευαισθητοποίηση/προβληματισμός για την προσφυγική κρίση
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης «Μια άλλη
ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» και συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικό
βιωματικό πρόγραμμα (Γ΄ Γυμνασίου).
▶ Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης του Κ.Θ.Β.Ε.: «Το αγόρι με τη βαλίτσα» (Α΄
Γυμνασίου).

•

Συμμετοχή σε διαγωνισμό συγγραφής άρθρου με θέμα τον εθελοντισμό
Συμμετοχή στον διαγωνισμό καλύτερου άρθρου που οργάνωσε το δημοσιογραφικό συγκρότημα
«Μακεδονία» με θέμα τον εθελοντισμό. Οι μαθητές έλαβαν αναμνηστικά για τη συμμετοχή τους
σε ειδική εκδήλωση.

•

Παροχή εθελοντικής εργασίας των μαθητών
▶ Εθελοντική εργασία στη διεξαγωγή της 2ης Ετήσιας Συναυλίας της Χορωδίας Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη, 20-2-2017).
▶ Εθελοντική εργασία στην Τράπεζα Ρούχων «Ο Χιτών» της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως και στο Ενοριακό Συσσίτιο «Ο Επιούσιος» του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης
σε εβδομαδιαία βάση (Μάρτιος-Μάϊος 2017). Συμμετοχή όλων των εθελοντών κατά ομάδες 4-5
ατόμων.

•

Παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
▶ Συγκέντρωση του περισσεύματος του δεκατιανού και προσφορά του στο Ενοριακό Συσσίτιο του
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου σε καθημερινή βάση.
▶ Συγκέντρωση ρουχισμού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και προσφορά τους στις δομές
κοινωνικής αλληλεγγύης της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως (τράπεζα ρούχων «Ο Χιτών»,
παντοπωλείο «Η Αγάπη»).
▶ Συγκέντρωση παιδικών ρούχων, βιβλίων και παιχνιδιών και προσφορά τους στο «Χαμόγελο
του Παιδιού».
▶ Συγκέντρωση φαρμάκων για τους «Γιατρούς του Κόσμου».

•

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Κόψε τα μαλλιά σου... Χάρισε Δύναμη»
▶ Συμμετοχή στην εκστρατεία, με στόχο τη δωρεά μαλλιών για κατασκευή περουκών για γυναίκες
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.
▶ Δημιουργία σχετικής αφίσας με πρωτότυπο σκίτσο για την προβολή της δράσης από τους
μαθητές.
▶ Δωρεά μαλλιών μήκους 20 εκ. από έξι μαθήτριες και μία καθηγήτρια και προσφορά τους στο
«Άλμα Ζωής».
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•

Παρασκευή σαπουνιών στο πλαίσιο του ομίλου «Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες» και
συγκέντρωση άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για προσφορά στους άπορους κρατούμενους
των Φυλακών Διαβατών.
▶ Δημιουργία σχετικής αφίσας για την προβολή της δράσης από τους μαθητές
▶ Συσκευασία των σαπουνιών και των συλλεχθέντων ειδών από τους μαθητές και αποστολή
τους σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό των Φυλακών Διαβατών κ. Χρήστο Ρουσάκη.

•

Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας
▶ Προετοιμασία, προβολή και διοργάνωση εκδήλωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και δημιουργία
τράπεζας αίματος του σχολείου σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▶ Δημιουργία σχετικής αφίσας για την προβολή της δράσης από τους μαθητές.
▶ Δωρεά αίματος από ενήλικους μαθητές του σχολείου.

•

Ενισχύοντας τη «Λάμψη»
Δημιουργία ομάδας δρομέων και συμμετοχή στον 12ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (δρόμος υγείας 5χλμ.) στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, με στόχο την
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδας
«Λάμψη».

•

Βελτίωση λειτουργιών & συνθηκών στο σχολείο
▶ Καθαρισμός αύλειου χώρου.
▶ Καθαρισμός και βάψιμο 12 μαυροπινάκων του σχολείου από ομάδα εθελοντών στη λήξη του
σχολικού έτους (30/5/2017).

•

Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και προβολή των δράσεων μέσω:
▶ Δημιουργίας σχετικής στήλης στην ιστοσελίδα του σχολείου με συνεχή ενημέρωση για όλες τις
δράσεις.
▶ Ανάρτησης ενημερωτικού υλικού σε ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας των εκκλησιαστικών
σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.
▶ Συμμετοχής στην 3η Γιορτή Υγείας στο ΚΥΑΤ Ευόσμου με προφορική παρουσίαση του
προγράμματος.
▶ Προώθησης ενημερωτικού υλικού & σχετικών αφισών προβολής των δράσεων στο Γραφείο
Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Δ. Θεσσαλονίκης για ενημέρωση των μελών της λοιπής σχολικής
κοινότητας.
▶ Συμμετοχής σε ραδιοφωνική εκπομπή του διαδικτυακού ραδιοφωνικού & τηλεοπτικού
σταθμού «You Smile».
▶ Δημιουργίας «τοίχου εθελοντή» στο σχολείο με καλλιτεχνικές δημιουργίες & αφίσες προβολής
των δράσεων προς ενημέρωση & ευαισθητοποίηση μαθητών & επιΣ.Κ.Ε.Π.τών.
▶ Παρουσίασης του προγράμματος σε όλους τους μαθητές του σχολείου σε σχετική εκδήλωση.

Το όφελος για τους μαθητές:
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Γενικά, το σύνολο των δράσεων, αφού ευαισθητοποίησε τα ίδια τα παιδιά
της ομάδας, είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Αρκετοί
μαθητές, που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εξέφρασαν την επιθυμία να
συμμετέχουν του χρόνου, ενώ οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές
δήλωσαν ενθουσιασμένοι και ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους και
ζήτησαν τη συνέχιση των φετινών δράσεων του χρόνου. Αυτό είναι και το πιο
ισχυρό σημείο των δράσεων, δηλαδή το αποτέλεσμά τους και ο θετικός τους
αντίκτυπος αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών
του σχολείου μας και τη συνέχιση συμμετοχής τους σε παρόμοιες δράσεις
εθελοντισμού & αλληλεγγύης.

Νοιάζομαι και Δρω

1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων
Συντελεστές:
Κωνσταντινιά Μέντα, Αναστασία Παπαδάκη, Μαρία Χατζημπαχάρη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χριστίνα Χρηστίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τα εθελοτυπάκια νοιάζονται και δρουν
για το συνάνθρωπο και το περιβάλλον.»
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•

Διαπραγμάτευση εννοιών
Αναγνώριση, κατανόηση και αποσαφήνιση των εννοιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης,
της φιλανθρωπίας, του ακτιβισμού και της ενεργού πολιτειότητας, στο πλαίσιο των μαθημάτων
Πληροφορικής, ΣΕΠ, και Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα τμήματα Α1, Α3. Έγινε
εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και
Δρω» για δύο μήνες.

•

Ενημέρωση για φορείς εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο
▶ Ενημέρωση για εθελοντές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εθελοντές δράσης
OpenHouseThessaloniki, φιλοζωική Αμπελοκήπων, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικές δομές
Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, εκκλησιαστικό συσσίτιο Αγίου Παντελεήμονος
Αμπελοκήπων. Οι μαθητές επέλεξαν βάσει των ενδιαφερόντων τους τα πεδία εθελοντισμού
που θα ήθελαν να γνωρίσουν βιωματικά. (Κοινωνικές δομές Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως
Σταυρουπόλεως, Φιλοζωική Αμπελοκήπων).
▶ Έγινε χωρισμός σε ομάδες ενδιαφερόντων, αναζήτηση μέσω Διαδικτύου, καταγραφή και
παρουσίαση φορέων εθελοντισμού με θέμα τη γυναίκα, την αναπηρία, τη σίτιση απόρων, τους
νέους, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

•

Ανακύκλωση
▶ Ενισχύθηκε η οικολογική συνείδηση μέσω της ανακύκλωσης. Κατασκευάστηκαν κουτιά
ανακύκλωσης για χαρτί τα οποία τοποθετήθηκαν σε κάθε τάξη και εργαστήριο.
▶ Ευαισθητοποίηση και διάχυση της ιδέας της ανακύκλωσης με παρεμβάσεις των μαθητών σε
όλες τις τάξεις. Καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γινόταν τακτική επίβλεψη της διαδικασίας
της ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο.

•

Αιμοδοσία
▶ Συστάθηκε ομάδα υποστήριξης της αιμοδοσίας της τράπεζας αίματος του σχολείου.
▶ Σχεδιάστηκε ηλεκτρονικά η ενημερωτική αφίσα, συντάχθηκε επιστολή προς τους γονείς και
υποστηρίχθηκε γραμματειακά η ημέρα της αιμοδοσίας.

•

Επίσκεψη στις Κοινωνικές Δομές της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Θεσσαλονίκης
▶ Έγινε γνωριμία με την τράπεζα ρουχισμού, το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό παιδιατρείο
και το συσσίτιο απόρων.
▶ Κινητοποιήθηκε η σχολική κοινότητα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και οργανώθηκε
συλλογή τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων με σκοπό τη δωρεά των ειδών στις κοινωνικές
δομές της Μητρόπολης Νεαπόλεως.

•

Επίσκεψη στο σχολείο Κωφών – Βαρηκόων Πανοράματος Θεσσαλονίκης
Υπήρξε γνωριμία και αλληλεπίδραση των μαθητών των δύο σχολείων. Οι μαθητές του σχολείου
κωφών δίδαξαν στους μαθητές μας φράσεις νοηματικής. Στη συνέχεια οι τελευταίοι ηχογράφησαν
τις ίδιες φράσεις και δημιούργησαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Appinventor mobile
εφαρμογή για άτομα με κώφωση. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να αναπαραχθούν ηχητικά
βασικές φράσεις καθημερινότητας με το πάτημα ενός κουμπιού.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δέλτα Αξιού
Στις 26/4/2017 στο πλαίσιο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική

Νοιάζομαι και Δρω

επίσκεψη στο Δέλτα Αξιού. Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκμονα οι μαθητές συμμετείχαν εθελοντικά στον καθαρισμό ακτών της λιμνοθάλασσας
Καλοχωρίου.
•

Προβολή δράσεων
▶ Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος αναρτώνταν οι δράσεις στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ
Αμπελοκήπων και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου.
▶ Στη σχολική κοινότητα έγινε παρουσίαση των δράσεων στην ημερίδα παρουσίασης της Ζώνης
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και στην τοπική κοινωνία μέσω ανάρτησης στο Ειδησεογραφικό
ιστολόγιο δυτικής Θεσσαλονίκης Avatonpress.gr.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» ανέπτυξε τους κοινωνικούς και
ανθρωπιστικούς ορίζοντες τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών
που συμμετείχαν στις δράσεις. Βελτίωσε τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ
τους καθώς και τις σχέσεις μαθητών-καθηγητών. Η πρόθυμη συμμετοχή
της ευρύτερης σχολικής κοινότητας σε κάποιες από τις εθελοντικές δράσεις
φανερώνει το συλλογικό όφελος του προγράμματος για το σχολείο. Η
παροχή πλούσιου υλικού, η διαρκής υποστήριξη από τον συντονιστή και
τους υπευθύνους του προγράμματος δημιούργησαν κλίμα ασφάλειας και
συνεργασίας στις συμμετέχουσες καθηγήτριες.
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Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Κορδελιού Ευόσμου
Συντελεστές:
Σουζάνα Αντωνακούδη, Νικόλαος Κόραβος, Τριάδα Μαραγκόζη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πολυξένη Καραβίτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γέφυρες ζωής»

•

Διερεύνηση εννοιών
Διερευνήσαμε τις βασικές έννοιες του «Νοιάζομαι και Δρω», αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό
του προγράμματος. Καταγράψαμε ιδέες και προτάσεις των εκπαιδευόμενων για δράσεις.

•

Ενημέρωση για την Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνη»
Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Δικτύου Εθελοντικών Δράσεων
Θεσσαλονίκης και της Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνη» από την Σοφία Κυπριανίδου.

•

Ενίσχυση Χαρίσειου Γηροκομείο Θεσσαλονίκης
Συνδεθήκαμε με το Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποκτήσουμε σταθερή
περιοδική επικοινωνία με τους ηλικιωμένους. Τους επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά την
παραμονή των Χριστουγέννων. Συνομιλήσαμε, τραγουδήσαμε μαζί χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και κάλαντα, τους προσφέραμε κουλουράκια που είχαν φτιάξει οι εκπαιδευόμενοι.
Παραδώσαμε στην Διεύθυνση του Ιδρύματος είδη ρουχισμού που είχαμε συγκεντρώσει στο
σχολείο. Επισκεφθήκαμε το Γηροκομείο ξανά παραμονές Πάσχα. Εκπαιδευόμενοι από την
ομάδα της Λέσχης Ανάγνωσης του Σχολείου διάβασαν πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια και οι ηλικιωμένοι με μεγάλη χαρά και
προθυμία αφηγήθηκαν και οι ίδιοι παραμύθια και μοιράστηκαν μαζί μας ιστορίες από τη ζωή
τους. Τους προσφέραμε πασχαλινές κάρτες που είχαν φτιάξει οι εκπαιδευόμενοι.

•

Ενίσχυση Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός»
Ομάδα εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων από το σχολείο μας και από το ΣΔΕ Δέλτα διερεύνησε
τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» σε είδη και υπηρεσίες.
Στη συνέχεια,οι εκπαιδευόμενοι συγκέντρωσαν χρήματα και αγόρασαν δυο βρεφικά ριλάξ, ένα
παιδικό καρότσι, ρούχα και άλλα βρεφικά είδη. Συγκέντρωσαν επίσης μεταχειρισμένα παιχνίδια ,
παιδικά βιβλία και αναλώσιμα είδη. Παραδώσαμε τα είδη που συγκεντρώσαμε σε επίσκεψη στον
«Άγιο Στυλιανό» . Η διευθύντριά μας ενημέρωσε μεταξύ άλλων για το μητρώο εθελοντών και τις
δυνατότητες για προσφορά εθελοντικής εργασίας στο Βρεφοκομείο.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα
▶ Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για το προσφυγικό, αντιμετώπισης ξενοφοβικών αντιλήψεων
και καλλιέργειας ενσυναίσθησης επισκεφτήκαμε το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
και παρακολουθήσαμε την ταινία «Πού είσαι Σινγκάλ;» του Άγγελου Ράλλη για τους πρόσφυγες
Γεζίντι από το Ιράκ. Την επόμενη ημέρα στο σχολείο ακολούθησε συζήτηση για την ταινία και για
το προσφάτως αυξημένο προσφυγικό κύμα προς τον τόπο μας.
▶ Στο ίδιο πλαίσιο επισκεφτήκαμε την έκθεση φωτογραφίας «Ανθρώπινες Ροές» του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με θέμα το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Ξεναγηθήκαμε και
παρακολουθήσαμε διαδραστική παράσταση Θεάτρου Φόρουμ της Ομάδας Θεάτρου του
▶ Καταπιεσμένου SOLOKRYO με θέμα σχετικό. Κάποιοι εκπαιδευόμενοι πήραν μέρος στη
διαδραστική παράσταση.
▶ Στο πλαίσιο του μαθήματος του Γλωσσικού Γραμματισμού δραματοποιήσαμε κείμενα από το
βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων».

•

Περιβαλλοντικές δράσεις
Στο πλαίσιο του μαθήματος του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, εντάξαμε τις περιβαλλοντικές
μας δράσεις, στις οποίες εμπλέξαμε όλους τους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Επισκεφτήκαμε
την παραλία Νέας Αγαθούπολης Πιερίας και καθαρίσαμε την ακτή από σκουπίδια. Επισκεφτήκαμε,
επίσης, το Παρατηρητήριο Πτηνών της περιοχής και ενημερωθήκαμε από υπεύθυνο του Φορέα
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Διαχείρισης Δέλτα Αξιού για τους κινδύνους που απειλούν τη σπάνια παρυδάτια ορνιθοπανίδα
της περιοχής.
•

Διάχυση ιδεών
▶ Διαχέοντας τις ιδέες της ενεργού πολιτειότητας, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού
αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου στο Facebook υλικό (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες)
από τις δράσεις μας.
▶ Προγραμματίσαμε να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας και τα αποτελέσματα του προγράμματος
στις εκδηλώσεις «opendoors» που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η συμμετοχή του σχολείου στο «Νοιάζομαι και Δρω» είχε ευεργετική επίδραση
σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Η διάθεση για ενεργό συμμετοχή, η
αλληλοβοήθεια, η συμπαράσταση, η ηθική ικανοποίηση που συνδέεται με την
προσφορά, η ανάληψη πρωτοβουλίας, ήταν στάσεις που καλλιεργήθηκαν στο
πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν. Τα πιο σημαντικά οφέλη ήταν
η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, ενεργητικού
ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και η ενεργοποίηση θετικών στάσεων
απέναντι στα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Η δεινή οικονομική θέση
πολλών εκπαιδευόμενων, τα πολυσύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
καθώς και το βαρύ καθημερινό τους πρόγραμμα, δίνουν ιδιαίτερη αξία στην
πρόθυμη συμμετοχή τους στις παραπάνω δράσεις και στην προσφορά από το
υστέρημά τους, και αποδεικνύουν πως το «Νοιάζομαι και Δρω» τους έδωσε
την ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και την
αλληλέγγυη στάση τους.
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Νηπιαγωγείο Κληματιάς
Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Σουζάνα Αντωνακούδη, Νικόλαος Κόραβος, Τριάδα Μαραγκόζη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Στο Αειφόρο και Οικολογικό Σχολειό, Νοιάζομαι και Δρω!»

Κατά τη φάση της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων υλοποιήθηκαν δράσεις, που προέκυψαν τόσο
από τον αρχικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό, όσο και από την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού των
συνεργαζόμενων φορέων εκπαίδευσης.
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•

Ενασχόληση με εκπαιδευτικά προγράμματα
▶ Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της UNICEF με τίτλους «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» και
«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους», τα οποία αφορούν στην προάσπιση
των δικαιωμάτων των παιδιών.
▶ Την εκπαιδευτική βαλίτσα της ActionAid με τίτλο: «Ο Παγκόσμιος Πολίτης-2Π».
▶ Τη μουσειοσκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων με τίτλο: «Μια κούκλα και μια
μπάλα».
▶ Τη μουσειοσκευή του Μουσείου Παιδικής Τέχνης με τίτλο: «Φροντίζω με Τέχνη».
▶ Το εκπαιδευτικό υλικό δικτύων στα οποία συμμετέχουμε ως εθελοντές, όπως το Αειφόρο
Σχολείο, τα Oικολογικά Σχολεία και η Παιδική Helmepa.

•

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων
▶ Στην Ιερά Μονή Παναγίας Δουραχάνης και αλληλεπίδραση με τους μαθητές του Οικοτροφείου
και του Δημοτικού Σχολείου της.
▶ Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με σκοπό τη διάχυση των μηνυμάτων των μαθητών.
▶ Στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννιτών.
▶ Στο Κέντρο Παιδικής Προστασίας της Κιβωτού του Κόσμου και το Δημοτικό Σχολείο Πωγωνιανής.
Επιπλέον, δεχτήκαμε επίσκεψη στο σχολείο μας από:
▶ Τη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένης Γύρα».
▶ Το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας.

•

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
▶ Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης της Παιδικής Σκηνής της Θεσσαλονίκης με τίτλο:«Το
Γαϊτανάκι», η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο έργο της Ζωρζ Σαρρή.
▶ Παρουσίαση και διάχυση των εκπαιδευτικών δράσεων στην εκδήλωση με τίτλο «Μονόλογοι
από το Αιγαίο», η οποία διοργανώθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Πανελλήνιο
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
▶ Παιχνίδι του Θησαυρού και αλληλεπίδραση μεταξύ άλλων με:
-Την ΕΛΕΠΑΠ
-Τη ΧΕΝ Ιωαννίνων
-Τον Σύνδεσμο Τυφλών
-Την ΑΝΙΜΑ για την προστασία των αδέσποτων ζώων
-Την εθελοντική ομάδα των PAGURISTAS
-Την ομάδα εθελοντών αιμοδοτών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-Τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας

•

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Τρίτος (3ος) Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τη δημιουργία ταινίας:
«Στο Αειφόρο Σχολειό, Νοιάζομαι και Δρω».
Μαθητικό Ραδιόφωνο (European School Radio): Αποστολή μηνυμάτων εθελοντισμού,
αλληλεγγύης και ενεργού πολιτειότητας με τη σύνθεση τραγουδιού, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού:
«Κάντο να ακουστεί!».
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•

Σχολικές συμπράξεις
▶ Πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων E- Twinning με Νηπιαγωγείο από το Ταλλίν της Εσθονίας.
Τίτλος του έργου: «Green Schools» .
▶ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
▶ Creativity in Early Years Science Education.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι μαθητές και η εκπαιδευτικός του
Νηπιαγωγείου τιμήθηκαν ως μέλη εθελοντικών ομάδων με:
▶ Το Βραβείο και τη Σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου.
▶ Το Βραβείο και τη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων / International Eco-Schools Award
Certification.
▶ Το Βραβείο του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια» της Ελληνικής
Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.
▶ Το Χρυσό Βραβείο των Education Business Awards 2017 για την Καλλιέργεια της
Περιβαλλοντικής Συνείδησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
▶ Την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο 23ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Παιδικής
Helmepa.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η διαμορφωτική και η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
μάς βοηθά να επιβεβαιώσουμε ως προστιθέμενη αξία της δράσης το γεγονός ότι
οι επιδιωκόμενοι στόχοι της καλλιέργειας της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού,
της διαπολιτισμικής ικανότητας και της ενσυναίσθησης προσεγγίστηκαν
βιωματικά και παράλληλα με την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Ο βαθμός
συμμετοχής των νηπίων, των μαθητών του συστεγαζόμενου δημοτικού σχολείου
στις δραστηριότητες, το «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην ευρύτερη
κοινότητα, το αυθεντικό υλικό, το οποίο παράχθηκε και η ενεργός στάση που
διαμορφώθηκε, μαρτυρούν την έντονη συναισθηματική εμπλοκή τους με το
θέμα. Θεωρούμε σημαντική την επέκταση του προγράμματος κατά την επόμενη
σχολική χρονιά για τον εμπλουτισμό και την εδραίωση όσων επιτεύχθηκαν.
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7o Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Κωνσταντίνα Τάλλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΒΟΗΘ.Ο.Ι. (Βοηθητική Ομάδα Ιωαννίνων)
Οι μικροί Ενεργοί Πολίτες του 7ου Νηπιαγωγείου δρουν και βοηθούν.»

•

Κοινωνικές Δράσεις
Γνωριμία με τις έννοιες
Οι μαθητές συνεργάστηκαν, προσέγγισαν το θεωρητικό πλαίσιο του εθελοντισμού και γνώρισαν
το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω». Έδωσαν ονόματα στις ομάδες τους και πρότειναν δράσεις
εντός και εκτός σχολείου.

•

Διασχολική συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου την Παγκόσμια Ημέρα
Αλληλεγγύης
Οι μαθητές επισκέφτηκαν το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ για να μιλήσουν για την ημέρα αυτή
και να μεταδώσουν ζωντανά μηνύματα ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

•

Συνεργασία με το Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας
Επίσκεψη στο Γηροκομείο για να δώσουν οι μαθητές στους τρόφιμους στιγμές οικογενειακής
θαλπωρής τα Χριστούγεννα, να τους τραγουδήσουν τα κάλαντα και να τους κάνουν να νιώσουν
λίγο πιο όμορφα, δίνοντας και παίρνοντας αγάπη, δώρα κι ευχές.

•

Συνεργασία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας
Συλλογή από παιχνίδια παλιά αλλά σε καλή κατάσταση για να δοθούν σε άπορες οικογένειες του
Δήμου μας.

•

Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Άρτος και Δράση»
Βάλαμε εισιτήριο στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Όποιος ερχόταν να μας δει, θα έπρεπε να
φέρει και ένα γάλα εβαπορέ για τα άπορα παιδάκια της περιοχής.

•

Συμμετοχή στο Bubble Parade Ioannina
Σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Ηπείρου συμμετείχαμε στο Bubble Parade Ioannina και
χαρίσαμε στους μαθητές μας στιγμές κεφιού και διασκέδασης, φροντίζοντας για την ψυχική τους
υγεία.

•

Ευαισθητοποίηση των άλλων μαθητών
Μοιράσαμε στα υπόλοιπα τμήματα «τα χάρτινα καραβάκια της αλληλεγγύης» και συζητήσαμε μαζί
τους πάνω στα μηνύματα που φέρουν.

•

Βοηθάμε οι μεγαλύτεροι τα μικρότερα παιδιά του τμήματος, μέσα στην τάξη αλλά και στο
διάλειμμα
Κάθε μαθητής ανέλαβε ένα νήπιο και ένα προνήπιο, με στόχο να το βοηθήσει στην ομαλή
μετάβασή του.

•

Συνεργασία με τη Helmepa Junior
Σε συνεργασία με τη Helmepa Junior, στείλαμε κάρτες χριστουγεννιάτικες στους ναυτικούς, για
να τους δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε πώς νιώθουν μακριά από την οικογένειά τους τις γιορτινές
μέρες.

•

Ευαισθητοποίηση απέναντι στο προσφυγικό
▶ Συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών και την επιτροπή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, κατά την
οποία στη συνάντησή μας, συζητήσαμε και τους στείλαμε μια τεράστια αφίσα φτιαγμένη από τα
παιδιά, με καρδιές, ζωγραφιές και όμορφα μηνύματα αποδοχής.
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▶ Συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα της ActionAid με θέμα τους πρόσφυγες.
▶ Βάψαμε αυγά το Πάσχα, φτιάξαμε κουλουράκια, κάρτες και λαμπάδες, και τα χαρίσαμε στα
προσφυγόπουλα.
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•

Γνωρίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών
Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Unicef, «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά
τους», για να γνωρίσουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών του κόσμου.

•

Safer Internet Day 2017
Συμμετοχή στην Safer Internet Day 2017 και ενημέρωση των άλλων τμημάτων του σχολείου για
την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τους Κινδύνους του.

•

Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του Bullying
Στις 6 Μαρτίου κάναμε δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του Bullying και υποσχεθήκαμε να
βοηθάμε τους πιο αδύναμους από εμάς.

•

Ημέρα Βοήθειας της Καθαρίστριας
Το Πάσχα καθαρίσαμε μόνοι μας την τάξη μας για να ξεκουράσουμε την καθαρίστρια και να της
δείξουμε πόσο εκτιμούμε τη δουλειά της.

•

Συλλογή πλαστικών καπακιών
Κάναμε συλλογή από πλαστικά καπάκια για να τα χαρίσουμε στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων για την
αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.

•

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων
Σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, πήραμε μέρος στο
Φεστιβάλ Σχολείων, συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του τοπικού δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των διακρίσεων με δρώμενα και ομαδικές
αφίσες που έχουν ως πηγή έμπνευσης το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο».

•

Κυνήγι θησαυρού εθελοντισμού
Συμμετείχαμε στο κυνήγι θησαυρού του τοπικού δικτύου σχολείων του «Νοιάζομαι και Δρω».

•

e-Twinning
Στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning με τίτλο «γιορτάζουμε τις παγκόσμιες ημέρες»
πραγματοποιούμε δράσεις σχετικές με την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, το περιβάλλον, τη
αντιμετώπιση της βίας και του ρατσισμού κλπ.

•

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Συνεργαστήκαμε με τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, κάνοντας
δράσεις φιλαναγνωσίας και συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω; Παίζεις; Δε με
νοιάζει που διαφέρεις». Λειτουργούσαμε κάθε Παρασκευή δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο.
Φτιάξαμε μια υπαίθρια βιβλιοθήκη στην αυλή του σχολείου για τις ζεστές ημέρες και για τις ώρες
του διαλείμματος.

•

Μαθαίνοντας τα οφέλη του αθλητισμού
Συνεργαστήκαμε προπονητές του Εθνικού Σταδίου και μάθαμε τα οφέλη του αθλητισμού στην
υγεία μας.

•

Μαθαίνοντας για την ασφαλή κυκλοφορία στο δρόμο.
Συνεργαστήκαμε με την Τροχαία Ιωαννίνων και μάθαμε για την ασφαλή κυκλοφορία στον δρόμο.
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•

•

Μαθαίνοντας για το μέλι στη διατροφή
Σε συνεργασία με μελισσοκόμο που επισκέπτεται το σχολείο μας, μάθαμε για το μέλι στη διατροφή
μας και πόσο καλό κάνει στην υγεία μας.
Περιβαλλοντικές δράσεις
2ο Κυνήγι Θησαυρού του Εθελοντή
Συμμετείχαμε στο «2ο Κυνήγι Θησαυρού του Εθελοντή» των σχολείων του δικτύου «Νοιάζομαι
και Δρω», κάναμε δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού, παίξαμε παιχνίδια διαδραστικά και
τέλος ελευθερώσαμε τον κύκνο «Ελπίδα» στα νερά της λίμνης μας.

•

eTwinning
Στο eTwinning project «The protection of the environment», υλοποιήσαμε δράσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Γνωρίζοντας αειφορικούς τρόπους μετακίνησης
Σε συνεργασία με το φιδάκι BAKI, γνωρίσαμε αειφορικούς τρόπους μετακίνησης που βοηθούν
την υγεία μας και το περιβάλλον.

•

Γνωρίζοντας τον θαλάσσιο κόσμο
Σε συνεργασία με τη Helmepa Junior και το πρόγραμμα Μεσόγειος SOS, γνωρίσαμε τον
θαλάσσιο κόσμο και ευαισθητοποιηθήκαμε στα προβλήματά του. Δημιουργήσαμε μόνοι μας
υλικό και αφίσες και ευαισθητοποιήσαμε την τοπική κοινότητα.

•

"Let’s do it Greece"
Σε συνεργασία με το "Let’s do it Greece", συμμετείχαμε ενεργά στην εθελοντική εβδομάδα με
τελική δράση τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίμνιας περιοχής και τη συμμετοχή και των
γονέων των μαθητών.

•

Συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας
Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, μάθαμε για τα πουλιά, φτιάξαμε
χελιδονοφωλιές και τις τοποθετήσαμε σε διάφορα σημεία στο σχολείο και στη γειτονιά.

•

Συνεργασία με το Μουσείο Αργυροτεχνίας
Σε συνεργασία με το Μουσείο Αργυροτεχνίας, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Τα φυτά και τα ζώα
της περιοχής μου», παίξαμε παιχνίδια και μάθαμε να τα προστατεύουμε.

•

Συνεργασία με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
Συνεργαστήκαμε με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και είδαμε πως η Τέχνη μπορεί να
δημιουργηθεί και από τα σκουπίδια μας.

•

Συνεργασία με ΑΦΗ και την Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Σε συνεργασία με την ΑΦΗ και την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, μπήκαμε στον κόσμο της
Ανακύκλωσης, φτιάξαμε χαρτί οικολογικό, δημιουργήσαμε τέχνη από τα σκουπίδια και κάναμε
έκθεση με «trash art».

•

Γνωρίζοντας το υβριδικό αυτοκίνητο
Φέραμε υβριδικό αυτοκίνητο στο σχολείο μας και γνωρίσαμε πόσο καλό κάνει στο περιβάλλον.

•

Φεστιβάλ Αειφορίας
Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο και το Δήμο και συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Αειφορίας,
παρουσιάζοντας τον ηλιακό μας φούρνο.
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•

Βελτιώνοντας το σχολικό περιβάλλον
▶ Κάναμε αισθητική αναβάθμιση της αυλής του σχολείου μας.
▶ Δημιουργήσαμε σχολικό κήπο και ανθόκηπο.
▶ Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, κάναμε δενδροφυτεύσεις στην αυλή μας.

•

Μαθαίνοντας για τα δάση
▶ Συνεργαστήκαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και μάθαμε για τα δάση, γνωρίσαμε
τους κινδύνους της φωτιάς πόσο χρήσιμα είναι τα δέντρα και τι πρέπει να κάνουμε για να τα
προστατεύουμε. Επισκεφτήκαμε ένα δάσος περιοχής Natura 2000 και κάναμε δενδροφύτευση.
▶ Αγαπήσαμε τα ζώα και φροντίσαμε τα πουλάκια του Χειμώνα, φτιάχνοντάς τους φωλιές γεμάτες
με σποράκια και κρεμώντας τες από τα δέντρα της αυλής μας.

•

Ανακύκλωση
▶ Φροντίσαμε όλες οι κατασκευές μας να γίνονται από άχρηστα ή φυσικά υλικά.
▶ Σε συνεργασία με τους γονείς οργανώσαμε εργαστήρι κατασκευών από άχρηστα υλικά.
▶ Πάλι σε συνεργασία με τους γονείς, οργανώσαμε την Εβδομάδα «trash art», από κατασκευές
με άχρηστα υλικά που τα παιδιά θα κάνουν στο σπίτι τους. Έγινε έκθεση αυτών στην αυλή
του σχολείου και τέλος χάρισαν την κατασκευή τους σε όποιον φίλο τους θέλουν για να του
ομορφύνουν τη μέρα.
▶ Οργανώσαμε δράσεις για την ανακύκλωση. Ανακυκλώσαμε: χαρτί, πλαστικά μπουκάλια,
πλαστικά καπάκια μπουκαλιών μπαταρίες.
▶ Συνεργαστήκαμε με τη HELMEPA και καθαρίσαμε εθελοντικά την αυλή και τον περιβάλλοντα
χώρο του σχολείου.

•

Επίσκεψη στον Δήμαρχο
Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο και του ζητήσαμε να μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας να
προστατεύσουμε το περιβάλλον και να ευαισθητοποιήσουμε τους γύρω μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Από τα δυνατά σημεία του προγράμματος, θεωρούμε τις διασχολικές
συνεργασίες μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών της ίδιας αλλά και
διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος και τη μάθηση με
ευχάριστο, βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του
προγράμματος στο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, χωρίς
να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της τάξης και τις συναντήσεις των
σχολείων με το συντονιστή κάθε δικτύου και την ανατροφοδότηση και συζήτηση
των επόμενων δράσεων.
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1ο Δημοτικό Σχολείο
Περάματος
Συντελεστές:
Αικατερίνη Λέκκα, Βασιλική Ζήκου, Ευάγγελος Δούβλης, Λάμπρος Παππάς, Χριστόδουλος Κωτσίνας,
Αλεξάνδρα Παλαιοπάνου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εμένα με νοιάζει»
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•

Επισκεψεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
▶ Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Πραμάντων και ενημερωθήκαμε για του Χώρους Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων.
▶ Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», όπου τα εκθέματα
είναι κατασκευασμένα με ανακυκλώσιμα υλικά.
▶ Επισκεφτήκαμε πρόσφυγες που διαμένουν σε ξενοδοχείο του χωριού μας και
πραγματοποιήσαμε βιωματικές δραστηριότητες.
▶ Επισκεφτήκαμε το Γηροκομείο Ιωαννίνων, ψάλαμε τα Κάλαντα των Χριστουγέννων,
συζητήσαμε και μοιράσαμε γλυκά στα άτομα της τρίτης ηλικίας που διαμένουν εκεί.
▶ Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους
Καταρράκτες, να παρατηρήσουμε την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής, να αντιληφθούμε τη
φύση μέσα από όλες μας τις αισθήσεις και να συνδέσουμε τον εθελοντισμό και την προσφορά με
τη ψυχαγωγία.

•

Χριστουγεννιάτικο bazaar
Διοργανώσαμε χριστουγεννιάτικο Bazaar με επαναχρησιμοποιούμενα είδη. Τα έσοδα διατέθηκαν
για άπορες οικογένειες του σχολείου μας.

•

Δράσεις για το περιβάλλον
▶ Πραγματοποιήσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών και
δοχείων μελανιού.
▶ Δημιουργήσαμε, με την καθοδήγηση των δασκάλων μας, κατασκευές με ανακυκλώσιμα
υλικά.
▶ Συμμετείχαμε στην Πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία "Let's do it Greece", με στόχο τον
καθαρισμό ολόκληρης της χώρας μέσα σε μία μόνο ημέρα.
▶ Κατασκευάσαμε αφίσες για τον εθελοντισμό και την προστασία του Περιβάλλοντος τις οποίες
τοιχοκολλήσαμε σε σημεία του χωριού.
▶ Ενημερωθήκαμε από μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την προστασία των Υδάτινων
Συστημάτων "I Sea" για τους «Μεγάλους θηρευτές των θαλασσών της Ελλάδας».

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία
▶ Διαμορφώσαμε τον αύλειο χώρο του σχολείου με επιδαπέδια παιχνίδια.
▶ Εξασφαλίσαμε εξοπλισμό για το σχολείο και τη σίτιση μαθητών μας που στερούνται τα αναγκαία
μετά από αποστολή αιτημάτων σε φορείς του τόπου μας.
▶ Λειτουργήσαμε δανειστική βιβλιοθήκη.
▶ Κατασκευάσαμε και κρεμάσαμε ταΐστρες με φαγητό για πουλιά.
▶ Καλλιεργήσαμε παραδοσιακούς σπόρους αρωματικών φυτών και λαχανικών και τους
προσφέραμε στους κατοίκους του χωριού.

•

«Παιχνίδι Θησαυρού του Εθελοντισμού»
Συμμετείχαμε στην κοινή δράση όλων των σχολείων του «Νοιάζομαι και Δρω» με θέμα «Παιχνίδι
Θησαυρού του Εθελοντισμού».

•

«Εμένα με νοιάζει»
Πραγματοποιήσαμε την τελική εκδήλωση του σχολείου μας με θέμα «Εμένα με νοιάζει» κατά
την οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν Ομοσπονδιακός προπονητής και δύο αθλητές Παραολυμπιακών Αθλημάτων
καθώς και το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Η επαφή με προσφυγόπουλα, με ηλικιωμένους, με άτομα με ειδικές ανάγκες
βοήθησε τους μαθητές μας να δουν από μια άλλη οπτική ανθρώπους,
καταστάσεις, συνθήκες, να αντιληφθούν το διαφορετικό και να μη το φοβούνται.
Κάποιες από τις δράσεις μας έφεραν τους μαθητές μας κοντά στο φυσικό
περιβάλλον και μπόρεσαν να κατανοήσουν τη σχέση και την αλληλεπίδραση του
ανθρώπου με αυτό. Οι μαθητές ευαιασθητοποιήθηκαν για το φυσικό περιβάλλον
και ανέπτυξαν κριτική σκέψη για τις ανθρώπινες ενέργειες και παρεμβάσεις.
Επίσης, με τη συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση του
αύλειου χώρου του σχολείου συνεργάστηκαν και άρχισαν να γίνονται ενεργοί
πολίτες. Ισχυρά σημεία όλων των δράσεων είναι η ανάπτυξη συλλογικότητας, το
ενδιαφέρον γι’ αυτό που υπάρχει γύρω, ένα διαρκές «νοιάζομαι» που οδηγεί
σε δράσεις, ενέργειες για καλυτέρευση της ζωής μας μέσα στο φυσικό και
κοινωνικό μας χώρο.
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2ο Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Βερονίκη Κύρκου, Αγγελική Χειλάκη, Ελευθερία Λώλη, Σπυριδούλα Πατλιά, Ιωάννα Γκουρογιάννη,
Ζαμπέτα Τζακώστα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δημήτριος Κονετάς
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δεν αδιαφορώ, ενεργώ για τον άνθρωπο και το οικοσύστημά του»

•

1ος Μήνας
▶ Εννοιολογική αποσαφήνιση-προβληματισμός.
▶ Εισαγωγική συζήτηση, ερεθίσματα-βιώματα των μαθητών, αξιοποίηση καθημερινών θεμάτων
στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, π.χ. εστίες μόλυνσης στο σχολικό περιβάλλον.
▶ Οργάνωση της τάξης και χωρισμός σε ομάδες εργασίας.
▶ Σύναψη συμβολαίου εργασίας και τήρησης κανόνων.
Ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες εύρεσης πληροφοριακού υλικού και αναφορά θεματικών
ενοτήτων που επεξεργάστηκαν.

•

2ος Μήνας
▶ Διερεύνηση του θέματος με συλλογή άρθρων από εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο.
▶ Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (παρακολούθηση video και σχετικών κινηματογραφικών
ταινιών).
▶ Διερεύνηση του θέματος μέσω οργανώσεων και συλλόγων που προστατεύουν το περιβάλλον,
καθώς και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
▶ Τα παιδιά της Δ’ τάξης σε συνεργασία με τον «Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας»,
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσής τους για το οικοσύστημα της λίμνης μας,
παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Χελιδονίσματα», όπου και κατασκεύασαν με φυσικά υλικά
φωλιές για την υποδοχή των κουρασμένων μικρών ταξιδευτών.
▶ Οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιούργησαν χειροποίητα κοσμήματα τα οποία διατέθηκαν δωρεάν
στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για να
μοιραστούν στα νοσηλευόμενα παιδιά και τους γονείς τους.
▶ Εκπαιδευτικοί μαζί με μαθητές διάβασαν το βιβλίο «Γέφυρες ζωής» και ακολούθησε συνάντησησυζήτηση με τη συγγραφέα του βιβλίου κα. Κατερίνα Ντάση. Διερευνήθηκε διεξοδικά το θέμα
εστιάζοντας στην έννοια της προσφοράς μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας, διασαφηνίστηκαν οι
όροι, κατασκευάστηκαν εννοιολογικοί χάρτες, ακροστιχίδες, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα και αφίσες.
Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου
στη δράση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων «ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΖΩ»!

•

3ος Μήνας
▶ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα Γαλλικά ως ξένη γλώσσα και ευαισθητοποίηση των
μαθητών γύρω από το θέμα της φιλίας.
▶ Ανάπτυξη δράσεων φιλαναγνωσίας, διερεύνηση, γενίκευση, σύνδεση και μετάθεση εννοιών
σε ευρύτερο πλαίσιο με επίκεντρο αναφοράς λογοτεχνικά κείμενα με χαρακτήρες παιδιά
με σωματικές μειονεξίες (Ε΄ τάξη). Δημιουργήθηκαν κολλάζ, χειροτεχνίες, ζωγραφική και
πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια ρόλων (δραματοποίηση).
▶ Ενημέρωση από εμπλεκόμενους φορείς.
▶ Συμμετοχή του σχολείου στη δράση της ActionΑid «Δανειστική Bαλίτσα».

•

4ος Μήνας
▶ Δημιουργία ανθολογίου τραγουδιών που προσεγγίζουν τα θέματα της διαφορετικότητας και της
αποδοχής στο μάθημα των Γαλλικών.
▶ Προετοιμασία θεατρικού-μουσικού δρώμενου με τίτλο «Ας γίνει το κύμα ελπίδα» (Στ΄ τάξη) και
αντίστοιχων δημιουργιών του Εικαστικού Ομίλου.
Δραστηριότητες προσφοράς:
▶ Συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Αστέρι της Ευχής», του φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού «Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος». Οι μαθητές προμηθεύτηκαν από ένα τουλάχιστον Αστέρι
πάνω στο οποίο έγραψαν το όνομα και την ευχή τους, ενισχύοντας έτσι τον αγώνα των λιγότερων
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τυχερών παιδιών με χαρά, δύναμη και ελπίδα.
▶ Προσφορά βοήθειας-συμμετοχή σε Διασχολική Δράση Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για
Συλλογή Τροφίμων στα Σχολεία της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με το Παράρτημα
Ηπείρου του Πανελλήνιου Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άρτος- Δράση».
▶ Συμμετοχή όλου του σχολείου στην εκπαιδευτική εθελοντική δράση της ActionAid «Η δύναμη
είναι στο χέρι σου».
▶ Συμμετοχή στη δράση «Let’s do it Greece».
•

5ος Μήνας
▶ Παιχνίδι με το Πειραματικό 2/θέσιο Ειδικό Σχολείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, (για
παιδιά με νοητική στέρηση).
▶ Συλλογή υλικού από τις ομάδες. Αποτύπωση και καταγραφή των εργασιών εργασίας του
Ομίλου Δημιουργικής Γραφής, με ψηφιακά μέσα (2 videos με θέμα «Ένα παιδί με αναπηρία στην
τάξη μας»).
▶ Συμμετοχή στο Φεστιβάλ σχολείων «Μονόλογοι από το Αιγαίο» με θεατρικό-μουσικό δρώμενο
με τίτλο «Ας γίνει το κύμα ελπίδα» και έκθεση με εικαστικές δημιουργίες.
▶ Συμμετοχή του σχολείου στη δράση «Αν ο εθελοντισμός ήταν παιχνίδι θα ήταν Θησαυρός» στις
26/04/2017 στο Κάστρο Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ). Συμμετείχαν έντεκα σχολεία και διακόσιοι είκοσι
τέσσερις μαθητές που «Νοιάζονται και Δρουν» από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση του Νομού Ιωαννίνων.

•

6ος Μήνας
▶ Διάχυση των δραστηριοτήτων στη σχολική και τοπική κοινότητα με ειδική εκδήλωση τη
Δευτέρα 12 Ιουνίου.
▶ Αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες,
επισημαίνοντας ότι τους βοήθησαν να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους,
την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Σημαντική κοινή διαπίστωσή τους
ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εξέφραζαν τις απόψεις τους και μπορούσαν
ευκολότερα να αποτυπώσουν τις ιδέες τους.
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7/θ Δημοτικό Σχολείο
Σταυρακίου Ιωαννίνων
Συντελεστές:
Χριστόφορος Πουλίζος, Ελένη Αγγέλη, Παρασκευή Λώλη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

Οι μικροί εΘΕΛΩντές του Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίου
«Νοιάζομαι για τον τόπο μου και Δρω για να τον κάνω καλύτερο!»

•

400

Κοινωνικές Δράσεις
Προσέγγιση εννοιών
Οι μαθητές και των τριών τμημάτων (Β2, Δ1 και Στ2) συνεργάστηκαν, προσέγγισαν το θεωρητικό
πλαίσιο του εθελοντισμού και γνώρισαν το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω». Έδωσαν ονόματα
στις ομάδες τους και πρότειναν δράσεις εντός και εκτός σχολείου.

•

Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης
Οι μαθητές επισκέφτηκαν το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ για να μιλήσουν για την ημέρα αυτή, σε
συνεργασία με το 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.

•

Επίσκεψη στο Ζωγράφειο Γηροκομείο Ιωαννίνων
Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Ζωγράφειο Γηροκομείο Ιωαννίνων για να πουν τα κάλαντα, να
δώσουν κάρτες και να στολίσουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, προσφέροντας στιγμές θαλπωρής
στους τρόφιμους και παίρνοντας από αυτούς ευχές και αγάπη.

•

Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Άρτος και Δράση»
Βάλαμε εισιτήριο στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Όποιος ερχόταν να μας δει, θα έπρεπε να
φέρει και ένα γάλα εβαπορέ για τα άπορα παιδάκια της περιοχής.

•

Δημιουργία μικρών ευέλικτων εθελοντικών ομάδων
Δημιουργούμε μικρότερες και πιο ευέλικτες εθελοντικές ομάδες στις οποίες συνεργάζονται
μαθητές όλων των τμημάτων που προτείνουν και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εθελοντικές
δράσεις.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
▶ Βάψαμε, διακοσμήσαμε τις τάξεις μας και προτρέψαμε και τα άλλα τμήματα να κάνουν το ίδιο.
▶ Δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε δανειστική βιβλιοθήκη με τα υπάρχοντα βιβλία του
σχολείου.
▶ Προετοιμάσαμε μια μεγάλη γιορτή στις 2 Απριλίου, Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου, με στόχο τον
εμπλουτισμό της δανειστικής μας βιβλιοθήκης. Αναζητήσαμε χορηγούς για τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης μας. Δημιουργήσαμε μικρή ανοιχτή βιβλιοθήκη έξω από το σχολείο που απευθύνεται
σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, την οποία επιβλέπουμε και συντηρούμε.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετείχαμε ενεργά στην εβδομάδα εθελοντισμού «Let’s do it Greece».

•

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων
Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του «Νοιάζομαι και Δρω» Ιωαννίνων για την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων με δρώμενα και ομαδικές αφίσες που είχαν ως
πηγή έμπνευσης το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο» που αποτελεί συλλογή 28 μαρτυριών
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο
και την Αίγυπτο. Τα παιδιά αυτά, τα οποία διαμένουν σε ξενώνες φιλοξενίας, αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και έφτασαν μόνα τους στην Ελλάδα, διασχίζοντας το Αιγαίο...

•

eTwinning
Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning με τίτλο «γιορτάζουμε τις παγκόσμιες ημέρες»
πραγματοποιήσαμε δράσεις σχετικές με την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, το περιβάλλον, τη
αντιμετώπιση της βίας και του ρατσισμού κλπ.
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•

Προσφορά αγαθών στο Γηροκομείο της πόλης
Φτιάξαμε κουλουράκια το Πάσχα και βάψαμε αυγά που δωρίσαμε στο Γηροκομείο της πόλης.

•

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
Συμμετείχαμε στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ( SID 2017) και ενημερώσαμε και τα υπόλοιπα
τμήματα του σχολείου για το Διαδίκτυο και τους Κινδύνους του.

•

Συμμετοχή σε προγράμματα
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της Unicef, Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών 2017.

•

Ημέρα Βοήθειας της Καθαρίστριας
Το Πάσχα καθαρίζουμε μόνοι μας την τάξη μας και παροτρύνουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του
σχολείου να κάνουν το ίδιο για να βοηθήσουμε την καθαρίστρια του σχολείου.

•

Περιβαλλοντικές δράσεις
Ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και γνωριμία
με τις έννοιες της ανακύκλωσης/μείωσης/επαναχρησιμοποίησης:
▶ Συμμετείχαμε στο «Let’s do it Greece» καθαρίζοντας τα πάρκα της περιοχής μας.
Φυτεύσαμε λουλούδια και αρωματικά φυτά στα παρτέρια του σχολείου.
▶ Νιώσαμε πιο όμορφα στο σχολείο μας, κάνοντας αισθητική αναβάθμιση της αυλής,
ζωγραφίζοντας τους εξωτερικούς τοίχους με θεματικά γκράφιτι.
▶ Ζωγραφίσαμε επιδαπέδια παιχνίδια στην αυλή του σχολείου.
▶ Δημιουργήσαμε μικρούς βοτανόκηπους με ανακυκλώσιμα υλικά.
▶ Κάθε τμήμα διάλεξε από ένα καρποφόρο δέντρο το οποίο φύτευσε στο προαύλιο του σχολείου
και το υιοθέτησε.
▶ Αγαπήσαμε τα ζώα και φροντίσαμε τα πουλάκια του Χειμώνα, φτιάχνοντάς τους φωλιές και
ταΐστρες με σποράκια.
▶ Φτιάξαμε φωλιές από πηλό για να υποδεχτούμε τα χελιδόνια την Άνοιξη.
▶ Συγκεντρώσαμε τα αποφάγια από το κολατσιό μας και ταΐσαμε τα αδέσποτα της περιοχής, σε
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.
▶ Φροντίσαμε όλες οι κατασκευές μας να γίνονται από άχρηστα, ανακυκλώσιμα
επαναχρησιμοποιούμενα ή φυσικά υλικά.
▶ Συμμετείχαμε στη δημιουργία σχολικού/βοτανικού κήπου και φυτεύσαμε στα δικά μας παρτέρια
λαχανικά, μέρος των οποίων θα προσφέρουμε στα κοινωνικά συσσίτια της ενορίας.
▶ Οργανώνουμε δράσεις για την ανακύκλωση στο σχολείο μας. Ανακυκλώσαμε χαρτί, πλαστικά
μπουκάλια, πλαστικά καπάκια μπουκαλιών, με σκοπό τη διάθεσή τους για αγορά αναπηρικών
αμαξιδίων, μπαταρίες, τηγανόλαδο, από το οποίο φτιάξαμε αρωματικά σαπούνια, τα οποία
διαθέσαμε σε άλλα σχολεία και ομάδες προσφυγόπουλων.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Το βασικότερο και ουσιαστικότερο σημείο του προγράμματος ήταν η ενεργή
συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις δράσεις, τις περισσότερες από τις οποίες
πρότειναν οι ίδιοι, καθώς και η χαρά και η ικανοποίηση που έπαιρναν μετά
από την υλοποίηση κάθε δράσης. Τα παιδιά γνώρισαν τον εθελοντισμό και
στη θεωρία αλλά, κυρίως, και στην πράξη, συνεργάστηκαν εντός και εκτός
σχολείου, θεώρησαν το σχολείο και τη γειτονιά ως δικούς τους χώρους
που πρέπει να τους φροντίζουν και να τους αγαπούν, νοιάστηκαν για τον
συνάνθρωπο και τα προβλήματά του και έκαναν γνωστές τις δράσεις τους στην
τοπική κοινωνία και στους γονείς τους, τους οποίους κατέστησαν βοηθούς και
συμπαραστάτες τους. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως σχεδόν όλες οι
δράσεις εντάχθηκαν αρμονικά στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και δεν
διατάραξαν την μαθησιακή πορεία της τάξης. Έδωσαν επίσης την ευκαιρία
μέρος της διδασκόμενης ύλης να μεταφερθεί στους μαθητές με βιωματικό,
ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.
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2ο Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Χρυσούπολης
Συντελεστές:
Αθανάσιος Παπαστεργίου, Ευδοκία Φουντουκίδου, Ανατολή Τασχουνίδου, Δήμητρα Κουσκούνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Κοτζακιόζη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Φροντίδας Ώρα Συλλογική»

404

•

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. Λειτούργησε με επιτυχία την περσινή σχολική χρονιά και
συνεχίζεται και φέτος. 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 επικοινωνούσαν διαρκώς προς τα παιδιά και τους γονείς τη
σημασία του εγχειρήματος «Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης».Έτσι γονείς-εκπαιδευτικοί και
παιδιά συναντιούνταν σε απογευματινές ώρες και ως συντονιστές-εμψυχωτές λειτουργούσαν,
γονείς με ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα οι οποίοι μετά από κάθε συνάντηση λειτουργούσαν
πολλαπλασιαστικά προς την τοπική κοινωνία. Ο τύπος ασχολήθηκε με τη δράση αυτή και ο Δήμος
στηρίζει υλικοτεχνικά τη δράση.

•

Συλλογή πλαστικών καπακιών- Συνεργασία με το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης
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 και
ενταξιακής φιλοσοφίας του σχολείου μας, επιμέρους δραστηριότητα της διαδρομής μας ήταν
η συνεργασία μας στον Σύλλογο «ΣΤΗΡΙΖΩ» και στο Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης που από
πέρυσι άνοιξε ένα παράθυρο συνεργασίας με τους εν λόγω συλλόγους που στηρίζουν ΑΜΕΑ
και επιτελούν κοινωνικό έργο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους μαθητές και μαθήτριες. Η
συλλογή καπακιών από τα παιδιά και τις οικογένειές τους ήταν μια πράξη χαράς και προσφοράς
στον συνάνθρωπο.

•

Συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες παιδιών Ρομά
Το σχολείο διαρκώς προσπαθεί και στηρίζει υλικά και πνευματικά τις οικογένειες των παιδιών
Ρομά που φοιτούν στο σχολείο, εξασφαλίζοντας μέσα από τη συγκέντρωση τροφίμων, σχολικών
ειδών και ένδυσης τις βασικές προϋποθέσεις αξιοιπρεπούς παρουσίας και φοίτησης στο σχολείο.

•

Συνεργασία με το ΚHΦΗ Χρυσούπολης
Επισκέψεις των παιδιών στο Κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων της πόλης μας, προσφορά δώρων
αγάπης και προσωπικής δημιουργίας των παιδιών.

•

Δημιουργία παραμυθιών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού «Γλώσσα και Μαθηματικά
μέσα από τη Λογοτεχνία» για τη διευκόλυνση της ένταξης στο σχολείο
Τα παιδιά παρήγαγαν τα δικά τους παραμύθια και τραγούδια γύρω από την προσφορά την
αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. «Ο μικρός πρίγκιπας» μας ταξίδεψε στον πλανήτη της ανθρωπιάς
και της προσφοράς.

•

Υιοθεσία παιδικής Χαράς Προαστίου-κήπος σχολείου
Τα παιδιά φρόντισαν το πάρκο της γειτονιάς τους και τον κήπο του σχολείου που από πέρυσι
διαμορφώθηκε (καθαριότητα, δεντροφύτευση, λουλούδια, επιδαπέδια παιχνίδια).
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•

Συνεργασία με τους εθελοντές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και επαφή με εθελοντές του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το όφελος για τους μαθητές:
Καλλιέργεια σχέσεων στην σχολική κοινότητα σε πολλαπλά επίπεδα, μεταξύ
παιδιών, μεταξύ γονέων, μεταξύ εκπαιδευτικών , μεταξύ παιδιών- γονέωνεκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους από μια νέα
οπτική που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό του δρόμο και λειτουργεί ως ο
συνδημιουργός των παιδιών εντός και εκτός μαθήματος. Επιπλέον οι δράσεις
λειτούργησαν προληπτικά για την αποφυγή φαινομένων βίας καθώς τα παιδιά
θεωρούν δικό τους έργο το «Κέντρο» και μέσα από τη συναίσθηση της ευθύνης
και της ευχάριστης διαδρομής που διανύουν, αποφεύγουν την επιθετικότητα.
Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος του προγράμματος για την εκπαιδευτική
ένταξη των παιδιών Ρομά του σχολείου καθώς μέσα από τη λογοτεχνία και την
ισότιμη συμμετοχή στο «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης» αποδομούνται
στερεότυπα και προκαταλήψεις βλαπτικά για το σχολείο.
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4ο 7/θ Δημοτικό Σχολείο
Χρυσούπολης
Συντελεστές:
Γεώργιος Ευφροσυνίδης, Άννα Μανούκου, Αθανάσιος Τσολούφης, Αλεξάνδρα Τσαντάκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Κοτζακιόζη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

•

Συντήρηση και επανάληψη των δράσεων της σχολικής χρονιάς 2015-2016
Αφορά συνέχιση του περσινού έργου με στόχευση στον τομέα της περιβαλλοντικής αγωγής και
του εθελοντισμού. Ικανοποιημένοι από το περσινό αποτέλεσμα συνεχίσαμε έχοντας υπόψη ότι
είναι αποκλειστικά έργο που στηρίζουν οι μαθητές μας χωρίς έξωθεν βοήθεια. Έχουν υιοθετηθεί
τέσσερις δημοτικοί χώροι (τρία πάρκα και το αθλητικό κέντρο) που η καθαριότητά τους έχει
αναδειχθεί σαν προσωπική υπόθεση του κάθε μαθητή , ιδίως των μεγάλων τάξεων. Επίσης
φέτος αναλήφθηκε η πρωτοβουλία να γίνουν και ανθοφυτεύσεις, όπου υποδειχθεί από τους
φορείς του Δήμου. Πέρα από αυτά, επιδιώχθηκε η συνέχιση της αισθητικής αναβάθμισης εντός
του χώρου του σχολείου μέσα από την εθελοντική εργασία μαθητών και γονέων αλλά και με τη
συνεργασία φορέων που μπορούσαν να βοηθήσουν στο στόχο αυτό (Δασική Υπηρεσία, Δήμος).

•

Ανακύκλωση-Επέκταση ειδών περισυλλογής
Το σχολείο σε συνεργασία με το Δήμο συνέλεξε υλικά για ανακύκλωση όλων των ειδών καθώς
επίσης μπαταρίες, μικρο-ηλεκτρικές συσκευές, καπάκια για την ενίσχυση ΑμεΑ, τηγανόλαδο σε
συνεργασία με μη κερδοσκοπική εταιρία.

•

Συνεργασία με φορείς εθελοντισμού όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το ΚΕΦΙΑΠ, οι εθελοντές
του Μουσείου Κινηματογράφου και Πολιτισμού
Βασικός στόχος του σχολείου ήταν η επαφή των παιδιών με την πραγματικότητα της κοινωνίας.
Το περιβάλλον της «υγιούς» μονάδας, είτε λέγεται σχολείο είτε λέγεται οικογένεια καμία σχέση
δεν έχει με την εικόνα των διαφόρων ασύλων και των κατασκευασμένων κέντρων συλλογής
και φροντίδας ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη να έχουν το προνόμιο να ζουν τη ζωή
όπως οι υπόλοιποι. ΑμεΑ, Ρομά, ηλικιωμένοι και άποροι, είναι το τρίπτυχο ευαισθητοποίησης
που θα επιδιωχθεί. Είναι και μια διαφορετική αλλά υγιής προσέγγιση στην καταπολέμηση του
αυτοτροφοδοτούμενου ανθρώπινου εγωισμού μέσα από τη γνώση, την ενημέρωση και κατόπιν
την προσφορά στις περιθωριοποιημένες αυτές κοινωνικές ομάδες. Προσφορά και στήριξη που
πρέπει να είναι συνεχής, όπως συνεχής και θετικός πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου στην
τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώχθηκε η συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης Χρυσούπολης (ΚΕΦΙΑΠ), τον Ερυθρό Σταυρό και το παράρτημα Καβάλας, τον
Σύλλογο ΑμεΑ, την Εκκλησία και τις δομές υποστήριξής της όπως το Γηροκομείο και το Τραπέζι
της Αγάπης. Προγραμματίστηκαν επαφές και παροχή υλικού από συλλογή και κατασκευές των
γονέων και των μαθητών, παρουσιάσεις, όπως μαθήματα πρώτων βοηθειών κλπ.

•

Αναβάθμιση αθλητικών χώρων και της γενικής εξωτερικής εικόνας του σχολείου
Το σχολείο μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Τεράστια αυλή με μεγάλες δυνατότητες
διαμόρφωσης. Από παλιά το ¼ της επιφάνειάς της διαμορφώθηκε με δενδροφύτευση πεύκης
και ελάτης και σαν επιμέρους χώρος βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Στο υπόλοιπο, εκτός από
το γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ υπάρχει σχεδιασμός να δημιουργηθεί γήπεδο χάντμπολ
και βόλεϊ καθώς και σκάμμα για άλματα. Σε συνδυασμό με τις νέες βαφές και διαγραμμίσεις η
πρόθεση είναι να αποδοθεί στον ευρύτερο χώρο ένα εναλλακτικό αθλητικό κέντρο, δεδομένου
ότι όλη η συνοικία είναι εκτεταμένη και οι αντίστοιχες δημοτικές εγκαταστάσεις είναι αρκετά
μακριά. Οι γονείς είχαν εδώ μεγάλο μέρος του όλου εγχειρήματος, καθώς προσέφεραν τα
κατασκευαστικά τους ταλέντα. Ήδη το σκάμμα ήταν γεγονός από τον Νοέμβριο.

•

Αναβάθμιση του εργαστηρίου υπολογιστών και της ηλεκτρονικής υποδομής του σχολείου
Εδώ και τρία χρόνια με την δεδομένη οικονομική συγκυρία έγινε φανερό ότι σταδιακά απαξιώνεται
το υλικό του σχολείου. Για να προληφθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση ξεκίνησε μια εκστρατεία
που απευθύνθηκε αρχικά στους γονείς και κατόπιν σε χορηγούς και οργανώσεις προκειμένου
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να υπάρξει ενίσχυση κυρίως του ηλεκτρονικού υλικού του σχολείου. Πράγματι τη δεδομένη
στιγμή το εργαστήριο πληροφορικής έχει στη διάθεσή του τρεις νέους σταθερούς υπολογιστές,
πέντε νέες οθόνες και τρία καινούρια laptop. Το εποπτικό υλικό ενισχύθηκε με δύο νέες μεγάλες
τηλεοράσεις, καινούριο φωτοτυπικό και υπάρχει ασύρματη διασύνδεση σε όλο το σχολείο ενώ
η ενσύρματη ενισχύεται σταδιακά. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται στην προσφορά του Συλλόγου
Γονέων, του Δεσμού, των τοπικών Καταστημάτων, της Σχολικής Επιτροπής και στην εθελοντική
εργασία εκπαιδευτικών που ξαναστήσανε μετά από τρία χρόνια παύσης το εργαστήρι. Φυσικά
είναι μια προσπάθεια χωρίς τέλος.

Το όφελος για τους μαθητές:
Με μοχλό την προσφορά και με συγκεκριμένες δράσεις, συνδυάζοντας τη
δημιουργία με την βιωματική προσέγγιση, στοχεύσαμε στην συνδημιουργία, την
πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας, της αποδοχής της διαφορετικότητας
και την απόσβεση των στερεοτύπων, στην αξία της ένταξης στην κοινωνική
ομάδα, στη συναίσθηση της συνευθύνης για το περιβάλλον αλλά και για τον
άνθρωπο. Ήταν και είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας να βλέπουμε την εικόνα
του σχολείου το απόγευμα. Δεκάδες παιδιά παίζουν και αθλούνται μαζί με
τις μητέρες με μικρά παιδιά που έχουν κάνει τον χώρο του σχολείου σημείο
συνάντησης και αναφοράς. Γνωρίζοντας ότι συμβάλαμε στην ομαλότητα και
την κανονικότητα της μικρής κοινωνίας μας, έχουμε ασφαλή την πεποίθηση ότι
είναι ένα έργο με διάρκεια και συνέχεια.
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Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Χρυσοχωρίου
Συντελεστές:
Φώτιος Σουσαμλής, Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Νικόλαος Αξιμιώτης, Αικατερίνη- Μαρία Τοψαχαλίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Κοτζακιόζη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γνωρίζω, νοιάζομαι και προστατεύω τον τόπο μου»

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/στην κοινότητα
Υιοθέτηση της πλατείας του Χρυσοχωρίου, ευπρεπισμός και ανάδειξη της δράσης, μέσα από
χριστουγεννιάτικο bazaar για την αγορά υλικών και την κατασκευή πινακίδων ευαισθητοποίησης
προστασίας του χώρου της πλατείας.

•

Περιβάλλον
▶ Συνεργασία με το Δασαρχείο Καβάλας, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και πολιτιστικό
Σύλλογο Χρυσοχωρίου για δενδροφύτευση.
▶ Συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου για ευαισθητοποίηση των μαθητών,
στήριξη των δράσεων του φορέα, καταγραφή και παρακολούθηση των πελαργών που
επισκέπτονται το Χρυσοχώρι και κατασκευή χελιδονοφωλιών.
▶ Δράσεις καθαρισμού στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου, παιδαγωγικές δραστηριότητες
μέσα στο δάσος σε συνεργασία με σχολεία της περιοχής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

•

Πολιτισμός
Θεατρικό γραμμένο από τα παιδιά με θέμα το «Δάσος που αγαπάμε» στην τελετή λήξης του
σχολικού έτους.
Υπαίθρια έκθεση με ζωγραφιές και φωτογραφίες των παιδιών για την πανίδα και χλωρίδα του
τόπου μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όλες οι δράσεις είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα
προστασίας περιβάλλοντος, εθελοντισμού, τη δημιουργία ενεργών πολιτών
που μέσα από την συμμετοχική διαδικασία παρεμβαίνουν και διορθώνουν το
περιβάλλοντα χώρο. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και η αγωνία που είχαν
σε όλες τις δράσεις να καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να είναι
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί είναι ένα από τα δυνατά και θετικά στοιχεία
που συναντήσαμε στην υλοποίηση του φετινού προγράμματος.
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6/θ Δημοτικό Σχολείο
Νέας Καρυάς
Συντελεστές:
Αθανάσιος Σμάλης, Δέσποινα Καψάλη, Ελένη Κυριακίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ελένη Κοτζακιόζη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μ.Ε.Δ. (Μικροί Εθελοντές εν Δράση)»
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•

Ενημέρωση Γονέων για το Πρόγραμμα
▶ Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων- Προτάσεις για δράσεις του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Χριστουγεννιάτικα μηνύματα στη γιορτή των Χριστουγέννων από την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη και
κατασκευή με αυτά του δέντρου των μηνυμάτων του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς από τους μαθητές.

•

Επεξεργασία εννοιών του «Νοιάζομαι και Δρω»
▶ Εισαγωγή στην έννοια του «εθελοντισμού» από το βιβλίο του μαθητή του προγράμματος.
▶ Κατασκευή του δέντρου της προσφοράς και του οφέλους του εθελοντισμού.
▶ Παιχνίδια συνεργασίας και εμπιστοσύνης ως αφορμή για τον σχηματισμό ομάδων εργασίας,
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

•

Περιβάλλον
▶ Εβδομάδα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών.
▶ Δημιουργία αντίστοιχης αφίσας, αφισοκόλληση από τους μαθητές σε κεντρικά σημεία του
χωριού.
▶ Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές.
▶ Ανακύκλωση μπαταριών, λαμπτήρων, τηγανέλαιων (συνεργασία με την «ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ»),
ηλεκτρικών συσκευών, καπακιών (συνεργασία με τον σύλλογο «ΣΤΗΡΙΖΩ»-«ΚΑΠΑΚΟΜΑΝΙΑ»
Ξάνθης), μελανοδοχείων και τέλος ανακύκλωση χαρτιού-αλουμινίου-γυαλιού-πλαστικού (σε
συνεργασία με τον Δήμο), κομποστοποίηση.
▶ Δράσεις στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου για την καλλιέργεια της αγάπης και προστασίας
του περιβάλλοντος.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Δημιουργία σχολικού κήπου, όπου οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης υιοθέτησαν από ένα παρτέρι
στην αυλή του σχολείου, αναλαμβάνοντας το φύτεμα νέων λουλουδιών και το πότισμα αυτών
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/στην κοινότητα
▶ Καταγραφή των προτάσεων των γονέων-κηδεμόνων σχετικά με τοπικά προβλήματα, αλλά και
με θέματα που προκύπτουν από τη σχολική καθημερινότητα.
▶ Συνάντηση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για ανάθεση Σχολικού Τροχονόμου.
▶ Πρόσκληση του Δημάρχου, ενημέρωση από τους μαθητές μας για το πρόγραμμα, κατάθεση
των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην τοπική κοινότητα και εύρεση λύσης από κοινού σε
συνεργασία με τον Δήμο και άλλους τοπικούς φορείς.

•

Προσφορά αγαθών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazzar με χριστουγεννιάτικες κατασκευές από
ανακυκλώσιμα υλικά για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.
▶ Μαθητές, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων την παραμονή
Χριστουγέννων συγκέντρωσαν χρήματα από τα κάλαντα, τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικό
σκοπό.
▶ Επίσκεψη στο Γηροκομείο Χρυσούπολης και συγκέντρωση αγαθών για το τραπέζι της Αγάπης
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χρυσούπολης.

Νοιάζομαι και Δρω

•

Γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις και τη δράση τους
Πρόσκληση, στο σχολείο μας, του Ερυθρού Σταυρού Καβάλας και ενημέρωση των μαθητών για
την εθελοντική του δράση.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις δράσεις, οι
οποίες τοποθετούσαν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε αυθεντικό πλαίσιο
βιωματικών, εναλλακτικών δράσεων έξω από τα στεγανά όρια της σχολικής
τάξης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διάχυτα σε όλες τις εκφάνσεις
της καθημερινότητας των μαθητών. Τα παιδιά έμαθαν να ενδιαφέρονται για τον
συνάνθρωπο, το περιβάλλον και τον χώρο στον οποίο ζουν. Κατανόησαν τις
έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης. Εξοικειώθηκαν
στο να εντοπίζουν τα προβλήματα γύρω τους και να ψάχνουν ενεργά για πιθανές
λύσεις, προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον γόνιμο διάλογο, τη συνεργασία
και την ενεργό συμμετοχή. Ακόμη μεγάλο επίτευγμα του προγράμματος είναι το
άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και η καθιέρωση της συνεργασίας
του τόσο με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών όσο και με τον Δήμο,
άλλους τοπικούς, κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία εν γένει.
Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν συλλογικά και
αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα της σχολικής πραγματικότητας.
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6ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συντελεστές:
Αλεξάνδρα Γερακίνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρία Καπετανίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Υιοθεσία αρχαίου θεάτρου»

•

Πολιτισμός-Ενεργός πολίτης
Υιοθεσία αρχαίου θεάτρου
▶ Συγκέντρωση έντυπου και ψηφιακού υλικού για το αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Για τον σκοπό
αυτό αξιοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου» που σχεδιάστηκε
από τη Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της
Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας
του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα».
▶ Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, ξενάγηση από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και από
τους ίδιους τους μαθητές, φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση με στόχο την εξοικείωση των
μαθητών με το αρχαίο θέατρο και τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το αρχαίο θέατρο.
Να σημειωθεί ότι για όλες τις δράσεις έχουμε τη γραπτή έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Καβάλας και Θάσου με την οποία έχουμε στενή συνεργασία.
▶ Πραγματοποίηση δράσεων για την υιοθεσία του μνημείου σύμφωνα με το έντυπο «Η υιοθεσία
ενός μνημείου σε 10 βήματα».
▶ Ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου.
▶ Σύνταξη επιστολής προς τη δήμαρχο Καβάλας και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων στην οποία
οι μαθητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να υιοθετήσουν το αρχαίο θέατρο Φιλίππων,
προσφέροντας τις δυνάμεις τους στην προστασία του μνημείου και προτείνουν δράσεις με στόχο
την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων αλλά και την ευκολότερη πρόσβαση των
ατόμων ΑΜΕΑ σε αυτό.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η μεγαλύτερη επιτυχία της δράσης ήταν ότι οι μαθητές προσέγγισαν το
αρχαίο θέατρο βιωματικά, φωτογράφισαν τα μέρη του αρχαίου θεάτρου,
συγκεντρώνοντας οπτικό υλικό και ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες του
φύλλου εργασίας που η υπεύθυνη εκπαιδευτικός επιμελήθηκε. Στη συνέχεια,
ως ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για την πόλη τους ευαισθητοποιήθηκαν
σε ζητήματα που αφορούν τους νέους αλλά και ευπαθείς ομάδες, διατύπωσαν
δημόσιο λόγο και πρότειναν δράσεις τόσο για την ευκολότερη πρόσβαση των
ατόμων ΑΜΕΑ στον χώρο του αρχαίου θεάτρου όσο και για την πιο ουσιαστική
επαφή των νέων με το αρχαίο θέατρο.
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Δημοτικό Σχολείο Κάτω
Γαρούνα Κέρκυρας
Συντελεστές:
Μαρία Μπίμπα, Στέργιος Μποζατζούδης, Μαρία Παπαδοπούλου, Αθανασία Τσιτσιώνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ξανθή Χουλιάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Προσφέρω και προσφέρομαι»

•

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού
Τα παιδιά έφτιαξαν βαζάκια γλυκό του κουταλιού νεράντζια. Οι μαθητές της Α’- Β’ ανέλαβαν να
διακοσμήσουν τα βαζάκια και μαζί με τους μαθητές της Ε’- Στ’ . Η πώλησή τους έγινε με σκοπό
να ενισχυθεί οικονομικά μια οικογένεια στο χωριό μας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ιατρικά και
οικονομικά προβλήματα.

•

Δράσεις για το περιβάλλον
Οι μαθητές ξεκίνησαν με καθαρισμό της αυλής του σχολείου και συνέχισαν με τον καθαρισμό της
ακτής του Αη-Γόρδη από τους μαθητές της Α'-Β' τάξης την άνοιξη.

•

Δράσεις για τη βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Οι μαθητές ομόρφυναν το σχολείο ζωγραφίζοντας στα πλακάκια της αυλής και στους τοίχους.
Αναμόρφωσαν την αίθουσα του ολοήμερου.

•

Δράση για τη βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά / στην κοινότητα
Οι μαθητές όλων των τάξεων συναποφάσισαν και ζήτησαν την συνδρομή των γονιών τους στο να
καθαρίσουν το γήπεδο της κοινότητας.

•

Προσφορά αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Οι μαθητές συνέλεξαν καπάκια προκειμένου να δοθούν σε μια ΜΚΟ (Κερκυραίων Πρωτοβουλία)
που αναλαμβάνει να τα συλλέξει ώστε να δοθούν αναπηρικά αμαξίδια. Τα παιδιά του σχολείου
μας συνέλεξαν επίσης αγαθά για προσφέρουν σε πρόσφυγες.

•

Προσφορά στον Δημοτικό Λαχανόκηπο
Επισκεφθήκαμε τον δημοτικό λαχανόκηπο που ανήκει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και
φυτέψαμε λαχανικά που θα διατεθούν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

•

Δράση για τον πολιτισμό
Αφιερώσαμε μια σχολική μέρα προκειμένου τα παιδιά όλου του σχολείου να γνωρίσουν έναν
τυφλό συνάνθρωπο τους και να ενημερωθούν από τον ίδιο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
στην καθημερινότητά του. Τα παιδιά έπαιξαν βιωματικά παιχνίδια.

•

Δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωση κοινής γνώμης
Μετά από την προηγούμενη δράση οι μαθητές αποφάσισαν να κατασκευάσουν ενημερωτικά
φυλλάδια προκειμένου οι οδηγοί να μην παρκάρουν πάνω σε ράμπες και να τα μοιράσουν στο
κέντρο της πόλης.

•

Προστασία ζώων
Κατασκευή ταϊστρών για τα πουλιά το χειμώνα.

•

Καθαρισμός της παραλίας του Αη Γόρδη
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Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά στις δράσεις συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες σε ζητήματα έντονου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και δείχνουν έντονα στοιχεία αλληλεγγύης
προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις
ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο. Ενημερώνονται
για εθελοντικές οργανώσεις και φορείς και βοηθούν με ποικίλους τρόπους.
Η εναλλαγή των θεματικών των πεδίων που δρουν τους καταδεικνύει
τους ποικίλους τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί και η αλληλεγγύη και ο
εθελοντισμός.
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Δημοτικό Σχολείο Καναλίων
Κέρκυρας
Συντελεστές:
Μαρία Καλατζή, Ελένη Μπογδάνη, Νίκος Μπεγλερίδης, Δημήτρης Τάμπας, Αικατερίνη Καφτεράνη,
Χριστίνα Καλλιαρίδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ξανθή Χουλιάρα

419

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Εγώ, εσύ... εμείς»
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•

Επίσκεψη στο σχολείο ατόμου με ιδιαίτερες ικανότητες-τυφλός
Επίσκεψη στο σχολείο του κ. Παντελή ο οποίος ήταν ο ίδιος τυφλός και μέλος του συλλόγου
τυφλών Κέρκυρας. Ενημέρωση των μαθητών της Β’ τάξης για την μέθοδο Braille και πρώτη
επαφή με το βιβλίο που χρησιμοποιούν οι τυφλοί για ανάγνωση.

•

Επίσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο-Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με αναπηρία
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας ατόμων με αναπηρία (5 Δεκεμβρίου) διεξήχθη ημερίδα
εθελοντικών οργανώσεων και δομών του κράτους που ασχολούνται με την προσφορά και την
προστασία των πολιτών.

•

Επίσκεψη σε Δημοτικό Λαχανόκηπο
▶ Επίσκεψη των μαθητών της Β’ τάξης στο Δημοτικό Λαχανόκηπο Κέρκυρας, όπου
ενημερώθηκαν για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τη συμβολή του στην λειτουργία του
Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Κέρκυρας.
▶ Σε πρώτη φάση, οι μαθητές, προετοίμασαν το έδαφος όπου θα φύτευαν λαχανικά που
προορίζονταν για το κοινωνικό παντοπωλείο.
▶ Σε δεύτερη φάση, την άνοιξη, βοήθησαν στη συγκομιδή και συσκευασία των δικών τους
φυτεμένων λαχανικών και προώθησή τους προς το Κοινωνικό παντοπωλείο Κέρκυρας.

•

Προσφορά τροφίμων στο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας και Επίσκεψη της Σχολικής Χορωδίας
Σε πρώτη φάση, οι μαθητές του Σχολείου δημιούργησαν καλλιτεχνικά και χρηστικά έργα
προκειμένου να διοργανώσουν, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
Σχολείου, μπαζάρ, ανοιχτό προς την τοπική κοινωνία, για να πωληθούν. Το χρηματικό ποσό που
συγκεντρώθηκε, διατέθηκε για την αγορά τροφίμων τα οποία προσφέρθηκαν στο Ορφανοτροφείο.

•

Επίσκεψη της σχολικής χορωδίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Η σχολική χορωδία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του εθελοντικού Συλλόγου «Για τα Παιδιά
μας» και οργάνωσε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκειμένου να παρουσιάσει
κάλαντα και τραγούδια εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. Η παρουσίαση διεξήχθη στην
είσοδο του νοσοκομείου για τους εργαζόμενους και στην παιδιατρική μονάδα.

•

Καθαρισμός Ακτής
Οι μαθητές του Σχολείου, στα πλαίσια του προγράμματος ««Let’s do it Greece» 2017», μετέβησαν σε
ακτή που χρειαζόταν καθαρισμό και η δράση ολοκληρώθηκε με τη διαλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών και την αποκομιδή τους.

•

Επίσκεψη της Σχολικής Χορωδίας στη Στέγη Γερόντων
Η Σχολική Χορωδία διοργάνωσε πολιτιστική εκδήλωση και μετέβη στη Στέγη Γερόντων Κέρκυρας
προκειμένου, μέσα από τη μουσική πράξη, να προσφέρει μηνύματα χαράς και αισιοδοξίας σε
άτομα που το έχουν ανάγκη.

•

Βελτίωση σχολικού χώρου
Οι μαθητές συμμετείχαν σε οργανωμένες δράσεις καλλωπισμού και διαμόρφωσης του αύλειου
χώρου (βάψιμο, φύτευση παρτεριών).
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στο να παραχθούν
προϊόντα για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Κέρκυρας. Μέσω των
παιδιών τους οι γονείς ενημερώθηκαν, αλλά και ήρθαν σε επαφή με μια
μορφή εθελοντισμού που δεν τη γνώριζαν. Μέσα από τις δράσεις, οι μαθητές
ευαισθητοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην ανακούφιση με την προσφορά
τροφίμων στο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας. Μόνοι τους δημιουργήσουν
καλλιτεχνικά και χρηστικά έργα τα οποία στη συνέχεια σε μπαζάρ πούλησαν και
με τα χρήματα που συγκέντρωσαν αγόρασαν τρόφιμα. Με τη συμμετοχή τους,
ως σχολική χορωδία, στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Κέρκυρας και ιδιαίτερα
στην παιδιατρική κλινική, οι μαθητές ενεργά κατανόησαν την έννοια της
αλληλεγγύης και της προσφοράς στο συνάνθρωπο και την επικοινώνησαν στους
γονείς τους. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτέλεσαν παράδειγμα για τους υπόλοιπους μαθητές, αλλά και για τους γονείς
τους και την κοινωνία.
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2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
Συντελεστές:
Βαρβάρα Γαρνέλη, Ιωάννης Κορακιανίτης, Νικολίνα Μπάλου, Υάκινθος Σουμπλής

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ξανθή Χουλιάρα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τα επαγγέλματα που συναντάμε μέσα από δράσεις εθελοντισμού»

•

Προσφορά αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Δράση ανεύρεσης πόρων
Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του παιδιού». Οι μαθητές
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Κέρκυρας συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης
τα οποία παραδόθηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

•

Δανειστικές βιβλιοθήκες - Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Ενίσχυση της σχολικής βιβλιοθήκης με βιβλία από δωρεές μαθητών. Στόχος η διάδοση της
γνώσης και προσφορά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του σχολείου.

•

Ενεργός Πολίτης
▶ Ενημέρωση για παροχή πρώτων βοηθειών. Στόχος οι μαθητές να ενημερωθούν για την παροχή
πρώτων βοηθειών σε πολίτες όταν παραστεί ανάγκη (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση,
περίπτωση πνιγμονής, περίπτωση απόφραξη αεροφόρου αεραγωγού κ.ά.).
▶ Ενημέρωση - βιωματική προσέγγιση για τον εντοπισμό ατόμων σε περίπτωση σεισμού. Στόχος
οι μαθητές να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο πώς γίνεται ο εντοπισμός ατόμων που έχουν
εγκλωβιστεί μετά από σεισμό.
▶ Ενημέρωση – βιωματική προσέγγιση για τον απεγκλωβισμό ατόμων σε περίπτωση σεισμού.
Στόχος οι μαθητές να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο πώς γίνεται η διάσωση ατόμων που έχουν
εγκλωβιστεί μετά από σεισμό.
▶ Ενημέρωση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό
Μουσείο στην Θεσσαλονίκη και ενημερώθηκαν για τα ιδεώδη του εθελοντισμού στον τομέα του
αθλητισμού, καθώς και για τα αθλήματα των παραολυμπιακών αγώνων.

•

Περιβάλλον - Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/στην κοινότητα - Ενεργός Πολίτης
▶ Συμμετοχή το πρόγραμμα «Let's do it Greece»: οι μαθητές καθάρισαν την περιοχή της Πάνω
Πλατείας η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο χώρο του σχολείου.
▶ Εξωραϊσμός της ευρύτερης περιοχής των καταρρακτών της Έδεσσας (προμήθεια και φύτευση
λουλουδιών). Οι μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Έδεσσα αποφάσισαν
να αγοράσουν λουλούδια και να τα τοποθετήσουν σε συνεργασία με τη δημοτική κοινωφελή
επιχείρηση Έδεσσας στην περιοχή των καταρρακτών.

•

Αιμοδοσία: Ενημέρωση για τα οφέλη της αιμοδοσίας
Στόχος οι μαθητές να ενημερωθούν για τα οφέλη της αιμοδοσίας έτσι ώστε στο μέλλον να γίνουν
εθελοντές αιμοδότες.

•

Προστασία ζώων: Παρατήρηση πουλιών και εθελοντική δράση για καθαρισμό περιοχής,
κατασκευή φωλιών κ.ά.
▶ Oι μαθητές στην περιοχή της λίμνης Χαλικιόπουλου παρατήρησαν πουλιά και ενημερώθηκαν
τόσο για τη διαδικασία της παρατήρησης, όσο και για την ανάγκη προστασίας του υγροβιότοπου.
Επίσης οι μαθητές στο πλαίσιο αυτή της επίσκεψης κατασκεύασαν φωλιές πουλιών και τις
τοποθέτησαν σε περιοχές που συχνάζουν πουλιά.
▶ Οι μαθητές στην περιοχή του υγροβιότοπου Άγρα Βρυτών Νησίου της Έδεσσας παρατήρησαν
πουλιά, ενημερώθηκαν από τον κ. Ηρακλή Συμεωνίδη (Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο)
για τις αξίες και τα οφέλη του υγροβιότοπου και έπαιξαν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την
ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
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•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο - Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
κοινής γνώμης
Οι μαθητές συμμετείχαν ως ομάδα υποστήριξης της θεματικής εβδομάδας. Στόχος ήταν οι μαθητές
με βιωματικό τρόπο να συμμετέχουν τόσο στην οργάνωση της, όσο και στην επιτυχή υλοποίηση
της θεματική εβδομάδας του σχολείου. Υποστήριξαν αθλητικές δραστηριότητες και ενημέρωσαν
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις δράσεις τους.

Το όφελος για τους μαθητές:
Στην αρχή της υλοποίησης του προγράμματος το ενδιαφέρον των μαθητών
ήταν περιορισμένο. Στην συνέχεια όμως όσο υλοποιούσαν τις σχετικές δράσεις
και ενημερώνονταν μέσα από τα βιβλία του προγράμματος ισχυροποιόταν η
συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους μεγάλωνε. Οι μαθητές στο σύνολό
τους κατανόησαν την αναγκαιότητα του τρίπτυχου «εθελοντισμός-αλληλεγγύηκοινωνική προσφορά και δράση». Επιπροσθέτως ξεκίνησαν να συμμετέχουν
σε εθελοντικές δράσεις και να σκέφτονται προς το γενικό συμφέρον. Επίσης
υπήρξε ανάπτυξη συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών
και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
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5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
Συντελεστές:
Αφροδίτη Ντίνου, Κατερίνα Μπόσκου, Ιωάννα Ευθυμιάδου, Νίκη Παυλίδου, Μιχάλης Μηλιόγλου,
Βαρβάρα Ευθυμιάδου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πάρης Παπάδοπουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ: Για τον Συνάνθρωπο,
το Περιβάλλον, το Σχολείο μου»
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•

Ευρωπαϊκή εβδομάδα Αθλητισμού – Πανελλήνια ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Καλέσαμε στο σχολείο προπονητές πολεμικών τεχνών και zumba κι έδειξαν στα παιδιά τα
βασικά στοιχεία του αθλήματός τους ο καθένας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα
αθλήματα αυτά και να μάθουν για τους κανονισμούς του. Τέλος, επισκεφτήκαμε το κολυμβητήριο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ, όπου τα παιδιά έκαναν μάθημα κολύμβησης και έπαιξαν παιχνίδια
στο νερό, αλλά έμαθαν και για τα αθλήματα του νερού γενικότερα, από τους προπονητές της
κολύμβησης.

•

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής οργανώσαμε Ημέρα Υγιεινής Διατροφής την
Παρασκευή 14-10-2017 στο σχολείο. Όλα τα τμήματα έφεραν κι έφαγαν παρέα το υγιεινό πρωινό
τους, στη συνέχεια έγιναν ενημερώσεις στις τάξεις για την υγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα για
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, που αφορά όχι μόνο στην υγιεινή των τροφίμων, αλλά κυρίως
στο πρόβλημα της πείνας που μαστίζει χώρες του πλανήτη μας, τι συνεπάγεται η μακρόχρονη
στέρηση τροφής και πώς φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ συμμετέχουν στην άμβλυνση του
φαινομένου.

•

Παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Σε συνεργασία με την υπεύθυνη του «Νοιάζομαι και Δρω», του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς και
εκπαιδεύτρια του προγράμματος Pestalozzi, κ. Παναγιωτίδου Άννα – Μαρία, οργανώσαμε
βιωματικό εργαστήρι για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την Στ' τάξη, ώστε στη συνέχεια να γίνει
διάχυση σε όλα τα τμήματα του σχολείου.

•

Νοιάζομαι και Δρω για τον συνάνθρωπό μου
Συγκεντρώσαμε τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και ενισχύσαμε το συσσίτιο της
ενορίας μας και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων της
πόλης μας. Οι εθελοντές της Στ' τάξης οργάνωσαν, συντόνισαν και υλοποίησαν χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες για τους μικρότερους μαθητές, για να διαχυθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων στο
σχολείο.

•

Νοιάζομαι και Δρω για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Οργανώσαμε δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
και συμμετείχαμε σε συλλογικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δράσεις, στην Ευρωπαϊκή ημέρα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

•

Νοιάζομαι και Δρω για το σχολείο μου, τη γειτονιά μου, την πόλη μου
▶ Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση - Γενική καθαριότητα, έλεγχος για ανάγκες επιδιόρθωσης
στο σχολείο.
▶ Εφημερίες στα διαλείμματα, προστασία κι απασχόληση των μικρότερων μαθητών. Οργάνωση
και συμμετοχή σε δράσεις εξωραϊσμού του σχολείου, της γειτονιάς, της πόλης μας.
▶ Εντοπισμός προβλημάτων και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
▶ Προωθήσαμε την ιδέα της Εναλλακτικής Ανακύκλωσης, φτιάχνοντας έργα από υλικά
ανακύκλωσης.

•

Υιοθετώ ένα μνημείο
Η Δ2 τάξη υιοθέτησε το μνημείο της γενοκτονίας των Ποντίων, στην πλατεία Ειρήνης της πόλης
μας. Τα παιδιά απευθύνθηκαν στον Δήμο Κιλκίς και έμαθαν πληροφορίες για το μνημείο (ποιος
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είναι ο καλλιτέχνης, τι παριστάνει, πότε φτιάχτηκε κλπ., κάνοντας την ταυτότητα του μνημείου.
Επισκέφτηκαν το χώρο, το καθάρισαν, το φωτογράφισαν, το ζωγράφισαν και εργάστηκαν
πάνω σε φύλλο εργασίας που τους έδωσε η δασκάλα τους. Τέλος, με αφορμή την Ημέρα της
Γενοκτονίας των Ποντίων οργάνωσαν την παρουσίαση της δράσης τους, παίρνοντας μέρος στην
Ημέρα Μαθητικής Δημιουργίας των Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ Κιλκίς.
•

Νοιάζομαι και Δρω για την πρόληψη του ρατσισμού και του εκφοβισμού
Διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρόληψης
της βίας εντός και εκτός σχολείου. Οι Ομότιμοι της ΣΤ' τάξης υλοποίησαν βιωματικά εργαστήρια
για όλα τα τμήματα του σχολείου σχετικά με το θέμα. Όλο το σχολείο συμμετείχε σε παιχνίδια
συνεργασίας και εμπιστοσύνης κι αποτύπωσε σκέψεις και συναισθήματα σε ένα ομαδικό ταμπλό.

•

Νοιάζομαι και Δρω για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
▶ Εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, με
συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου και προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους
μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’.
▶ Προστασία του Δάσους.
▶ Επίσκεψη της Ε’ τάξης στο ΚΠΕ Αρναίας και συμμετοχή σε πρόγραμμα
γνωριμίας με το δάσος του Χολομώντα. Τα παιδιά έμαθαν για τη χλωρίδα και την πανίδα του
δάσους, τους κινδύνους που διατρέχει και τους τρόπους προστασίας του.
▶ Εξοικονόμηση Νερού και ενέργειας, Ανακύκλωση –Επαναχρησιμοποίηση.
▶ Επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, για τις Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεις του σχολείου, όπου
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την Ύδρευση των πόλεων και χωριών, καθώς και για
την αποχέτευση και την εξοικονόμηση και ανακύκλωση του νερού.
▶ Φιλανθρωπικό μπαζάρ το Πάσχα για να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας σε ανάγκη.
Προσφέραμε βοήθεια στο συσσίτιο της ενορίας μας. Επίσκεψη της ΣΤ' τάξης στον σύλλογο
γονέων και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες βηματίΖΩ Κιλκίς, όπου, σε μια όμορφη δράση
συνεργασίας, έφτιαξαν πασχαλινές λαμπάδες με τους μαθητές του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης
Κιλκίς.
▶ Πήραμε μέρος, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στην παγκόσμια εθελοντική δράση «Let's Do It
Greece» και στην πανελλαδική εβδομάδα εθελοντισμού στα σχολεία, «Let's Do It Greece».
Συγκεντρώνουμε ηλεκτρικές συσκευές, καπάκια και χαρτί για να τα δώσουμε σε φορείς που
κάνουν ανταποδοτική ανακύκλωση για να καλύψουν τις ανάγκες τους (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς,
βηματίΖΩ). Την τελευταία μέρα της εβδομάδας οργανώνουμε γενική καθαριότητα στο σχολείο,
στην αυλή και στον γύρω από το σχολείο χώρο, με τη συμμετοχή όλων των παιδιών και των
εκπαιδευτικών.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν καλή, αλλά χρειαζόνταν συνεχείς
παραινέσεις, ειδικά στους μικρότερους. Συμπεριλάβαμε το σύνολο των
μαθητών των Δ', Ε’ και ΣΤ’ στις μεγάλες δράσεις, αλλά στις πιο απαιτητικές
αξιοποιήθηκαν τα παιδιά που είχαν δηλώσει από την αρχή το ενδιαφέρον
τους. Σίγουρα το πρόγραμμα επηρέασε σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά όταν πρόκειται για παιδιά, είναι γνωστό
ότι χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και συνέπεια στόχων, ώστε να περάσει
τελικά το μήνυμα που θέλουμε. Η επιτυχία του προγράμματός μας ξεπέρασε
τα όρια της τοπικής κοινωνίας και της υπέροχης κοινότητας του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
ΚΑΙ ΔΡΩ, καθώς απέσπασε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Εθελοντισμός στα
σχολεία», στα Education and Business Awards 2017, της εταιρείας Boussias
Communications, για την αναγνώριση και διάχυση των καλών πρακτικών στην
Εκπαίδευση.
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1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Συντελεστές:
Αικατερίνη Ρώσσιου, Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου, Παρασκευή Ελευθεριάδου, Χρήστος Σαββίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Πάρης Παπάδοπουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Προβλήματα υπάρχουν πολλά – εμείς, βρίσκουμε τις λύσεις»

•

Νοέμβριος 2016
▶ Καθαρισμός και βαφή για επιδιόρθωση εξωτερικών τοίχων από γραμμένα συνθήματα
▶ Διακόσμηση αίθουσας διδασκαλίας στο υπόγειο
▶ Χριστουγεννιάτικος στολισμός σχολείου

•

Νοέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2016
Συμμετοχή στις εργασίες θεατρικής παράστασης του ΕΕΕΕΚ: καθαριότητα αίθουσας εκδηλώσεων,
προετοιμασία σκίασης, γνωριμία με μαθητές του ΕΕΕΕΚ, συμμετοχή στη δραστηριότητα χορού

•

Δεκέμβριος 2016
▶ Πρώτη συνεύρεση ομάδας: Δραστηριότητα ice-breaker «λύνουμε τον κόμπο»
▶ Δραστηριότητα group building
▶ Κύκλος έκφρασης και βοήθειας
▶ Χορήγηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
▶ Δύο αλήθειες- ένα ψέμα
▶ Χάρτης αξιών σχολείου μας
▶ Βίντεο με δικαιώματα των παιδιών
▶ Poster αξιών του σχολείου μας

•

Mάρτιος 2017
Εργασίες στο σχολείο: οι μαθητές έφεραν σπρέυ για να διακοσμήσουν τον τσιμεντένιο τοίχο του
σχολείου με γκράφιτι. Την ίδια ημέρα άλλη ομάδα μαθητών συναντήθηκε και μετά από συζήτηση
αποφάσισαν α) πώς θα οργανώσουν το ανταλλακτήριο στο σχολείο μας και β) ποια είδη θα
καλέσουν τους συμμαθητές να φέρουν στο ανταλλακτήριο: Τα είδη που αποφασίστηκαν:
▶ Παιχνίδια
▶ Βιβλία
▶ Στυλό
▶ Τετράδια
▶ Μαρκαδόροι, Ξυλομπόγιες, Νερομπογιές
▶ Μολύβια
▶ Σβήστρες, Ξύστρες
▶ Κάλτσες καινούργιες
▶ Κοσμήματα
▶ Παλιούς σκελετούς γυαλιών
▶ Μπάλες
▶ Τσάντες
▶ DVD, CD
▶ Λούτρινα
▶ Κορνίζες

•

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές-εθελοντές αναλάμβαναν επίσης εργασίες όπως:
▶ Συγκέντρωση μαθητών μίας δράσης (οι ίδιοι οι μαθητές αναλάμβαναν να καλέσουν τους
υπόλοιπους μαθητές, να ενημερώσουν κ να συγκεντρωθούν στον προβλεπόμενο χώρο).
▶ Καταγραφή τηλεφώνων γονέων και των ίδιων των μαθητών πριν από εκπαιδευτική εξόρμηση.
▶ Στερέωση / επισκευή πινάκων στους διαδρόμους του σχολείου.
▶ Συγκέντρωση χαρτιού ανακύκλωσης.
▶ Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών από μπουκάλια νερού.
▶ Καλλιτεχνικές δημιουργίες στο προαύλιο.
▶ Εργασίες λήξης σχολικής χρονιάς (βιβλία).
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Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές έδειξαν να έχουν εκπλαγεί θετικά μετά τη συνάντηση της 01/12/2016,
οπότε και διαπίστωσαν ότι εκτός των εργασιών που εθελοντικά φαντάζονταν
ότι θα αναλάβουν, μέσα από το πρόγραμμα θα τους δινόταν η ευκαιρία να
εκφράσουν και τα συναισθήματά τους για τη ζωή τους στο σχολείο, κάτι που
δήλωσαν ότι τους ευχαριστεί αφού δεν έχουν συχνά τέτοιες ευκαιρίες. Το
αποτέλεσμα της συνεργασίας με το ΕΕΕΕΚ ήταν συγκλονιστικό και οι μαθητές
δήλωσαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι.
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6ο Δημοτικό Σχολείο
Πτολεμαΐδας
Συντελεστές:
Κατηφένια Καλαφάτη, Χρήστος Σολωμίδης, Μαρία Σταμάτογλου, Προκόπιος Γκέσσιος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιρρόη Λέκκα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γιατί Μπορώ…»
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•

Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

•

Καταιγισμός Ιδεών
Με καταιγισμό ιδεών με την κούκλα της τάξης, μέσω διαδικτύου, της πλατφόρμας του «Νοιάζομαι
και Δρω», λεξικού και δημιουργίας ταμπλό που αναδεικνύει τη σύνδεση των εννοιών,
προσπαθήσαμε να ορίσουμε και να κατανοήσουμε τις έννοιες.

•

Βιωματικές Ασκήσεις
Μια σειρά από βιωματικές ασκήσεις, βοήθησαν τους μαθητές μας όχι μόνο να δεθούν ως
ομάδα, αλλά κυρίως να νιώσουν την ανάγκη αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, στήριξης των πιο
αδύναμων και προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας.

•

Δημιουργία Αφίσας
Δημιουργήσαμε αφίσες και ζωγραφίσαμε μπλουζάκια για να ενημερώσουμε και να αφυπνίσουμε
τη σχολική κοινότητα, αλλά και για να αποτιμήσουμε εικαστικά όλα όσα ζήσαμε και νιώσαμε.

•

Παιχνιδοθήκη
Στο πλαίσιο της βελτίωσης του σχολείου μας δημιουργήσαμε «Παιχνιδοθήκη» με προσφορά
επιτραπέζιων παιχνιδιών από τους ίδιους τους μαθητές.

•

Το δέντρο του «Δούναι και λαβείν» του εθελοντισμού
Κατασκευάσαμε το δέντρο του «Δούναι και λαβείν» του εθελοντισμού και το αερόστατο των
πράξεων του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη.

•

Το έργο της Εκκλησίας
Επισκεφθήκαμε το ναό της ενορίας μας και ο ιερέας μας ανέλυσε το έργο της φιλανθρωπίας της
εκκλησίας, αλλά και της εθελοντικής προσφοράς ορισμένων ενοριτών.

•

Συλλογή τροφίμων
Πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα μαζέψαμε τρόφιμα και τα διαθέσαμε στον φιλανθρωπικό
σύλλογο «Ο καλός Σαμαρείτης», τον οποίο και επισκεφθήκαμε και είδαμε από κοντά την εθελοντική
δράση ενεργών πολιτών.

•

Ταΐστρες για τα πουλιά
Κατασκευάσαμε ταΐστρες για τα πουλιά που λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών δεν
έβρισκαν τροφή.

•

Ομάδες προστασίας των μικρών μαθητών
Δημιουργήσαμε ομάδες προστασίας των μικρών μαθητών, ελέγχου της συμπεριφοράς και
ομάδες καθαριότητας.

•

Ονοματοδοσία Τάξεων
Αποφασίσαμε να δώσουμε ονόματα σημαντικών ανθρώπων στις αίθουσες του σχολείου μας,
οι οποίοι αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο.

•

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας
Επισκεφθήκαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας και σε συνεργασία με τις βιβλιοθηκονόμους
ψάξαμε, επιλέξαμε και διαβάσαμε βιβλία που αναφέρονται στις έννοιες του Προγράμματος, για
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να κατανοήσουν τα παιδιά την ενασχόληση πνευματικών ανθρώπων με θέματα που άπτονται
ευαισθησίας και ανθρωπιάς και που εν δυνάμει όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτά.
•

Πρόσκληση στην Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας
Για την καλύτερη γνώση των εθελοντικών ομάδων και των δράσεων τους καλέσαμε στο σχολείο
την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας, και τους εθελοντές νοσηλευτικής του «Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού».

•

Επίσκεψη στο «Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή
στο Φάσμα του Αυτισμού-Καστοριάς»
Επισκεφθήκαμε το «Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή
στο Φάσμα του Αυτισμού-Καστοριάς».

•

Εξωραϊσμός του σχολείου
Την άνοιξη προχωρήσαμε στον εξωραϊσμό του σχολείου με βάψιμο και καλλιτεχνικές δημιουργίες
στο εσωτερικό του, αλλά και στον αύλειο χώρο. Φτιάξαμε επιδαπέδια παιχνίδια και ανθόκηπο.
Χρωματίσαμε ρόδες-παρτέρια και ό,τι άλλο θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο για τη βελτίωση και
την ανάδειξή του ως χώρο χαράς και δημιουργίας.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετείχαμε ως σχολείο στο «Let’s do it Greece».

Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από τέτοιες πράξεις ανθρωπιάς, αγάπης και προσφοράς οι μαθητές μας
βίωσαν όλες τις έννοιες τις οποίες θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Το όφελος
της επαφής τους με αυτούς τους ανθρώπους ήταν τεράστιο, γιατί είδαν,
αλλά και ένιωσαν το μέγεθος του μεγαλείου τού να δίνω χωρίς να περιμένω
ανταλλάγματα. Του να προσφέρω χωρίς να μου το ζητάνε. Του να νοιάζομαι,
αλλά και να δρω!
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12ο Δημοτικό Σχολείο
Κοζάνης
Συντελεστές:
Βασιλική Αραβοπούλου-Γκανάτσιου, Βασίλειος Γκαντώνας, Θεοδώρα Τσαβδαρίδου, Αικατερίνη
Σαββαίδου, Αλεξάνδρα Σπυριάδου, Κωνσταντίνος Πηγαδάς, Μαγδαληνή Καραγκούνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιρρόη Λέκκα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μ Α Ζ Ι»

•

Δρούμε παίζοντας βόλεϊ στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης
Την Πέμπτη 15, και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου βρεθήκαμε στην πλατεία να παίζουμε βόλεϊ
για να γιορτάσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που γίνεται στην πόλη μας με την Εθνική
Ομάδα μας!

•

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης
Βγήκαμε στην Πλατεία και παίξαμε Παιχνίδια του Δρόμου. Μας συνόδευσε ο γυμναστής μας και
η δασκάλα της Δ΄ τάξης! Όλη η πλατεία δικιά μας για παιχνίδι.

•

Ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου με τη βοήθεια ομάδων εθελοντών ενημερωμένων για τους
κανόνες
Γνωρίζουμε για να βοηθήσουμε σε δύσκολες στιγμές!

•

Ημέρα στο Σχολείο με καλεσμένους τους παππούδες και τις γιαγιάδες όλων των μαθητών
Προετοιμαστήκαμε με τους δασκάλους μας και τους υποδεχτήκαμε σε όλες τις σχολικές μας
δραστηριότητες. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας έγιναν ξανά «μαθητές» και το ευχαριστήθηκαν
πάρα πολύ.

•

Η Στ΄ τάξη ενημερώνεται από την Αστυνομία Κοζάνης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ημερίδα σε κεντρική αίθουσα στην Κοζάνη.

•

Άσκηση πολιτικής άμυνας με εκκένωση κτιρίου σε περίπτωση φυσικής καταστροφής
Οι μαθητές μας συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν για αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

•

Πρόσκληση σε ομάδα Προσκόπων για ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες των
εθελοντικών τους ομάδων
Παίξαμε, διασκεδάσαμε, μάθαμε και... συνεχίζουμε!

•

Παράδοση καπακιών στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες

•

Ξεκινάμε τα δημιουργικά διαλείμματα!
Αξιοποιήσαμε τον εξοπλισμό πινγκ πονγκ του Σχολείου. Με κανόνες καταφέραμε να συμμετέχουμε
στα παιχνίδια των διαλειμμάτων!

•

Κυκλοφοριακή Αγωγή
Ενημέρωση για την κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης.

•

Ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής μας ενημερώνει για την Αναπηρία

•

Για την ημέρα ατόμων με αναπηρίες συνεκπαίδευση με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Κοζάνης
Η Ε΄ και η Στ΄ τάξη συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες του Σχολείου σκορπίζοντας και
παίρνοντας χαρά!

•

Διασκευή Παραμυθιού
Μέσα από δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, διασκευάσαμε το κλασσικό παραμύθι του
Αισώπου: «Ο Γεωργός και τα παιδιά του» σε τραγούδι. Το διαβάσαμε και το τραγουδήσαμε στο 3ο
ΚΑΠΗ Κοζάνης.

435

Νοιάζομαι και Δρω

•

Οργανώνουμε υγιεινό πρωινό για όλους

•

Φωλιές... στο Σχολείο μας
Ακόμα και τα ζωάκια έχουν το δικό τους σπίτι! Για τις διακοπές των Χριστουγέννων φροντίσαμε
ώστε τα ζωάκια της αυλής μας που είναι από πουλάκια μέχρι σκιουράκια να έχουν το δικό τους
σπίτι με τροφή!

•

Ενημέρωση για την Ανακύκλωση

•

Γιορτή Αποκριάς
Φιλοξενήσαμε τους μαθητές του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κοζάνης που συμμετείχαν στη γιορτή
μας.

•

Ημέρα κατά του ρατσισμού
Η Β΄ τάξη προέβαλε τα ποιήματα «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ», «Να σκέφτεσαι τους άλλους».

•

Επίσκεψη του Σχολείου στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετείχαμε στο «Let’s do it Greece». Καθαρίζουμε την αυλή μας και βάψαμε τους τοίχους της
αυλής. Δημιουργήσαμε το παιχνίδι φιδάκι στην αυλή του σχολείου μας.

•

Παζάρι λαμπάδων

•

Επίσκεψη στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Επισκεφθήκαμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για να βοηθήσουμε στις εργασίες του χώρου
τους και παίξαμε μαζί ένα βροχερό πρωινό.

Το όφελος για τους μαθητές:
Μαζί λειτουργήσαμε, όλοι ως ομάδα, και ως μικρότερες ομάδες, όμως όλο
το Σχολείο ενημερώθηκε ώστε να μπορεί να βοηθάει. Από πέρσι ακούσαμε
ανάγκες, αποκτήσαμε την ικανότητα να τις διακρίνουμε και προσανατολίσαμε τη
ζωή μας ώστε να προσφέρουμε όπου χρειάζεται. Ψάξαμε και αναγνωρίσαμε τα
περιθώριά μας. Γνωρίσαμε τα δικαιώματά μας και πώς μπορούμε να υπάρχουμε
ευγενικά, χωρίς να ενοχλούμε και χωρίς να προσβάλλουμε, με δυναμικότητα
όμως και διεκδίκηση.
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Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ακρινής
Συντελεστές:
Βασιλική Αραβοπούλου-Γκανάτσιου, Βασίλειος Γκαντώνας, Θεοδώρα Τσαβδαρίδου, Αικατερίνη
Σαββαίδου, Αλεξάνδρα Σπυριάδου, Κωνσταντίνος Πηγαδάς, Μαγδαληνή Καραγκούνη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιρρόη Λέκκα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Θέλω και μπορώ να έχω ένα καλύτερο μέλλον
σε ένα ομορφότερο και χαρούμενο κόσμο»

•

Κάλεσμα του σώματος Ελλήνων Προσκόπων Κοζάνης με δράση προσομοίωσης επιβίωσης
ατόμων σε έκτακτες ανάγκες όπως πλημμύρες, πυρκαγιάς στη φύση κ.ά.

•

«Let’s do it Greece»: Ανακύκλωση, καθαρισμός και καλλωπισμός του αύλειου χώρου
(ανθοφύτευση, δεντροφύτευση) και της πλατείας του χωριού

•

Κάλεσμα της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Κοζάνης με δράση προσομοίωσης διάσωσης
ατόμων σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών όπως σε σεισμό και πυρκαγιά

•

Καλλιέργεια της αισθητικής του χώρου με εικαστική παρέμβαση ειδικού σε χώρους του
σχολείου (ζωγραφική τοίχου) μαζί με τους μαθητές

•

Εναρμονισμός και εξοικείωση του σώματος με τη μουσική (μουσικοκινητική) με μουσικά
ακούσματα και χρήση μουσικών οργάνων

•

Φιλανθρωπία εν δράσει με την επίσκεψη στο «Τάλειο» γηροκομείο Κοζάνης

•

Αποδοχή της διαφορετικότητας με την αδελφοποίηση των δύο σχολείων, Γενικό Σχολείο
Ακρινής – Ειδικό Σχολείο Αθήνας

Το όφελος για τους μαθητές:
Η αδελφοποίηση των δύο σχολείων αποτελεί σταθμό όλων των δράσεων, γιατί
συμπυκνώνει τις έννοιες και αξίες του Προγράμματος. Η επίσκεψη των μελών
του «Αγγίζωο» καλλιέργησε την αρμονική συμβίωση των παιδιών με τα ζώα. Η
συνεργασία με το Γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας
για την οργάνωση για την αυτοπροστασία από φυσικές καταστροφές έδωσε
τα γνωστικά εφόδια στους μαθητές ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι αλλά και
να προστατεύουν το περιβάλλον τους. Γενικότερα όλες οι δράσεις ανέπτυξαν
και διεύρυναν τον πνευματικό ορίζοντα των μαθητών, τη συναισθηματική τους
καλλιέργεια και τη βελτίωση της προσωπικότητάς τους.
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Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης
Συντελεστές:
Μαρία Κοντούλα, Χρυσούλα Αθανασιάδου, Χιονία Καλώτα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Καλλιρρόη Λέκκα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ελάτε στον κύκλο του εθελοντή: Υπάρχω,
Δρώ, Φροντίζω και Οραματίζομαι»

•

Καλλωπισμός της σχολικής αυλής
Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί με κοινή δράση ομόρφυναν τον χώρο τους και φρόντισαν
να τον διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση.

•

Υιοθέτηση πάρκου που βρίσκεται μπροστά στο σχολείο

•

Προσφορά στο γηροκομείο της πόλης μας
Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αφιέρωσαν χρόνο για να ομορφύνουν έστω και για λίγο
τη δύσκολη ζωή αυτών των ανθρώπων.

•

Ενημέρωση για τη σημασία της ανακύκλωσης αλλά και για την προώθηση της
κομποστοποίησης

•

Καμπάνια στους παραλίμνιους οικισμούς της λίμνης Πολυφύτου: Σερβίων και Αιανής
για την προστασία της ορνιθοπανίδας

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές δυνάμωσαν τη φωνή τους, αλλά πάντα με δημοκρατικό
τρόπο και βασιζόμενοι στη χρήση του διαλόγου και των κατάλληλων
επιχειρημάτων. Συνειδητοποίησαν την αξία της αλληλεγγύης, της
διαλεκτικότητας για να πείσουν τους συνανθρώπους τους και
εγκατέλειψαν όσο το δυνατόν τη χρήση της βίας για να επιβληθούν.
Όλοι οι μαθητές συμμετέχοντας στην ομάδα του «Νοιάζομαι και Δρω»
από κοινού οργάνωσαν τις δράσεις και τις υλοποίησαν. Έτσι ξεπερνώντας
την όποια διαφορετικότητα, αλλά βασιζόμενοι στον πλουραλισμό και την
ποικιλομορφία έκφρασης θα φέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα και θα
δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς που μακροπρόθεσμα, ήταν ο βασικός
πυλώνας για την ανάπτυξη μίας τοπικής κοινωνίας απαλλαγμένης, από
προκαταλήψεις.
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Ημερήσιο Γυμνάσιο
Αθικίων Κορίνθου
Συντελεστές:
Εμμανουήλ Παπαχριστοδούλου, Βασιλική Δακίδη, Κωνσταντίνα Δρίτσα, Χρήστος Καραγιάννης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Μπαλή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αδελφοποίηση σχολείων με τη δύναμη της ενσυναίσθησης»

•

Διοργάνωση πεζοπορίας στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού
Υπήρξε η πρώτη συνεργασία σχολείου της Κορινθίας με τον Ορειβατικό Σύλλογο Κορίνθου.
Μέσα από μια μαγευτική διαδρομή είχαμε την ευκαιρία να αθληθούμε, να γίνει μάθημα
προσανατολισμού, να ασκήσουμε το ομαδικό πνεύμα, να έρθουμε σε επαφή με ζώα του αγρού,
να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, αλλά και να γνωρίσουμε από κοντά το ορεινό χωριό του
τόπου μας, τον Αϊ Γιάννη, τόπο διαμονής μερικών εκ των συμμαθητών μας.

•

Επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Κορινθίας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Κορινθίας)
Έχοντας συγκεντρώσει με πρωτοβουλία των μαθητών μας τρόφιμα και πρώτες ύλες για το
εργαστήρι μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, καλλιεργήσαμε το μήνυμα της αποδοχής και του
σεβασμού στη διαφορετικότητα.

•

«Μπορώ και μόνος μου» με φορέα τον «Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»
Αυτή τη φορά η οικειότητα ήταν έκδηλη μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων και με βιωματικά
παιχνίδια από την υπεύθυνη του Μουσείου Τυφλών επήλθε συναισθηματικό δέσιμο. Κατόπιν
παρακολουθήσαμε την εκπαίδευση Σκύλων Οδηγών Τυφλών και συμμετείχαμε σε δράσεις.

•

Συνεορτασμός της Τσικνοπέμπτης με το ΕΕΕΕΚ
Οι μαθητές των δύο σχολείων έλαβαν μέρος σε δράσεις αθλητισμού, μαγειρικής και γεωπονίας,
εν συνεχεία απόλαυσαν όλοι μαζί άφθονο φαγητό με σουβλάκια που έψησαν οι γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών και σουφλέ που μαγείρεψαν οι μαθήτριες και των δύο σχολείων για
όλους τους μαθητές και σοκολατάκια.

•

Επίσκεψη του Ειδικού Γυμνασίου Κορίνθου στον χώρο του σχολείου μας
Οι μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου και η Α΄ τάξη του Γυμνασίου Αθικίων δημιούργησαν τον
βιωματικό κύκλο της φιλίας και μέσα από δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, διάδρασης και
ανταλλαγής πληροφοριών κατέκτησαν βιωματικά τον όρο της φιλίας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός σχολείου, σε θεωρητικό πλαίσιο,
ευαισθητοποίησαν και τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου μας
και ενεργοποίησαν την θέληση τους για συμμετοχή σε δράσεις εκτός σχολείου
με στόχο την ανάδειξη της δύναμης της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και
της ενεργού πολιτειότητας. Εν συνεχεία, οι δράσεις που ακολούθησαν εκτός
σχολείου ενεργοποίησαν τη δύναμη της ενσυναίσθησης, κάνοντας τους μαθητές
μας να κατανοήσουν βιωματικά την αξία του σεβασμού στη διαφορετικότητα
και του σεβασμού της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων για την ομαλή
συνύπαρξή μας στην κοινωνία.
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Γυμνάσιο Χιλιομοδίου
Κορίνθου
Συντελεστές:
Ευφροσύνη Διαμαντή, Κωνσταντίνα Δράκου, Θεοδώρα Μπασιάκου, Γεωργία Ρουμελιώτη, Ισαβέλλα
Σιδηροπούλου, Βασίλειος Χουντής

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αικατερίνη Μπαλή
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Mέσα από τα βιβλία προβληματίζομαι, ονειρεύομαι και δρω»
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•

Λειτουργία της Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης (ΣΔΒ) από ομάδες μαθητών

•

Επίσκεψη σε Βιβλιοθήκες της περιοχής

•

Χειρόγραφη και έπειτα ηλεκτρονική καταγραφή των βιβλίων της ΣΔΒ, δημιουργία βάσης
δεδομένων

•

Δημιουργία Ιστολογίου ΣΔΒ

•

Μεταφορά της ΣΔΒ στο ισόγειο, σε χώρο που διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό

•

Συγκέντρωση βιβλίων σε καλή κατάσταση, για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και για να
προσφερθούν σε όσους τα χρειάζονται

•

Δημιουργία ομάδων ανάγνωσης
Οι Ομάδες Ανάγνωσης διάβασαν στον παιδικό σταθμό της περιοχής και προσέφεραν τα βιβλία
στα παιδιά, όπως έκαναν και στο Ευθύμειο Κέντρο Αποκατάστασης αναπήρων, στο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, στα ΚΑΠΗ Τενέας.

•

Χριστουγεννιάτικο παζάρι με κατασκευές των μαθητών και αντικείμενα προς
επαναχρησιμοποίηση

•

Με οδηγό τη λογοτεχνία
Ανάγνωση βιβλίων που προβάλλουν το μήνυμα της αλληλεγγύης προς τα ΑΜΕΑ, συγκέντρωση
καπακιών για την προσφορά αναπηρικού αμαξιδίου.
Ανάγνωση βιβλίων για τη φτώχεια, λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου.
Ανάγνωση βιβλίων που προβάλλουν το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και συμμετοχή
στην καθαριότητα του σχολείου και του χωριού, καθώς και την ανακύκλωση.

•

Δημιουργία παρουσίασης με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και της τοπικής
κοινωνίας για τον εθελοντισμό

•

Δημιουργία αφίσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής
κοινωνίας

•

Πρόσκληση εθελοντών και συνομιλία με τους μαθητές

•

Αναμόρφωση και εξωραϊσμός του σχολικού χώρου

•

Λειτουργία Μουσείου Σχολικής Ζωής εντός του σχολικού κτιρίου

•

Διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στην τοπική κοινωνία
Εκδήλωση στον χώρο του σχολείου με μαθητές, γονείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συνεργασία σε θεατρικά δρώμενα με το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου,
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με κέφι και ενθουσιασμό και συμμετείχαν σε όλες
τις δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολικού προγράμματος. Το σχολείο μας
είχε ήδη αναλάβει πολλές εθελοντικές δράσεις και πριν τη συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα, ωστόσο κατά τη φετινή σχολική χρονιά αυτές εντατικοποιήθηκαν,
οργανώθηκαν καλύτερα και ενέπλεξαν το σύνολο της σχολικής μας κοινότητας,
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονιούς, καθώς και μέρος της τοπικής κοινωνίας.
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Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Βάρης Σύρου
Συντελεστές:
Ζωή Αποστόλου, Μαγδαληνή Νίτη, Φωτεινή Παρταλά

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Τη Βάρη ξεσηκώνω… τη ζωή μου βελτιώνω!»

•

Φροντίζοντας τον κήπο του σχολείου μας
Μικροί μαθητές και μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και παππούδες των παιδιών, συναποφασίσαμε τη
δημιουργία ενός μικρού κήπου στην αυλή του σχολείου μας για την οποία τα παιδιά θα έχουν την
αποκλειστική ευθύνη φροντίδας και περιποίησης. Καλέσαμε τους παππούδες στο σχολείο μας
και με τη βοήθειά τους φυτέψαμε, οργώσαμε, ποτίσαμε φυτά και σπόρους.

•

«Χριστούγεννα στολίζοντας στη Σύρο με τα παιδιά μας, δέντρο θα υιοθετήσουμε είναι το
σύνθημά μας»
Η εκδήλωση «Χριστούγεννα στολίζοντας στη Σύρο με τα παιδιά μας, δέντρο θα υιοθετήσουμε είναι
το σύνθημα μας» διοργανώνεται από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Το κάθε σχολείο ξεχωριστά,
υιοθέτησε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι μαθητές του σχολείου μας κατασκεύασαν στολίδια
από ανακυκλώσιμα υλικά και το στόλισαν όλοι μαζί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

•

Αυτοσχέδιο χριστουγεννιάτικο παραμύθι με θέμα την προσφορά
Στο πλαίσιο προετοιμασίας της χριστουγεννιάτικης γιορτής τα παιδιά με την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δημιούργησαν ένα αυτοσχέδιο παραμύθι, αφού προηγήθηκε μια διαδικασία
ανάγνωσης, αφήγησης και διήγησης πολλών γνωστών και λιγότερο γνωστών χριστουγεννιάτικων
ιστοριών.

•

Συμμετοχή των μαθητών μας σε αγώνα δρόμου (με απώτερο στόχο συμμετοχής τη
συγκέντρωση τροφίμων)-FOINIKAS RUN
Στο πλαίσιο ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών αναφορικά με τις δράσεις εθελοντισμού που
γίνονται στον τόπο τους και με γνώμονα τη διάθεση συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις
συναποφασίστηκε από τους μικρούς μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών
η συμμετοχή της σχολικής μας μονάδας στον αγώνα δρόμου Foinikas Run.

•

Σχεδιασμός και διοργάνωση αγώνα δρόμου με κοινωνικό πρόσημο στο χωριό μας σε
συνεργασία με αθλητικό σύλλογο και τοπικούς φορείς (με απώτερο στόχο συμμετοχής τη
συγκέντρωση τροφίμων) – VARI RUN
Απώτερος στόχος της συμμετοχής μας στο Finikas Run ήταν ο σχεδιασμός και η από κοινού
διοργάνωση με τοπικούς φορείς και τον Αθλητικό Σύλλογο Δρομείς Σύρου ενός αγώνα δρόμου
με κοινωνικό πρόσημο στο χωριό μας, στη Βάρη.

•

Σχέδιο εργασίας με θέμα το Δάσος
Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη γνώσεων και καλλιέργεια αξιών, στάσεων και
συμπεριφορών των παιδιών, φιλικών προς το δασικό περιβάλλον. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν
και αγάπησαν το δάσος. Κατανόησαν την αξία και την προσφορά του στον άνθρωπο.

•

Επίσκεψη, επιτόπια παρατήρηση , έρευνα πεδίου
Επίσκεψη των μαθητών του Νηπιαγωγείου στο παλιό γήπεδο της Βάρης, όπου οι μαθητές
παρατήρησαν, και ερεύνησαν το χώρο με στόχο την βελτίωσή του προκειμένου να γίνει ένα
μέρος ασφαλές, για να αθλούνται.

•

Επίσκεψη από κοινού με το ιδιωτικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου στον παραδοσιακό
οικισμό της Άνω Σύρου
Εθελοντές μας ξενάγησαν στον παραδοσιακό οικισμό, στην Καθολική επισκοπή, στον Καθολικό
ναό του Αγίου Γεωργίου, στη Μονή των Καπουκίνων (όπου γευμάτισαμε με προσφορά γεύματος
από τους Καπουκίνους), στο Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων, στο Μουσείο Μάρκου
Βαμβακάρη.
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•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα Σύρου
Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Vari Run, τα προσφέραμε μαζί
με τους διοργανωτές στο Γηροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα στη Σύρο.

•

Επίσκεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σχολείο μας
Στο πλαίσιο σχεδίου εργασίας για το δάσος τα παιδιά εντόπισαν στο χάρτη δάση στην Ελλάδα,
πληροφορήθηκαν για τα ζώα του δάσους που απειλούνται με εξαφάνιση, ενασχολήθηκαν με
ασκήσεις δραματικής τέχνης, άκουσαν παραδοσιακά παραμύθια, αλλά και σύγχρονα σχετικά με το
θέμα. Δημιούργησαν την αφίσα του Δάσους. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλέσαμε την Πυροσβεστική
Υπηρεσία του νομού στο Νηπιαγωγείο μας ώστε οι μαθητές μας να μπορέσουν να δουν από
κοντά τους πυροσβέστες, να μιλήσουν μαζί τους, να εκφράσουν τις απορίες τους και να δουν ένα
πυροσβεστικό όχημα και τον εξοπλισμό του.

•

Καταγραφή προβλημάτων, ενημέρωση γονέων
Επιστρέφοντας από την επίσκεψη στο γήπεδο του χωριού μας στην τάξη του Νηπιαγωγείου μας
επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τις φωτογραφίσεις και τις μετρήσεις.

•

Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και Αρχών του τόπου και πρόσκληση για ενεργό δράση
Επιστολή, αφίσα, εφημερίδα, ραδιόφωνο, εκστρατεία, διεξαγωγή αγώνα Vari Run, παρουσία
όλων των μέσων ενημέρωσης (τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, ΜΜΕ, τύπος, κλπ). Ανάρτηση και
δημοσίευση των δράσεών μας στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Συνέντευξη και δηλώσεις των
εκπαιδευτικών του σχολείου αναφορικά με τις δράσεις μας.

•

Κατανομή δραστηριοτήτων σε γονείς, σε παιδιά, στις αρχές, στην τοπική κοινωνία
Ύστερα από την ανταπόκριση όλων των φορέων, τα παιδιά σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς
και τους γονείς αποφάσισαν την κατανομή των εργασιών, σύμφωνα πάντα με το αρχικό
πλάνο-μακέτα το οποίο απεικόνιζε τις ανάγκες-στόχους που είχαν τεθεί για την υλοποίηση του
προγράμματος βελτίωσης του γηπέδου.

•

Υλοποίηση δράσεων-Επιτόπια εφαρμογή των όσων σχεδιάστηκαν
Συγκέντρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες με στόχο
την υλοποίηση όσων σχεδιάστηκαν επί χάρτου στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος. Τα
παιδιά λειτούργησαν ως συντονιστές αλλά και ως βοηθοί της διαδικασίας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας στο πλαίσιο σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης των δράσεων
του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να κατακτήσουν βιωματικά γνώσεις
και εμπειρίες, καλλιεργώντας αξίες και στάσεις ζωής που θα τους βοηθήσουν
αφενός στην ενδυνάμωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους και
αφετέρου στη δόμηση ενός αξιακού συστήματος που κεντρικό άξονα θα έχει
την προσφορά, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Βίωσαν τις δράσεις με
ιδιαίτερο ενθουσιασμό, συμμετέχοντας ενεργά, κινητοποιώντας και ζητώντας
την ενεργό συμμετοχή των γονιών τους, των φίλων τους, των οικείων τους.
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2ο Δημοτικό Σχολείο
Παροικίας Πάρου
Συντελεστές:
Παλασία Γεωργιάδου, Βασίλειος Κυραντζούλης, Ελευθερία Ζέλκα, Φωτεινή Μιχαήλ, Μαρία
Μπαξεβανίδου, Ευανθία Ντουμανίδου, Ιφιγένεια Παπακώστα, Μαρία Τσουκνίδα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Με μια κόκκινη κλωστή / Το τυλίγω το νησί
/ Χαράζω τους δικούς μου δρόμους / Να ΄ναι ένα νησί για όλους»
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•

Κυκλοφοριακό ζήτημα
Οι μαθητές του Ε2 και Στ1 τμήματος διερεύνησαν και κατέγραψαν το πρόβλημα της προσέλευσης
και αποχώρησής τους από το σχολείο λόγω έλλειψης πεζοδρομίων. Συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο
Πάρου και την επιτροπή που ασχολείται με το κυκλοφοριακό και εξέθεσαν τους προβληματισμούς
και το αίτημά τους για πεζοδρόμηση του περιφερειακού. Ομοίως συναντήθηκαν με τον έπαρχο
Πάρου-Αντιπάρου και τον μηχανικό του επαρχείου όπου και συνδιαμόρφωσαν πρόταση για
τη χωροθέτηση των στάσεων των λεωφορείων. Ενημέρωσαν τον κόσμο και συγκέντρωσαν
υπογραφές για να θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

•

Δράση για τα αδέσποτα ζώα της Παροικίας Πάρου
Προκειμένου να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα αδέσποτα και τα
δεσποζόμενα ζώα αλλά και τα ζώα της άγριας πανίδας, οι μαθητές των τμημάτων Δ1, Δ2, και Γ τάξης
ανέλαβαν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους Φιλόζωους Εθελοντές Πάρου και τον Σύλλογο
Προστασίας και Περίθαλψης Αγρίων Ζώων «Αλκυόνη». Μέσω επισκέψεων των μαθητών στη
Αλκυόνη και των Φιλόζωων στο σχολείο μας οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν όσον αφορά
τη συμπεριφορά τους απέναντι στα ζώα, κατοικίδια ή μη, και ανέλαβαν να ενημερώσουν τους
συμπολίτες τους μοιράζοντας φυλλάδια και κολλώντας αφίσες σε εκστρατεία που οργανώθηκε
στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού στο κέντρο της Παροικιάς.

•

Δράση αιμοδοσίας
Το Στ1 τμήμα συμμετείχε στη φθινοπωρινή αιμοδοσία του συλλόγου αιμοδοτών ΠάρουΑντιπάρου. Οι μαθητές/τριες αφού ενημερώθηκαν βιωματικά για ζητήματα εθελοντισμού
έφτιαξαν αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια και ενημέρωσαν τη σχολική κοινότητα
(εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς). Προσκάλεσαν εκπρόσωπο γιατρό του τμήματος αιμοληψίας
του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με σκοπό την ενημέρωση στους μαθητές του σχολείου
μας και του δημοτικού σχολείου Λευκών-Κώστου. Συμμετείχαν σε ομάδες κατά τη διάρκεια
της αιμοδοσίας στο κέντρο υγείας, προσφέροντας στους αιμοδότες τούς χυμούς και το σνακ που
προβλέπεται. Η δράση θα επαναληφθεί και κατά την εαρινή αιμοδοσία.

•

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού
Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δραστηριοποιήθηκαν και ενημέρωσαν του
μαθητές όλου του σχολείου , κατασκεύασαν το κουτί κουμπαρά και για δύο εβδομάδες, σε
ομάδες, συγκέντρωναν χρήματα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που
στάλθηκαν στη Unicef.

•

Δράσεις πολιτισμού
Επιμέρους δράσεις πολιτισμού σε μεγαλύτερες δράσεις του Δήμου Πάρου με στόχο την ανάδειξη
του παραδοσιακού οικισμού και τη συνέχιση παραδόσεων με τη συμμετοχή μας σε σχετικές
δραστηριότητες του Δήμου.

•

Δράσεις με την «Κιβωτό του Κόσμου»
Όλα τα τμήματα του «Νοιάζομαι και Δρω» συνεργάστηκαν με την «Κιβωτό του Κόσμου» δια
μέσου του πάτερα Στυλιανού που είναι συνεργάτης της στη Πάρο. Ενεργοποιώντας τους γονείς
και τους μαθητές των τάξεων που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγκεντρώθηκαν και
συγκεντρώνονται τρόφιμα, ρούχα κ.ά. μέσα από μια συνεργασία που έχει συνέχεια και συνέπεια.

Νοιάζομαι και Δρω

•

Δανειστικές βιβλιοθήκες
Οι μαθητές του Δ1 τμήματος μετά το δανεισμό κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης με θέμα τη
θάλασσα («Βιβλία σε ρόδες») κατά το περσινό έτος οι μαθητές πήραν την πρωτοβουλία να φτιάξουν
μια κινητή δανειστική βιβλιοθήκη για την τάξη τους σε βαλίτσα με βιβλία που θα έφερναν από το
σπίτι οι ίδιοι. Έτσι συγκεντρώθηκαν περίπου 40 βιβλία και ένα CD με παραμύθια που δανείζονται
τακτικά συμπληρώνοντας καρτέλες δανεισμού και αντίστοιχο τετράδιο.

•

«Μαζεύω καπάκια μοιράζω χαμόγελα»
Το Στ1 τμήμα συμμετείχε στη συλλογή καπακιών με τον Σύλλογο «Μαζεύω καπάκια μοιράζω
χαμόγελα».

•

Διασχολική συνεργασία
Κατά την εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο πάρκο Αϊ- Γιάννης ο Δέτης συνεργαστήκαμε με το
Δ.Σ., Λευκών Κώστου, ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του Σωματείου φίλων για ζητήματα
εθελοντισμού, ποτίσαμε τα φυτά που είχαν φυτέψει εθελοντές και παίξαμε μαζί τα δύο σχολεία σε
ομάδες παιχνίδια συνεργασίας, εμπιστοσύνης κ.ά.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι δράσεις ενθουσίασαν τους μαθητές γιατί τους κατέδειξαν τη δύναμη της
συμμετοχής τους. Τους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της ενεργού δράσης,
της έκφρασης των απόψεών τους στο δημόσιο λόγο και της συμμετοχής
στις αποφάσεις . Μαζί τους παρέσυραν και τους γονείς, αλλά και πολλούς
συμπολίτες, που στέκονται με το μέρος μας στην προσπάθεια πεζοδρόμησης του
περιφερειακού.
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6/θ Δημοτικό Σχολείο
Αδάμαντα Μήλου
Συντελεστές:
Ιωάννης Παναγιώτου, Αθηνά Σούλη, Αναστασία Τσάμη, Ειρήνη Αρμένη, Κωνσταντίνος Συμεωνίδης,
Παναγιώτα Μηλάτου, Ανδριάνα Εικοσιπεντάκη, Δήμητρα Παπαϊωάννου, Ελένη Τόττα, Βασιλική
Καρτσιούκα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αρχαίων δια-βάσεις, νέων δια-δράσεις: Από το Δράμα στη Δράση…»

•

Στην αρχαία πόλη- Αρχαίο Θέατρο Μήλου
Οι μαθητές αναζήτησαν υλικό, έμαθαν για το αρχαίο θέατρο και την ιστορία του, έκαναν
προσβάσιμο το χώρο σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα όρασης. Κατασκεύασαν
πινακίδες σε γραφή Braille.

•

Ξενάγηση μαθητών άλλων σχολείων
Οι μαθητές προετοίμασαν θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος.

•

Υπαίθρια τάξη
Σε συνεργασία με μαθητές της Τεχνικής Σχολής οι μαθητές κατασκεύασαν υπαίθρια τάξη στο
χώρο του Σχολείου.

•

Συγκέντρωση βιβλίων και δωρεά στη Βιβλιοθήκη του ΕΠΑΛ Μήλου

•

Υπαίθρια Βιβλιοθήκη
Στήσιμο υπαίθριας Βιβλιοθήκης, όπου οι μαθητές δώρισαν βιβλία που το κοινό δανείζεται ή
ανταλλάσσει.

•

Υπαίθριο free press
Στήσιμο απλής κατασκευής με παλέτες στο χώρο υποδοχής του λιμανιού. Τα παιδιά συγκέντρωσαν
έντυπα και επιστημονικά περιοδικά και τα τοποθέτησαν στην προθήκη που τα ίδια κατασκεύασαν,
ώστε οι επιβάτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά κατά τις ώρες αναμονής των πλοίων.

•

Τα δικά μας μηνύματα
Γράψαμε μηνύματα αλληλεγγύης σε φαναράκια και καραβάκια, στίχους ποιητών και ρητά σε
αυτοσχέδιες πινακίδες και τα ταξιδέψαμε σε όλο το νησί για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

•

Έκθεση παραδοσιακών παιχνιδιών
Τα παιδιά κατασκεύασαν με τη συνεργασία γιαγιάδων και υπεύθυνου Τοπικού Μουσείου.

•

Έρανος παιχνιδιών
Συγκεντρώσαμε τα παλιά μας παιχνίδια και τα στείλαμε σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
Ζωγραφική επιδαπέδιων παιχνιδιών - Διαμόρφωση αύλειου χώρου.

•

Δεντροφύτευση

•

Καθαρισμός παραλίας

•

Ανακύκλωση
Συνεχίστηκε η εκστρατεία μας (ανακύκλωση χαρτιού, μπαταρίας) και επεκτάθηκε περισσότερο
(τοποθετήσαμε κάδους για γυαλί και κομποστοποιητή).

•

Συγκέντρωση καπακιών
Ήδη η περσινή μας δράση απέδωσε καρπούς και αγοράστηκαν φορεία και φάρμακα για το
Κέντρο Υγείας του νησιού.

•

Το δέντρο της Υγείας
Με παιγνιώδη τρόπο τα παιδιά έφτιαξαν φιγούρες που αφορούν στην υγεία μας, τις προσέφεραν
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με αντάλλαγμα μια ευχή και ένα συμβολικό αντίτιμο και συγκέντρωσαν χρήματα που πρόσφεραν
στο Κέντρο Υγείας.
•

Συγκέντρωση φαρμάκων –Ανακύκλωση ληγμένων-Κοινωνικό Φαρμακείο

•

Παρουσίαση χριστουγεννιάτικης γιορτής στο Κ.ΑΠ.Η.

•

Ανάπλαση του περιφερειακού δρόμου

•

Κυκλοφοριακή Αγωγή

•

Ενημέρωση για θέματα Πρώτων Βοηθειών και Ασφάλειας

•

Σχολικός Κήπος- Παρτέρια

•

Ηχογράφηση παραμυθιού για άτομα με προβλήματα όρασης- Συνεργασία με το δίκτυο
«Διαβάζω για τους άλλους»

Το όφελος για τους μαθητές:
Η γνωριμία με δομές αλληλεγγύης συνετέλεσε στην αναγνώριση της ευρύτητας
δραστηριοποίησής τους. Η επαφή με το Ειδικό Σχολείο Τυφλών διαμόρφωσε
στάσεις σεβασμού του διαφορετικού και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να
λειτουργούμε με κοινωνική συνοχή. Οι δράσεις καθαρισμού, ο σχολικός κήπος
και οι λαογραφικές συλλογές , πέρα από τη διαφύλαξη του περιβάλλοντοςφυσικού ή πολιτιστικού – έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να εντοπίσουν
ομοιότητες ή και παρεκτροπές σε διάφορες παρεμφερείς έννοιες ακτιβισμού και
φιλανθρωπίας. Ισχυρό σημείο, οι δράσεις μας για το αρχαίο θέατρο, που έλαβαν
μεγάλης αποδοχής. Το κείμενο που συνέταξαν τα παιδιά, η μεταγραφή του σε
Braille και ο ρόλος τους ως ξεναγοί ήταν για αυτά η ζωντανή απόδειξη ότι όλοι
μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστικά στον τόπο μας. Το πρόγραμμα,
ανοιχτό στην κοινωνία, ενδυνάμωσε το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης
μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και αφύπνισε συνειδήσεις.
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Δημοτικό Σχολείο ΛευκώνΚώστου Πάρου
Συντελεστές:
Μαριαλένα Παναγάκη, Αντώνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Λουκιανός, Κώστας Τζίντζιος, Τσαμπίκα
Θωμοπούλου, Ιακωβίνα Ζουμή, Τάνια Μέξη, Τερέζα Μπαγλανέα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Χέρια σφιχτά να ενώσουμε...»
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•

Πρώτη συνάντηση: αποδοχή –ομαδικότητα- εμπιστοσύνη

•

Αποσαφήνιση εννοιών - αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού του «Νοιάζομαι και Δρω»

•

Εθελοντική αιμοδοσία
Ενημέρωση από την πρόεδρο του τμήματος Αιμοδοσίας του Ν/μείου Παίδων Α. Σοφία και
συνεργασία με το 2ο Δ.Σ. Παροικιάς.

•

Συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Κώστου
Οι μαθητές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία χειροτεχνημάτων που προσφέραμε στο εθελοντικό
κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. «Συμμετοχή και Δημιουργία», για το χριστουγεννιάτικο παζάρι τους.

•

Συνάντηση και ενημέρωση από τον κ. Πυρουνάκη, πρόεδρο του Δ.Σ. του Μη Κυβερνητικού
Σωματείου «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά»

•

Επιστολή προς τον Δήμο Πάρου για βελτίωση του σχολικού γηπέδου με θετική απάντηση

•

Περιποίηση παρτεριού και αίτημα προς τον Δήμο Πάρου για τη δημιουργία σχολικού
λαχανόκηπου

•

Ενημέρωση των κατοίκων για ορθή ανακύκλωση. Δημιουργία φυλλαδίου για χρήση
επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας για τα ψώνια. Δημιουργία πάνινης τσάντας με τη
βοήθεια χορηγού

•

Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με κάρτες που έχουν ερωτήσεις για τα ζώα και για την
προστασία τους. Δημιουργία φυλλαδίων και αφισών για την κακοποίηση των ζώων

•

Επικοινωνία μέσω skype με τον Δήμαρχο Πάρου

•

Δημιουργία μακέτας με το βυζαντινό μονοπάτι των Λευκών.
Στο μονοπάτι οι μαθητές θα γράψουν σημαντικά γεγονότα από τη ζωή τους. Τη μακέτα θα
κατασκευάσουν με την εκπαιδευτικό, κ. Μπαγλανέα.

•

Συμμετοχή με τους γονείς σε εκδήλωση-διαμαρτυρία ενάντια στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών υπό τη διοργάνωση του Δήμου Πάρου και κινημάτων πολιτών

•

Πασχαλινά κουλουράκια
Με την εκπαιδευτικό, τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Λευκών και το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων φτιάχνουμε πασχαλινά κουλουράκια και τα προσφέρουμε στο Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά.

•

Συμμετοχή στην εκστρατεία καθαρισμού της χώρας που διοργάνωσε το «Let’s do it Greece»

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη και κοινές δράσεις στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό Πάρκο
Πάρου με το 2ο Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου

•

Παρουσίαση των δράσεων στην καλοκαιρινή μας γιορτή

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο σχεδιασμός που ακολουθήσαμε ως ομάδα ήταν σε πρώτη φάση, να μάθουν οι
μαθητές να αποδέχονται ο ένας τον άλλο, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν
όλοι, ώστε καθώς το πρόγραμμα θα προχωράει να μπορέσουμε να δουλέψουμε
όλοι μαζί πάνω σε κοινούς στόχους. Με τη συζήτηση και τη συνειδητοποίηση
των προβλημάτων στο σχολείο, στα χωριά αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον,
οι μαθητές αποφάσισαν για τις δράσεις που θα υλοποιήσουν. Παράλληλα, οι
μαθητές ήρθαν σε επαφή με συλλόγους και σωματεία που αναπτύσσουν έργο
εθελοντικά και η προσφορά τους απευθύνεται στην κοινωνία.
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2ο Γυμνάσιο Νάξου
Συντελεστές:
Ιωάννα Βασαλάκη, Άννα-Κυριακή Σκαρέντζου, Σοφία Κρητικού

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τσαμπίκα Καράκιζα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Το ποτάμι των συναισθημάτων της προσφοράς»

•

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού
Οι μαθητές και οι μαθήτριες οργάνωσαν χριστουγεννιάτικο παζάρι για την εξοικονόμηση
χρημάτων προκειμένου να διατεθούν για ανάγκες του σχολείου μας. Στο μάθημα της Τεχνολογίας
και των Εικαστικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα στολίδια από
ανακυκλώσιμα υλικά και εξοικονόμησαν με εθελοντικές προσφορές των γονέων και των
εκπαιδευτικών χριστουγεννιάτικα είδη, τα οποία διέθεσαν στο παζάρι τους.

•

Προσφορά υπηρεσιών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Στο πλαίσιο του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου (Εν. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι),
οι μαθητές/-τριες αναζήτησαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες χριστουγεννιάτικα ήθη και
έθιμα. Συνέλεξαν, με αυτόν τον τρόπο, παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τα πεδινά και
ορεινά χωριά του νησιού της Νάξου, και αφού προετοιμάστηκαν στο μάθημα της Μουσικής, τα
τραγούδησαν, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων που τα ίδια τα παιδιά έπαιζαν, στους ασθενείς
του Κέντρου Υγείας Νάξου και στα παιδιά του Σχολείου Ειδικής Αγωγής.

•

Συνάντηση με τη Φιλοζωική Ομάδα Νάξου
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, στην ενότητα σχετικά με
τη διατροφή, συζητήθηκε το θέμα της διατροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε χώρες
που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση. Με αφόρμηση τα παραπάνω
αναζητήσαμε φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας για την προστασία
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά και
οργανώσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Έτσι, έγινε η προσέγγιση της
προέδρου της φιλοζωικής της Νάξου από την οποία οι μαθητές/ τριες πήραν συνέντευξη και η
οποία τυγχάνει να είναι συνάδελφος και καθηγήτρια αγγλικών του σχολείου μας.

•

Συμμετοχή σε ομάδες ανάγνωσης βιβλίων σχετικών με την προσφορά και την αλληλεγγύη
Στο πεδίο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και μαθήτριες ενεργοποιήθηκαν πραγματώνοντας
τις δραστηριότητες των εκδόσεων του «Νοιάζομαι και Δρω» και μελετώντας τα κείμενα, ποιητικά
και πεζά.

•

«Πορεία αλληλεγγύης»
Αντλώντας μηνύματα από τα ποιήματα και τα πεζά που υπάρχουν στα βιβλία του «Νοιάζομαι και
Δρω», αλλά και από άλλα σχετικά βιβλία, οι μαθητές και μαθήτριες φιλοτέχνησαν στο μάθημα των
Εικαστικών συνθήματα, τα οποία σε μια «πορεία αλληλεγγύης» που οργανώσαμε και έγινε ως
επιστέγασμα των όλων δράσεων, αναρτήθηκαν σε καταστήματα στην πόλη της Νάξου με στόχο
τη διάχυση της ιδέας της προσφοράς στην τοπική μας κοινωνία.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά, οπωσδήποτε, ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία, ενίσχυσαν τις γνώσεις
τους μέσω του υλικού που διαχειριστήκαμε στις τάξεις και είναι πάντα έτοιμα
για την ανάληψη δράσης.
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Γυμνάσιο Τ.Λ. Κορθίου
Συντελεστές:
Σταυρούλα Μαρίνου, Παρασκευή Γρέκα, Παναγιώτης Καραγιάννης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Μάριος
Τάνταλος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τσαμπίκα Καράκιζα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για τον χώρο του σχολείου μου
και την κοινωνία που ζω»

•

Βάψιμο αιθουσών Γυμνασίου με Λ.Τ. Κορθίου Σε διάστημα τριών εβδομάδων (26-27
Νοεμβρίου 2016, 3 και 10 Δεκεμβρίου 2016), με τη συνεργασία γονέων και μαθητών
Η ιδέα προέκυψε μετά από συζήτηση για την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης με σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών του σχολικού περιβάλλοντος.

•

Αποστολή τροφίμων και ρούχων στους «Εθελοντές Δυτικής Θεσσαλονίκης». Προσφορά
αγαθών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Αφού πρώτα ενημερώθηκαν οι μαθητές για τη δράση αυτή, ακολούθησε η συγκέντρωση
των ειδών για διάστημα δύο εβδομάδων περίπου. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν άμεση.
Συγκεντρώθηκαν περίπου έξι μεγάλα κιβώτια τροφίμων και ρούχων τα οποία και αποστείλαμε
λίγο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στους «Εθελοντές Δυτικής Θεσσαλονίκης».

•

Καθαρισμός της παραλίας στον Όρμο Κορθίου
Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές και τους καθηγητές τους
καθαρισμός της παραλίας του Μύλου στον Όρμο Κορθίου στο πλαίσιο προγραμματισμένου
περιπάτου του σχολείου στην περιοχή. Αφού οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες μοιράστηκαν
σακούλες και προστατευτικά γάντια και μαζί με τους καθηγητές τους προχώρησαν στον καθαρισμό
αρκετά μεγάλου τμήματος της παραλίας.

•

Δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του σχολείου
Με τη συνεργασία μαθητών και των καθηγητών τους πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στον
προαύλιο χώρο του σχολείου σε τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και
Μαΐου. Η ιδέα προέκυψε μετά από συζήτηση σχετικά με τον εθελοντισμό και αφού διαπιστώθηκε
η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών του σχολικού περιβάλλοντος.

•

Παντομίμα με θέμα τον εθελοντισμό
Στο πλαίσιο προγραμματισμένου σχολικού περιπάτου στην Αγία Αικατερίνη στον Όρμο Κορθίου,
πραγματοποιήθηκε παντομίμα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα
εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
Επίσκεψη των τάξεων του Γυμνασίου στο Γηροκομείο της Άνδρου
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γηροκομείο Άνδρου από τις τάξεις του Γυμνασίου με συνοδεία
καθηγητών στο πλαίσιο εκδρομής του σχολείου στη Χώρα της Άνδρου. Κατά την υλοποίηση της
δράσης τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία τους να γνωρίσουν τους τροφίμους του Γηροκομείου
Άνδρου και να συζητήσουν μαζί τους για θέματα της καθημερινότητάς τους.

•

Αποτυπώνοντας την Ιστορία του Όρμου Κορθίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ξενάγηση σε μαθητές περιβαλλοντικού προγράμματος
του 2ου Γυμνασίου Χαλανδρίου από τους μαθητές του Γυμνασίου Κορθίου που υλοποιούν
περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε σχέση με την τοπική ιστορία.

•

Ημερίδα για την Πρόληψη Ατυχημάτων
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου.
Η παραπάνω δράση ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας εθελοντών νέων επιστημόνων της περιοχής,
η οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να προσκαλέσουν φορείς με σκοπό την ενημέρωση των
μαθητών και γονέων σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων και την οργάνωση ημερίδας για το σκοπό
αυτό.

461

Νοιάζομαι και Δρω

•

Θεατρικό εργαστήρι
Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου οι μαθητές του σχολείου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
δωρεάν μαθήματα θεάτρου από την κ. Ειρήνη Δράκου ηθοποιό και απόφοιτη του σχολείου μας,
με στόχο να καλλιεργηθούν στους μαθητές νέες δεξιότητες και να εκφραστούν μέσα από αυτές.
επιστέγασμα των όλων δράσεων, αναρτήθηκαν σε καταστήματα στην πόλη της Νάξου με στόχο τη
διάχυση της ιδέας της προσφοράς στην τοπική μας κοινωνία.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι παραπάνω δράσεις δημιουργούν το πλαίσιο εκείνο που είναι απαραίτητο για
να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του σχολείου σε μια κατεύθυνση ενδιαφέροντος
και ανάληψης προσωπικής και συλλογικής από κάθε μέλος της κοινότητας,
τόσο για πιο κοντινά προβλήματα (σχολείο) όσο και για τα ευρύτερα (κοινωνία,
περιβάλλον). Έτσι οι μαθητές γνωρίζουν ότι το σχολείο δεν είναι «κλειστό»,
δεν είναι ανεξάρτητο και αδιάφορο από ότι συμβαίνει γύρω τους αλλά αντίθετα
ενδιαφέρεται και αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που υπάρχουν τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία και εκπαιδεύει μαθητές
αλλά και πολίτες σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν
βοηθούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.
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Γυμνάσιο Μεσαριάς
Συντελεστές:
Θεοδώρα Καμαρούδη, Γεώργιος Μήτσου, Μαρία Κολοβού, Ειρήνη Τσαπκίνη, Μαρία Μικέλη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τσαμπίκα Καράκιζα
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Και θέλω… και μπορώ: Σπάω την αδιαφορία!»

•

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με κοινωνικά προβλήματα μέσω
διαλόγου, φύλλων εργασίας του «Νοιάζομαι και Δρω» και προβολή οπτικοακουστικού
υλικού

•

Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στον εθελοντισμό μέσω της γνωριμίας με έναν εθελοντή
παγκόσμιας φήμης, Tony Rüttimann (Bridgemaker)

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεργασία και συμμετοχή ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερες
συνθήκες ζωής για όλους, μέσω των δράσεων του καθαρισμού του σχολείου, της συντήρησης
του κήπου, της ανακύκλωσης και της προσπάθειας δημιουργίας σχολικής βιβλιοθήκης.

•

Ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας με την προσφορά του ελεύθερου χρόνου τους για α)
την οργάνωση αιμοδοσίας στο σχολείο και β) ανεύρεση πόρων για μαθητή που χρειάζεται
εγχείρηση

Το όφελος για τους μαθητές:
Η γνωριμία με τον εθελοντή Tony Rüttimann ήταν απ’ τις πιο δυνατές στιγμές
της σχολικής μας ζωής, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει
όλη του τη ζωή και το είναι του στον εθελοντισμό. Έπεισε τους μαθητές μας
ότι όλα είναι εφικτά εάν υπάρχει διάθεση προσφοράς, όσα εμπόδια κι αν
υπάρχουν. Συζητήσεις ακολούθησαν μετά την επίσκεψη τους και οι ίδιοι
οι μαθητές διατύπωσαν την άποψη ότι ένας τέτοιος άνθρωπος αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση. Στη λέσχη βιβλίου οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν
και οι ίδιοι προσφέρθηκαν να αναγνώσουν αποσπάσματα στους γέροντες και τις
γερόντισσες του Γηροκομείου Θήρας. Ο καθαρισμός του σχολείου και της γύρω
περιοχής πλέον είναι δεδομένος για την πλειονότητα των μαθητών μας.
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Γυμνάσιο Λ.Τ. Σχοινούσας
Συντελεστές:
Μαρία Βενιέρη, Μαρία Νταβαλιάγκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τσαμπίκα Καράκιζα

465

Νοιάζομαι και Δρω

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

«Σχοινουσιωτάκια και Εθελοντισμός σε Διάδραση»

•

Δενδροφύτευση στον υπαίθριο χώρο του σχολείου μας
Η δενδροφύτευση συνέβαλε στην αισθητική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου και του
περιβάλλοντος του νησιού

•

Βελτίωση χώρων του σχολείου και δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης

•

Καθαρισμός παραλιών σε συνεργασία με το σύλλογο νέων Σχοινούσας

•

Εξωραϊσμός του χωριού-βάψιμο πλακόστρωτων, άσπρισμα τοίχων εν όψει του εορτασμού
του Πάσχα

•

Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές των γειτονικών νησιών

•

Δράσεις εντός τάξης

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα σίγουρα επηρέασε τους μαθητές καθώς και ολόκληρη τη σχολική
μονάδα, ενώ ο αντίκτυπος εκτός των τειχών του σχολείου υπήρξε ισχυρός. Οι
κάτοικοι της Σχοινούσας και των γύρω νησιών, ανέφεραν για μεγάλο διάστημα
την αθλητική συνάντηση και η εμπλοκή τους, συναισθηματική και πρακτική,
είναι αξιοσημείωτη. Το τελευταίο ίσως ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του
προγράμματος και μαζί με την ενίσχυση της αγάπης για τον τόπο και τα έθιμα
μπορούν να σημειωθούν ως τα ισχυρά σημεία των δράσεων.
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9ο Δημοτικό
Σχολείο Λάρισας
Συντελεστές:
Βασίλειος Ζωγράφος, Σουλτάνα Κανιά, Βασίλειος Καράβακας, Μάρθα Νέλλα, Κωνσταντία
Χατζηιωάννου, Μιχαήλ Στογιάννης, Κωνσταντίνος Ντιντής, Χαράλαμπος Σουλιώτης, Βασιλική Κίτσιου,
Σωτήριος Πετρίκης, Ιωάννης Κουτίνας, Σπυρίδων Γκαϊτατζής, Ευαγγελία Ντελή, Ελένη-Άννα Τσόκου,
Κωνσταντίνα Λιάκου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Απόστολος Σωτηρίου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για τον πολιτισμό στον τόπο μου»

•

Α΄ αρχαίο θέατρο της Λάρισας
▶ Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και συνέλεξαν πληροφορίες γύρω από τη μορφή και την
ιστορία του θεατρικού χώρου.
▶ Ξενάγηση από αρχαιολόγο στο χώρο του θεάτρου – Βιωματικές δράσεις – Προστασία του
περιβάλλοντος χώρου, εντοπισμός προβλημάτων και προσπάθεια ανάδειξής τους.
Παιχνίδια ρόλων – Διαδραστικότητα.
Προσομοίωση.
▶ Δημιουργία ενός ευρηματικού οδηγού του Α΄ αρχαίου θεάτρου σε δύο γλώσσες (Ελληνικά –
Αγγλικά), καθώς και σε ψηφιακή μορφή.
▶ «Οι μαθητές σε ρόλο ξεναγού»: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό θεατρικό χώρο σε κοινωνικές
ομάδες (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές).
▶ Δραματοποίηση στο Α΄ αρχαίο θέατρο.
▶ Χορικό από αρχαία τραγωδία με αντιπολεμικά μηνύματα, διότι ο πολιτισμός δεν αναπνέει όταν
οι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν στα συναισθήματα.

•

Υιοθεσία της Δημοτικής Πινακοθήκης - Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα
Τα παιδιά συνέλεξαν τα ίδια πληροφορίες για την ιστορία της, τη βιογραφία του δωρητή και θα
εστιάσουμε στο μεγάλο δωρητή της πινακοθήκης Γ. Ι. Κατσίγρα. Προσεγγίσαμε τις έννοιες της
προσφοράς και της αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη δωρεά του (χάρισε στο
Δήμο Λαρισαίων την αξιολογότατη συλλογή του των έργων τέχνης μία από τις σημαντικότερες
συλλογές Νεοελληνικής Τέχνης στην Ελλάδα).

•

Ανάδειξη του Αλόγου
▶ Προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή το άλογο.
▶ Συλλογή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του και τις ράτσες που υπάρχουν.
▶ Επίσκεψη στον Ιππικό Όμιλο Λάρισας.
▶ Έρευνα για το πώς έγινε το σύμβολο της πόλης της Λάρισας.
▶ Δημιουργία αφίσας με θέμα την προστασία του αλόγου. Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των
εικαστικών του σχολείου μας τα παιδιά ενθαρρύνονται να αποτυπώσουν εικαστικά τη γενικότερη
ζωοφιλική τους στάση.
▶ Πρόσκληση εκπροσώπου του Ιππικού Ομίλου για ενημέρωση – συζήτηση στο χώρο του
σχολείου. Παρουσίαση στους άλλους μαθητές του σχολείου και στους γονείς για ευαισθητοποίηση
- ενημέρωση σχετικά με το άλογο.

Το όφελος για τους μαθητές:
Με την έναρξη του προγράμματος τα παιδιά έδειξαν ευαισθησία και
προβληματίστηκαν πάνω στις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης
και της προσφοράς. Αυτά που ένιωσαν τα ώθησαν να εκφραστούν μέσα από
βιβλιαράκια, χειροτεχνίες και αφίσες με αποτέλεσμα να αποσαφηνίσουν τις
παραπάνω έννοιες. Επιπρόσθετα, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου προθυμοποιήθηκαν για να συγκεντρωθούν τρόφιμα για τα συσσίτια και
τα δέματα προσφοράς της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.
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Δημοτικό Σχολείο
Τερψιθέας Λάρισας
Συντελεστές:
Ελένη Πιτσίλκα, Αποστολία Χριπάτσιου, Άννα Γαϊτάνη, Ελένη Ψάρρα, Γεωργία Καραμούστου, Βασιλική
Παπαρσένου, Βασιλική Πατσαλή, Καλλιόπη Δουδούκα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Απόστολος Σωτηρίου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δικαιώματα του παιδιού : -… και ποιος νοιάζεται για εμένα; -Εγώ!»

•

Εμβάθυνση στις έννοιες

•

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Με δράσεις, όπως το χριστουγεννιάτικο bazaar, την πρόσκληση του Ειδικού Σχολείου με την
προσφορά δώρων και ψυχαγωγίας περάσαμε σταδιακά από το «νοιάζομαι» στο «δρω».

•

Ανάγνωση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα δικαιώματα του παιδιού

•

Τα μπαλόνια και η «Χάρτα Αξιών της τάξης»
Τα μπαλόνια αυτά τα προσθέσαμε σε μια κοινή δημιουργία των ομάδων εργασίας του «Νοιάζομαι
και Δρω» του Σχολείου μας που κοσμεί την κεντρική είσοδο του κτιρίου και φτιάχτηκε για την
υποδοχή των προσφύγων –μαθητών.

•

Ανθρώπινα δικαιώματα με μουσική
Η μουσικός μέσα από μουσικά ταξίδια ευαισθητοποίησε με τις νότες της τους μαθητές στα
ανθρώπινα δικαιώματα.

•

Πρόσκληση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Καλέσαμε στο σχολείο μας για ενημέρωση τον υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ως
συνέχεια συγκεντρώσαμε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο κινητοποιώντας γονείς και
τοπική κοινωνία. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργήσαμε αφίσες με τις οποίες προσπαθήσαμε
να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στο «Καλάθι της προσφοράς». Ένα Καλάθι σε ένα κεντρικό μαγαζί
του χωριού όπου οι κάτοικοι μπορούν να συμβάλλουν εθελοντικά στη συγκέντρωση τροφίμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

•

« Μαγικό κουτί της αγάπης»
Με αφίσες ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για την προσφορά και την ανακύκλωση φαρμάκων σε ένα
«Μαγικό κουτί της αγάπης» που τοποθετήθηκε σε ένα φαρμακείο του χωριού.

•

Τα παιχνίδια της αυλής
Διαθέσαμε το ποσό που συγκεντρώσαμε από το χριστουγεννιάτικο bazaar (προσφορά από
τους μαθητές/τριες) του σχολείου για τη δημιουργία παιχνιδιών της αυλής. Δημιουργήθηκε
ένα μικρό βιβλιαράκι του Freinet, όπου δίνονται οδηγίες με σκίτσα σχετικά με τα παιχνίδια της
αυλής. Στόχος μας ήταν να αποτελέσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους πρόσφυγες- μαθητές
της απογευματινής ζώνης και να ευαισθητοποιήσουμε όλους στο δικαίωμα των παιδιών για
ψυχαγωγία.

Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από τις δράσεις τα παιδιά απέκτησαν συνείδηση πολίτη που ενεργεί
και προσφέρει. Βίωσαν τον ρόλο του εθελοντή προβαίνοντας σε εθελοντική
συγκέντρωση αγαθών, σε διάχυση των εννοιών του εθελοντισμού και της
αλληλεγγύης και σε δράσεις ενεργούς πολιτειότητας.
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2ο Δημοτικό
Σχολείο Νεάπολης
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Βιολέτης, Χρήστος Στεφανακίδης, Δήμητρα Μεθενίτου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Μαμάκης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Άνθρωπος – Ανάγκες – Εθελοντισμός»

•

Εσπερίδα – διαδραστική συζήτηση με θέμα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
Το θέμα ανέπτυξε η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινωνικής Επέμβασης Kρήτης κ. Ειρήνη
Μαρκουλάκη. Την επόμενη μέρα, οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας, είχαν την ευκαιρία
να βιώσουν μια διαφορετική παρέμβαση από την κ. Ειρήνη Μαρκουλάκη, με την αφήγηση
πραγματικών κοινωνικών ιστοριών.

•

Κοινωνική κουζίνα
Οι μαθητές διέθεσαν τον εαυτό τους προκειμένου να προετοιμάσουν και να παρασκευάσουν
γεύματα που προσέφεραν σε πολίτες της τοπικής κοινωνίας που έχουν ανάγκη, σε συνεργασία
με την «Εκκλησιαστική Στέγη Αγάπης», της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου.

•

Επικοινωνία και επαφή με το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Μεγάλη Παναγία», της
Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου»

•

Επίσκεψη στο χωριό της Κριτσάς. Συνεργασία και αλληλεπίδραση με τον δραστήριο
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού

•

Ενημέρωση για τη δράση των μελών της Λέσχης Φίλων Νοσοκομείου Νεάπολης «Positive
Thinking»

•

Ψυχαγωγία
Οι μαθητές οργάνωσαν παιχνίδια στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Σε συνεργασία με την
ομάδα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, τα παιδιά της πόλης μας έπαιξαν
καθοδηγούμενα από τους εθελοντές μας.

•

Ταινία μικρού μήκους
Πρωταγωνιστές τα μέλη της ομάδας για ένα σποτάκι που μετέφερε κοινωνικό μήνυμα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το σύνολο των δράσεων, εξελικτικά, είχε σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει
τους μαθητές σε προβλήματα που είναι έντονα σε τοπικό επίπεδο και
γίνονται εντονότερα λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Να τους
κινητοποιήσουν, ώστε να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες και να ενεργούν προς
Το όφελος του κοινωνικού συνόλου. Να προσφέρουν εθελοντικά – αλληλέγγυα
εργασία από επιλογή, υιοθετώντας μακροπρόθεσμα την αντίστοιχη στάση ζωής.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευρεία ποικιλία των τομέων
δραστηριοποίησης των φορέων και των δομών εθελοντισμού και αλληλεγγύης
και να ανακαλύψουν πεδία συγγενικά με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
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3ο Δημοτικό
Σχολείο Σητείας
Συντελεστές:
Ερωφίλη Βασαρμίδη, Δημήτρης Zαμπετάκης, Στυλιανή Κουφάκη, Μαρία Αντωνιδάκη, Γεωργία
Ανδρουλιδάκη, Άννα Ρεμπελάκη, Αντιγόνη Γιαννουρή, Ειρήνη Λαντζανάκη, Ίριδα Κολοκυθά, Πελαγία
Παπαδάκη, Μαρία Μανουσάκη, Στερεή Σκαρμαλιωράκη, Αφροδίτη Τσιτσιπά, Μαρίνα Αγγελιδάκη,
Ιωάννα Δρακωνάκη, Μαρία Ρεϊζάκη, Χαράλαμπος Κανελλόπουλος, Γεωργία Γκουγκουστάμου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Μαμάκης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι για τον συνάνθρωπο – νοιάζομαι για το περιβάλλον μου»
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•

Υιοθεσία μαθητών της Α' τάξης από μαθητές της ΣΤ΄
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς για την ομαλή ένταξη των μαθητών της A΄ τάξης στο καινούριο
περιβάλλον πραγματοποιήθηκε η υιοθεσία τους από τους μαθητές της ΣΤ΄. Με τη βοήθεια της
γυμνάστριας έγιναν παιχνίδια γνωριμίας και διάφορες άλλες δραστηριότητες ανάμεσα στους
μικρούς και τους μεγάλους μαθητές. Αυτό βοήθησε τόσο στην ομαλή προσαρμογή των μικρών
μαθητών, όσο και στην καλλιέργεια συναισθημάτων αλληλεγγύης και προσφοράς.

•

Κατασκευή ταϊστρών για τα πουλιά
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα προστασίας των πτηνών. (συνεργασία με
Ορνιθολογική Ομάδα Σητείας).

•

Φύτευση λουλουδιών στα παρτέρια της αυλής του σχολείου και καθημερινό πότισμα από
τους μαθητές.
Σεβασμός στο περιβάλλον. Καθαριότητα της αυλής του σχολείου μια φορά την εβδομάδα.
Επίσκεψη στο πάρκο Χλουβεράκη που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας και καθαρισμός
του χώρου. Καθαριότητα της παραλίας της Σητείας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με τον Δήμο Σητείας.

•

Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για ΑΜΕΑ

•

Συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων, σχολικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης και
αποστολή τους στον εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «Το Χαμόγελο
του Παιδιού».

•

Κατασκευή πασχαλινών καρτών και άλλων αντικειμένων για πώληση στο Πασχαλινό
παζάρι του Οργανισμού

•

Παρακολούθηση ταινιών με θέμα την προσφορά και την αλληλεγγύη για ευαισθητοποίηση
των μαθητών

•

Επίσκεψη στο παραδοσιακό μουσείο ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ
Παρακολούθηση προγράμματος για της μέλισσες. Ενημέρωση για την προσφορά των μελισσών
στο περιβάλλον και τους κινδύνους που τις απειλούν.

•

Κατασκευή φωλιών για χελιδόνια και ενημέρωση παιδιών για την άγρια πανίδα του τόπου
μας. (συνεργασία με ορνιθολογική ομάδα Σητείας)

•

Προετοιμασία γεύματος στο κοινωνικό συσσίτιο εκκλησίας

•

Παρουσίαση βιβλίων σε μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας

•

Ζωγραφική επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου

•

Καθαρισμός και φροντίδα λουλουδιών στα παρτέρια της αυλής του σχολείου

•

Μουσικοθεατρική παράσταση στις 22/12/2016 στο Πολύκεντρο Σητείας τα έσοδα της οποίας
διατέθηκαν στην Κόντρα και το συσσίτιο απόρων της πόλης μας

Νοιάζομαι και Δρω

•

Ενημέρωση παιδιών από εκπροσώπους της Κόντρας για το σωματείο

•

Επίσκεψη στον χώρο του συσσιτίου απόρων της πόλης μας και ενημέρωση από τους
υπεύθυνους για τον ρόλο του και την προσφορά του στην περιοχή μας

•

Δενδροφύτευση σε συνεργασία με τον Δήμο Σητείας

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτσάς και ενημέρωση για τις
εθελοντικές δράσεις του Συλλόγου

•

Παρασκευή νηστίσιμων γλυκών και συλλογή φρούτων και σαλατικών σε συνεργασία με
τους γονείς των μαθητών και με χορηγούς.
Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γλυκά μοιράστηκαν στο συσσίτιο απόρων της πόλης μας.

•

Ζωγραφική στους τοίχους του σχολείου από δασκάλους και μαθητές της τάξης

•

Συλλογή και αποστολή παιχνιδιών στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σητείας

•

Γιορτή Τσικνοπέμπτης
Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων από όλες τις τάξεις του σχολείου σε συνεργασία με τις
γυμνάστριες, καθώς και αγώνες χόκεϋ (Ε΄-ΣΤ΄ τάξη). Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας σε πρώτη φάση άφησαν ελεύθερο τον εαυτό τους να
δραστηριοποιηθεί και μπόρεσαν να βιώσουν εμπειρίες πρωτόγνωρες γι’
αυτούς. Δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά προσφέροντας ο καθένας και κάνοντας
ό,τι καλύτερο μπορούσε για να ομορφύνει το περιβάλλον του σχολείου και της
πόλης του και να δώσει χαρά σε αδύναμους συνανθρώπους του. Δεν υπήρχε
το κίνητρο της επιβράβευσης ή του καλού βαθμού και τα παιδιά λειτούργησαν
αυθόρμητα κι ανυστερόβουλα.
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3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Συντελεστές:
Βαρβάρα Κωφοπούλου (Βέρα), Μιχάλης Στρατάκης, Δημήτρης Χτενέλλης, Δημήτρης Βογιατζής,
Χριστίνα Πανταζή, Αριστέα Γιαννάκα, Ιωάννης Αγάθος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τιμολέων Θεοφανέλλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΟΛΟΙ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ... ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»
«Νοιάζομαι και Δρω για τον συνάνθρωπο σε ανάγκη-κίνδυνο»

•

Οργάνωση προγράμματος
▶ Γνωριμία μαθητών, παιχνίδια εξοικείωσης.
▶ Συναισθηματικό Συμβόλαιο.
▶ Ομάδες .
▶ Σύντομη γνωριμία με το φετινό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Γνωριμία με τις έννοιες «Εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ακτιβισμός κτλ.».
▶ «Ζωγραφίζοντας τον Εθελοντή», «Τι είναι – τι δεν είναι εθελοντισμός».
▶ Το θέμα μας: «Όλοι μοιάζουμε και γι’ αυτό Νοιάζομαι» Σκέψεις και προτάσεις των μαθητών
–τριών.

•

Δημιουργία Αφίσας για τον Εθελοντισμό
Ιδέες-ζωγραφιές-κολάζ- μήνυμα.

•

«Μοιάζουμε και Νοιάζομαι»... Επικοινωνία με άτομα με αναπηρία
▶ Προβολή διαφόρων βίντεο και Παρουσίασης για τα ΑμεΑ.
▶ Ταινία «Με λένε Στέλιο».
▶ Συζήτηση στην τάξη για «τα Άτομα με Αναπηρία»: τις μορφές αναπηρίας, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, τις δυνατότητες που έχουν, την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, τα διάφορα
στερεότυπα και τις αντιλήψεις του κόσμου, την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία κτλ.
▶ Γνωρίζοντας άτομα με αναπηρία που διακρίθηκαν (επιστήμονες, αθλητές, κτλ.): Αναζήτηση στο
Διαδίκτυο, εργασία σε ομάδες: Συζήτηση-Προτάσεις: τι οφείλει να κάνει η Πολιτεία, ο Δήμος - Τι
μπορεί να κάνει η δική μας ομάδα
▶ 1η Επίσκεψη-Γνωριμία με μαθητές και καθηγητές του ΕΕΕΕΚ Μυτιλήνης: Παιχνίδια εξοικείωσης
– γνωριμίας, χωρισμός σε ομάδες όλων των μαθητών, ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ τους.
▶ 2η Επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Μυτιλήνης: Συνεργασία σε ομάδες: 1η Ομάδα: Ζαχαροπλαστική, 2η
Ομάδα: Αθλητικό παιχνίδι, 3η Ομάδα: Κηπουρική και 4η Ομάδα: Αγγειοπλαστική.
▶ 3η Επίσκεψη μαθητών του ΕΕΕΕΚ Μυτιλήνης στο δικό μας σχολείο:
-Συνεργασία με Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας.
-Επίσκεψη – ξενάγηση στους χώρους του σχολείου μας.
-Παιχνίδια «όλοι μαζί», «όλοι όσοι....» «τι μας ενώνει...» κτλ.
-«Το δεκατιανό μας»: έφτιαξαν όλοι μαζί χυμούς, σάντουιτς, μοιράστηκαν κέικ και πήραν
δεκατιανό.
▶ 4η Επίσκεψη : «Αποκριάτικο πάρτι» και με τη συμμετοχή των μαθητών του ΕΕΕΕΚ.
▶ 5η Επίσκεψη: Ολοκλήρωση των έργων αγγειοπλαστικής στο ΕΕΕΕΚ.

•

«Άτομα σε ανάγκη-δυσκολία-κίνδυνο»
▶ Βιωματικά παιχνίδια.
▶ Συζήτηση-Συνειδητοποίηση: Ποια είναι τα άτομα σε ανάγκη – δυσκολία – κίνδυνο; Ποια
προβλήματα αντιμετωπίζουν, πώς νιώθουν.
▶ Προτάσεις: Τι μπορούμε να κάνουμε; Οργάνωση δράσεων.
▶ Ζωγραφιές-Σλόγκαν.
▶ Συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
▶ Μαγείρεμα γλυκών από τους μαθητές/τριες για τα ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα
του Ξενώνα Φιλοξενίας της «Μετάδρασης» και για ανθρώπους τρίτης ηλικίας του Γηροκομείου
Μυτιλήνης.
▶ 1η Επίσκεψη στον Ξενώνα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων «Μετάδραση»:
Ξενάγηση- Ενημέρωση και γνωριμία με προσφυγόπουλα-προσφορά γλυκών και άλλων
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εδεσμάτων που έφτιαξαν παιδιά της ομάδας.
▶ 1η Επίσκεψη στο Γηροκομείο Μυτιλήνης-Χριστουγεννιάτικα κάλαντα- επικοινωνία συζήτηση
με γέροντες και γερόντισσες του γηροκομείου-προσφορά εδεσμάτων.
▶ Συγκέντρωση-προσφορά τροφίμων-παιχνιδιών-φαρμάκων-ρούχων για άτομα σε ανάγκη.
▶ 2η Επίσκεψη στον Ξενώνα της «Μετάδρασης»-παιχνίδια με τα προσφυγόπουλα-επικοινωνία
και γνωριμία, συζήτηση για τη ζωή τους, αθλητικές δραστηριότητες και άλλα παιχνίδια, δράση
«ζωγραφίζοντας το παρελθόν και το μέλλον».
▶ 2η Επίσκεψη στο Γηροκομείο τις Απόκριες (μουσική, χορός, μασκαράδες).
▶ 3η Παραμύθια με/για τους παππούδες και γιαγιάδες του Γηροκομείου.
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•

Συζήτηση με νοσηλευτή-ειδικευμένο στα πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
▶ Συνάντηση με την κα Ζωή Λειβαδίτου, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, των παιδικών χωριών
SOS και εθελόντρια σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό.

•

«Ανθρώπινα Δικαιώματα» «Δικαιώματα ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων»
▶ Βιωματικά παιχνίδια.
▶ Παρακολούθηση βίντεο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
▶ Έρευνα στο διαδίκτυο, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
▶ Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι παραβιάσεις τους: Παιχνίδια με κάρτες, ζωγραφική, αφίσες,
βιντεάκια, συζήτηση.
▶ «Τα δικαιώματα της γυναίκας»: Συζήτηση, εργασία μαθητών, δημιουργία κόμικς».
▶ «Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας»: Κόμικς-βίντεο-παρουσίαση».
▶ Επαφή συζήτηση με εκπροσώπους ΜΚΟ, όπως του κ. Γιώργου Τυρίκου-Έργα της ΜΚΟ
«ΑΓΚΑΛΙΑ» και εκπροσώπου της ΜΚΟ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» που δραστηριοποιούνται σε θέματα
ανθρώπων σε ανάγκη τόσο ντόπιων, όσο και στην περίθαλψη-ενίσχυση προσφύγων-μεταναστών
που φτάνουν στο νησί μας.
▶ Δράσεις για συγκέντρωση και προσφορά αγαθών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη π.χ.
φάρμακα για το Κοινωνικό Ιατρείο, ρούχα και τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου
Μυτιλήνης και παιχνίδια, τρόφιμα και ρούχα για τους πρόσφυγες στον προσφυγικό καταυλισμό
του Καρά Τεπέ.

•

«Τα δικαιώματα του παιδιού»
▶ Βιωματικά παιχνίδια, παρακολούθηση βίντεο, συζήτηση στην τάξη.
▶ Συνάντηση με τον «Συνήγορο του Παιδιού», κ. Γεώργιο Μόσχο.
▶ Βιωματικό Εργαστήρι: «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Το ταξίδι και τα όνειρα των ασυνόδευτων.
▶ Αναρτήθηκε στο σχολείο μας η έκθεση έργων προσφυγόπουλων που οργάνωσε ο Σύλλογος
«Συνύπαρξη και επικοινωνία στο Αιγαίο».
▶ Διασχολική Συνεργασία με το Λύκειο Πλωμαρίου που ανήκει στο Δίκτυο του «Νοιάζομαι και
Δρω»: παιχνίδι- θεατρικό εργαστήρι και συζήτηση με θέμα τα «Δικαιώματα των Παιδιών του
κόσμου μας και τις παραβιάσεις τους».
▶ Εργασίες των μαθητών για τα «Δικαιώματα των παιδιών»: αφίσες-ζωγραφιές.

•

«Μύθοι-Παραμύθια-Ιστορίες» για Εθελοντισμό-Αλληλεγγύη-Φιλία Ανεκτικότητα- Αποδοχή
Διαφορετικότητας»
▶ Συγκέντρωση ιστοριών, μύθων, παραμυθιών με θέμα την αλληλεγγύη-συνεργασία.
▶ Συγγραφή πρωτότυπης ιστορίας-παραμυθιού από τους μαθητές.
▶ Βιωματικό-Θεατρικό παιχνίδι-Θεατρική απόδοση παραμυθιού «Η ποντικοπαγίδα» και της
ιστορίας «Η Φατιμά στη Μυτιλήνη».
▶ Παρακολούθηση αφήγησης παραμυθιών για αλληλεγγύη από τη Λιλή Λαμπρέλλη και συζήτηση
με την παραμυθού.
▶ Σχεδιάστηκε:
-Η παρακολούθηση παρουσίασης των αρχαιολόγων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης

Νοιάζομαι και Δρω

με θέμα «Η βία και η ανεκτικότητα: η Λέσβος στο πέρασμα του Αιγαίου» και συζήτηση.
Αφήγηση των παραμυθιών μας σε ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΑ Αιγαίου.
•

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις-Δράσεις
▶ 1η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πλωμάρι Λέσβου: Συνάντηση-Συζήτηση με εκπροσώπους
εθελοντικών οργανώσεων (Εθελοντές δασοπυροσβέστες, Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου),
συνεργασία-Δράσεις με τους μαθητές του Λυκείου Πλωμαρίου, ξενάγηση σε Μουσεία του
χωριού.
▶ 2η εκπαιδευτική επίσκεψη στον Υγροβιότοπο Καλλονής, Καλλονή, Πέτρα-Μόλυβο: Δράσεις
στον υγροβιότοπο Καλλονής, ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας της μοναδικής χλωρίδας
και πανίδας του περιβάλλοντος.
▶ Συνάντηση ενημέρωση από τον κο Γιώργο Τυρίκο – Εργά εκπροσώπου της βραβευμένης
πανευρωπαϊκά ΜΚΟ για την προσφορά της «Αγκαλιά».
▶ Συνάντηση-ενημέρωση από εκπρόσωπο της ΜΚΟ «Αστερίας» στον Μόλυβο Λέσβου.
▶ Επίσκεψη σε μέρη που δέχτηκαν το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές έμαθαν τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και τα « Δικαιώματα του
Παιδιού» και κατανόησαν τη σημασία τους, κατανόησαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα «αδύναμα άτομα» όπως τα Άτομα Με Αναπηρία, τα άτομα
τρίτης ηλικίας και συνειδητοποίησαν τις διαστάσεις του μεταναστευτικού
προσφυγικού προβλήματος. Αναγνώρισαν την ανάγκη για ενεργούςενημερωμένους-δραστήριους πολίτες για την αντιμετώπιση των σοβαρών
προβλημάτων. Ακόμη, έμαθαν να βλέπουν, να ακούν, να αφουγκράζονται
και να κατανοούν τις ανάγκες του άλλου να σέβονται τη διαφορετικότητα, να
αναγνωρίζουν τα στερεότυπα και να απορρίπτουν τις ρατσιστικές διακρίσεις.
Επιπλέον, κατάλαβαν την ανάγκης της συνύπαρξης, ομαδικότητας,
συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης για την επίλυση των
προβλημάτων, γνώρισαν τον εαυτό τους και τη σχέση έχουν με τους «άλλους»,
απέκτησαν καινούριους φίλους και έμαθαν να συνεργάζονται, να οργανώνονται,
να είναι πιο υπεύθυνοι σε κάτι που αναλαμβάνουν. Τέλος, χάρηκαν, γέλασαν,
δημιούργησαν και έπαιξαν, έζησαν μοναδικές εμπειρίες και τη χαρά της
ανιδιοτελούς προσφοράς, βίωσαν την εθελοντική προσφορά και την αλληλεγγύη
και ένιωσαν πιο ευαισθητοποιημένοι και δραστήριοι πολίτες.
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4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Συντελεστές:
Ευγενία Μαχαιρίδου, Παράσχος Κανλής, Χριστίνα Μπέτζιου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τιμολέων Θεοφανέλλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Εκφράζω τα θέλω μου και πραγματοποιώ τα μπορώ μου»

•

Οι δράσεις μας
▶ Δημιουργία αθλητικών οργανώσεων.
▶ Πρώτες βοήθειες (κακώσεις, Κ.Α.Ρ.Π.Α., αιμορραγίες).
▶ Δημιουργία χώρου σκακιού (κατασκευή ειδικού τραπεζιού και βάψιμο.) Διακόσμηση
συγκεκριμένου χώρου για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας .
▶ Καθαρισμός αύλειου χώρου.
▶ Παρασκευή εδεσμάτων και προσφορά τους κατά την επίσκεψή μας στην «ΚΥΨΕΛΗ» (Σωματείο
για άτομα με ειδικές ανάγκες).
▶ Δραστηριότητα στην τάξη:
-Προβολή video «MADE IN BAGLADESH» της ActionΑid.
-Δραστηριότητα από το βιβλίο της ActionΑid «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» , κεφάλαιο: «Όσα δεν έπιασε
ο φακός».

Το όφελος για τους μαθητές:
Ανάμεσα στα πολλά οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα, συνυπολογίζονται η ενεργητική ακρόαση (video Action
Aid,Ζωή Λειβαδίτου), οι επικοινωνιακές δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν, η
κριτική σκέψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων βάσει κριτηρίων, η δυνατότητα
συνεργασίας σε επίπεδο ομάδων (καθαρισμός αυλής), και η καλλιέργεια
οργανωτικών δεξιοτήτων.
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5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Συντελεστές:
Μιλτιάδης Σουγλάνης, Ειρήνη Αμπουλού, Ελισσάβετ Βασιλείου, Βασιλική Θωμαΐδη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Τιμολέων Θεοφανέλλης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

•

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση μικρότερων μαθητών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας
Επισκέψεις σε σχολεία χαμηλότερων βαθμίδων και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των
νεαρότερων μαθητών από μαθητές του σχολείου μας. Η προσέγγιση έγινε μέσω παιχνιδιών,
βιωματικών εργαστηρίων και άλλων δημιουργικών δράσεων που πρότειναν οι μαθητές μας.

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/στην κοινότητα
▶ Προγραμματίστηκε έρευνα στην πόλη μας, ώστε να εντοπιστούν προβλήματα (χαλασμένες
πινακίδες και φανάρια, καθώς και σβησμένες διαβάσεις), τα οποία δυσχεραίνουν τη μετακίνηση
και αυξάνουν τις πιθανότητες για τροχαία ατυχήματα. Στη συνέχεια, προγραμματίστηκε
ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Δήμου Λέσβου, με
στόχο την αποκατάστασή τους.
▶ Οι μαθητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, κατασκεύασαν, λίγες μέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, ευχητήριες
κάρτες, στις οποίες, εκτός από τις ευχές, έγραψαν συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση. Στη
συνέχεια, μοίρασαν, με συνοδεία εκπαιδευτικών, τις κάρτες σε οδηγούς στους δρόμους γύρω
από το σχολείο μας.
▶ Προγραμματίστηκε συμμετοχή των μαθητών, σε συνεργασία με την Επιτροπή του Επιτροπής
Κυκλοφοριακού Δήμου Λέσβου, στις διαδικασίες αποκατάστασης και συγκεκριμένα στις
επιδιορθώσεις, βάψιμο των διαβάσεων στους δρόμους της πόλης μας.
▶ Σχεδιασμός και εκτύπωση σχετικής αφίσας, η οποία θα αναρτηθεί σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σχολεία της πόλης μας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επηρέασε θετικά τους
συμμετέχοντες μαθητές, αφού τους βοήθησε να προσεγγίσουν-κατανοήσουν
τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας.
Επίσης, θεωρούμε, ότι βοήθησε αρκετούς οδηγούς της πόλης μας να
συνειδητοποιήσουν τυχόν λανθασμένες πρακτικές στον τρόπο οδήγησης
και κυκλοφορίας. Σημαντικότερο, όμως όλων, πιστεύουμε ότι ήταν η
ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς κυκλοφορίας στην πόλη, τόσο των
μαθητών μας, αλλά και μικρότερων σε ηλικία μαθητών (μαθητές των Παιδικών
Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών) διότι η εκπαίδευση σε μικρή ηλικία είναι
καθοριστική για τη μετέπειτα συμπεριφορά των ατόμων.

483

Νοιάζομαι και Δρω

Γυμνάσιο Μούδρου
«Αργύριος Μοσχίδης»
Συντελεστές:
Ελένη Πολυμένη, Τριανταφυλλιά Βρανά, Ρεβέκκα Καραγάτση, Βασίλειος Λασκαρέλιας, Χρυσούλα
Μέρμηγκα, Εφραξούδα Τζίμα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρήστος Χατζηλίας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Οι μαθητές του Γυμνασίου Μούδρου και οι εθελοντικές τους δράσεις:
Καλλιεργώντας την ταυτότητα του ενεργού πολίτη»

•

Προσφυγικό
Αξιοποίηση της δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο», επικοινωνία με εθελοντικές οργανώσεις,
επικοινωνία και προσφορά βοήθειας στα παιδιά των προσφυγικών δομών.

•

Διασχολική δράση
Συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων και κοινή παρουσίαση της αξιοποίησης
των «Μονολόγων».
Βιωματικές δράσεις για την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.

•

Δανειστική βιβλιοθήκη
Ψηφιακή καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης του σχολείου και ανάληψη από τους μαθητές
ρόλων βιβλιοθηκονόμων.

•

Αιμοδοσία/Ερυθρός Σταυρός
Ενημέρωση από τους τοπικούς συλλόγους για τη σπουδαιότητα της εθελοντικής δραστηριοποίησης
σε τοπικό επίπεδο.

•

Καπακομαζώματα 2016-2017
Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών με στόχο την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.

•

Βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος-Παρεμβάσεις και δράσεις στο σχολικό περιβάλλον
▶ Κτίριο παλιού κυλικείου: Επιδιόρθωση και διαμόρφωση εξωτερικά.
▶ Σχολικός κήπος-Ομάδα δράσης: «Οι Κηπουροί». Συνεχίστηκε η διαμόρφωση της αυλής.
▶ Παραγωγή φρέσκων λαχανικών στο θερμοκήπιο για το κυλικείο του σχολείου.

•

«Μην το πετάξεις-Φτιάξτο!»
▶ Κατασκευές για το πότισμα και το τάισμα των αδέσποτων ζώων του καταφυγίου και προσφορά
εθελοντικής εργασίας στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σχολείου σε αυτό.
▶ Δημιουργία του οικογενειακού δέντρου του σχολείου
▶ Τοιχογραφία-κατασκευή ενός δέντρου με φωτογραφίες από τη σχολική ζωή, στον εσωτερικό
χώρο της εισόδου του σχολείου- Το δέντρο του εθελοντισμού.

Το όφελος για τους μαθητές:
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, οι διάφορες ιδέες και η επικοινωνία με φορείς
της τοπικής κοινωνίας έθεσαν σχολείο, μαθητές και καθηγητές, σε μια τροχιά
κινητοποίησης και δράσης. Η ύπαρξη διαφορετικών δράσεων που όλες, φυσικά,
εντάχθηκαν στο πνεύμα του εθελοντισμού του «Νοιάζομαι και Δρω» πέτυχε να
δημιουργήσει το αίσθημα της ομάδας για το σχολείο συνολικά. Η ανταπόκριση
των μαθητών ήταν από την αρχή πολύ θερμή και η συμμετοχή τους ουσιαστική.
Επέδειξαν σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης σε κάθε δραστηριότητα στην οποία
αναλάμβαναν. Το ισχυρό μας σημείο είναι η διάθεση για εθελοντική δράση και
δημιουργία παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ακριτικό νησί.
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Εσπερινό Γυμνάσιο
Μυτιλήνης με Λυκειακές
Τάξεις
Συντελεστές:
Δέσποινα Βερρή, Σταυρούλα Εκουτσίδου, Ελένη Μανωλακέλλη, Ιουλία-Μαρίνα Σαράντου, Ευθαλία
Χατζηδημητρίου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρήστος Χατζηλίας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δραστηριοποιούμαι για τους γύρω μου»

•

Γνωριμία με της έννοιες
▶ Βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εθελοντισμό, την
αλληλεγγύη , την ενεργό πολιτειότητα (το αστέρι της ζωής μου, το ποτάμι της ζωής, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το άνθος ή ο ήλιος του εθελοντισμού).
▶ Παρακολούθηση και σχολιασμός ταινιών μικρού μήκους για τον εθελοντισμό.
▶ Ταινία μικρού μήκους με την Αλφαβήτα του Εθελοντισμού.
▶ Διδασκαλία της έννοιας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας
στο πλαίσιο των μαθημάτων (κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, θρησκευτικά, πληροφορική,
νεοελληνική γλώσσα)-παραγωγή λόγου με τη χρήση ΤΠΕ.

•

Γνωριμία με το έργο εθελοντικών οργανώσεων
▶ Πρόσκληση εθελοντών (Γιατροί του Κόσμου, εθελοντές σε δομές μεταναστών-προσφύγων,
εθελοντές στο ΚΕΘΕΑ, εθελοντές πυροσβέστες) για αλληλεπίδραση και ενημέρωση σχετικά με
τις δράσεις και τις εμπειρίες τους.
▶ Επίσκεψη στην ΜΚΟ «help» (υπεύθυνη για τη σίτιση, τη φροντίδα και την ψυχολογική
υποστήριξη άπορων παιδιών της πόλης), προσφορά τροφίμων, συζήτηση, παιχνίδια, θεατρική
παρουσίαση του παραμυθιού «η δύναμη της αγάπης» που έγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές για να
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σχετικά με τη σημασία του εθελοντισμού.
▶ Ενημέρωση από τους «Γιατρούς του Κόσμου» για τη σημασία του εθελοντισμού και της
προσφοράς αίματος στον συνάνθρωπο-οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο σχολείο και
δημιουργία τράπεζας αίματος.
▶ Ενημέρωση από εθελοντές του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης για τις δράσεις τους-Επίσκεψη στο χώρο του
ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης-συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά /στην κοινότητα
▶ Συμμετοχή στη σπορά/δενδροφύτευση που θα πραγματοποιηθεί σε δασική περιοχή Αμαλής η
οποία είχε καταστραφεί μετά από πυρκαγιά.
▶ Εκδρομή στο Πλωμάρι-επίσκεψη και καθαριότητα στον χώρο του υδραγωγείου, σε παραλίες
και ρέματα της περιοχής.
▶ Εντοπισμός και καταγραφή μέσω φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας περιβαλλοντικών
προβλημάτων του νησιού μας (θέματα καθαριότητας, κακοποίησης/παραμέλησης ζώων
κτλ.),συζήτηση και προτάσεις και επίλυσή τους-επαφή με τον Δήμο Μυτιλήνης.

•

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης
▶ Έκθεση με τις φωτογραφίες πριν και μετά την παρέμβασή μας στο περιβάλλον σε εφημερίδαέντυπο με σκοπό την ευαισθητοποίηση κι άλλων συμπολιτών μας
▶ Θεατρική παρουσίαση του παραμυθιού «η δύναμη της αγάπης» που έγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές
σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας, για να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά
σχετικά με τη σημασία του εθελοντισμού.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Εξωραϊσμός του σχολείου.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
▶ Προσφορά πρώτων υλών, μαγείρεμα διανομή φαγητού σε άπορους και μετανάστες της πόλης
στα πλαίσια της κοινωνικής κουζίνας.
▶ Παραγωγή ντοκιμαντέρ για τα βιώματα ανήλικων μεταναστών που ζουν σε δομές της πόλης
στα πλαίσια προσπάθειας προσέγγισης των παιδιών αυτών και ομαλής ένταξης στην τοπική
κοινωνία.
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▶ Κοινές δράσεις-παιχνίδια με παιδιά-μετανάστες.
▶ Βοήθεια στην εκμάθηση των ελληνικών ως ξένης γλώσσας σε παιδιά μετανάστες από τους
μαθητές του σχολείου μας.
▶ Επίσκεψη στο γηροκομείο Μυτιλήνης, προσφορά κρέμας, συζήτηση, ιστορίες-ποιήματαπαραμύθια-ευχές μέσα σε μια θερμή ατμόσφαιρα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Γενικότερα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε συνεργασία
με ποικίλους φορείς προέβησαν σε πράξεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης
υπέρ του συνανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα τα παραπάνω
καλλιέργησαν την έννοια της ενεργού πολιτειότητας στη μαθητική μας
κοινότητα, προκάλεσαν τα συναισθήματα της χαράς της προσφοράς και της
εσωτερικής ικανοποίησης. Το σημαντικότερο σημείο των δράσεών μας, είναι
το γεγονός ότι μαθητές μας θέλησαν να γίνουν ενεργά μέλη των εθελοντών
πυροσβεστών και να συνεχίσουν τη δράση τους πέρα από το πρόγραμμα. Αξίζει
να αναφέρουμε ότι όλες οι δράσεις μας έγιναν μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού,
συνεργασίας και ανιδιοτελούς προσφοράς, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
κοινότητας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη
συνέχιση του προγράμματος την ερχόμενη σχολική χρονιά.
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1ο ΕΠΑΛ Πλωμαρίου

Συντελεστές:
Φεβρωνία Νικολαΐδου, Γεράσιμος Φραγκιάς, Ευστράτιος Μιχαλέλης, Γρηγόριος Γανώσης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Χρήστος Χατζηλίας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο»

490

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
▶ Δημιουργία κήπου στο προαύλιο του σχολείου, περιποίηση των δέντρων και φυτών του
προαυλίου, φύτευση νέων ειδών και περιποίηση παρτεριών, χρηστικές κατασκευές από παλέτες
και λάστιχα (παγκάκια, τραπέζια, πάγκοι, ζαρντινιέρες). Η δράση διήρκησε όλη τη διάρκεια της
χρονιάς ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
▶ Επίσκεψη στο Μιχαλέλλειο Γηροκομείο Πλωμαρίου την περίοδο των Χριστουγέννων έχοντας
συστήσει χορωδία που τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
και προσέφερε γλυκά στους γέροντες.
▶ Επίσκεψη στο Μιχαλέλλειο Γηροκομείο Πλωμαρίου από ομάδες μαθητών για συνεντεύξεις με
τους γέροντες σχετικά με τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, ιστορικά γεγονότα, καθημερινή ζωή,
ήθη και έθιμα μιας άλλης εποχής.
▶ Περίπατοι όπου τα παιδιά παρέλαβαν και συνόδευσαν σε έξοδο ηλικιωμένους τροφίμους του
Μιχαλέλλειου Γηροκομείου στη μαρίνα του Πλωμαρίου.
▶ Συνάντηση με τους μαθητές του 3ου Γυμνάσιου Μυτιλήνης, που συμμετείχε και αυτό στο
«Νοιάζομαι και Δρω», στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου, κατά την οποία μέσα από βιωματικές δράσεις
και θεατρικό παιχνίδι προσέγγισαν το ζήτημα των «Δικαιωμάτων του Παιδιού»

•

Περιβάλλον
▶ Σπορά δένδρων και δενδροφύτευση στο καμένο δάσος στην περιοχή «Αμαλή» στη Μυτιλήνη.
Η δράση έγινε σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις.
▶ Συμμετοχή στην πανελλήνια δράση «Let’s do it Greece», με καθαρισμό της παραλίας του Αγίου
Ισιδώρου (δυτικό τμήμα) στο Πλωμάρι.
▶ Καθαρισμός παραλίας Αγ. Ισιδώρου Πλωμαρίου (ανατολικό τμήμα) σε συνεργασία με το
Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης, που συμμετείχε και αυτό στο «Νοιάζομαι και Δρω».

•

Πολιτισμός
Συμμετοχή ομάδας μαθητών στην πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Βαβέλ» που
έγινε στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και πολλών παιδιών
που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού κέντρου
«Mosaic».

•

Γνωριμία με εθελοντικές ομάδες
Επίσκεψη στο ορεινό χωριό Αμπελικό της περιφέρειας Πλωμαρίου, όπου τα παιδιά ξεναγήθηκαν
στο Μουσείο του χωριού, το οποίο αποτελεί επίτευγμα εθελοντικής δράσης, ντόπιων και ξένων.
Οι μαθητές μας συζήτησαν με μέλη της εθελοντικής ομάδας «η Άμπελος» και μέλη του κλιμακίου
εθελοντών Πυροσβεστών Πλωμαρίου και συμμετείχαν στον καθαρισμό – αποκατάσταση του
αθλητικού κέντρου του χωριού.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές αναλαμβάνοντας εθελοντική δράση για τη διαμόρφωση τόσο του
σχολικού όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος, συνειδητοποίησαν την αξία
της προσωπικής τους εμπλοκής στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο
ζουν και δραστηριοποιούνται, την έννοια του ενεργού πολίτη, ο οποίος βασίζεται
στις δικές του δυνάμεις για να αλλάξει προς το καλύτερο τον κόσμο που ζει,
την έννοια του εθελοντισμού, ως ανιδιοτελή προσφορά στην οποία απουσιάζει
εντελώς η προσμονή οποιασδήποτε αμοιβής και την αξία της συνεργασίας και
της ομαδικής δουλειάς, που εκτός από αποτελεσματικότητα προσφέρει χαρά,
κέφι, ψυχική ευφορία και σφυρηλατεί φιλικές ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύουμε
ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα επηρέασε σημαντικά τόσο τους μαθητές όσο και
τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, αφού η συνεργασία μεταξύ τους έγινε
σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της τάξης, με μεγαλύτερη προσωπική και
συναισθηματική εμπλοκή για όλους. Η απήχηση δε που είχε επιβεβαιώνεται κι
από το γεγονός ότι στις δράσεις – μέσα και έξω από το σχολείο- συμμετείχαν και
άλλοι μαθητές του σχολείου εκτός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
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9ο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Βόλου
Συντελεστές:
Μαρία Διούδη, Θεοδώρα Μακρή, Γεωργία Μιχοπούλου, Σταυρούλα Δημητριάδη, Καλλιόπη
Λιακοπούλου, Μαρία Πράττη Στέφανος , Ζαχαρακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ειρήνη Χουλιαρά,
Γεώργιος Κοτσμανίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Στυλιανή Δημητρακοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Παππού να σου πω ένα παραμύθι;»: Εθελοντισμός και Τρίτη ηλικία

•

Δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο μας και το Γηροκομείο Βόλου
▶ Επίσκεψη των τμημάτων των Α΄ και Γ1, Γ2 τάξεων του σχολείου μας, την εβδομάδα πριν τα
Χριστούγεννα, για να τραγουδήσουν στους ηλικιωμένους τα κάλαντα.
▶ Στις 14 Μαρτίου 2017 η Ε2 τάξη επισκέφτηκε τους ηλικιωμένους για να μιλήσουν για τα ήθη και
έθιμα της άνοιξης και του Πάσχα. Οι μαθητές έμαθαν πολλά από τους γέροντες που θυμήθηκαν
την παιδική τους ηλικία.
▶ Στις 27 Μαρτίου 2017 η ΣΤ΄ τάξη «ανέβασε» την παράσταση για τη σχολική γιορτή της 25ης
Μαρτίου στο Γηροκομείο. Δώσαμε έτσι την ευκαιρία στους τρόφιμους του Ιδρύματος να
παρακολουθήσουν το θεατρικό «Τα βαφτίσια» καθώς και ποιήματα και τραγούδια για την εθνική
επέτειο.
▶ Οι μαθητές της Ε1 τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν την 1η Ιουνίου 2017 το Γηροκομείο για
να μάθουν από τους ηλικιωμένους για παραδοσιακά παιχνίδια. Με την καθοδήγησή τους έπαιξαν
πολλά από αυτά στην αυλή του Ιδρύματος, ενώ κάποιοι γέροντες συμμετείχαν στα παιχνίδια.
▶ Οι μαθητές της Β2 τάξης μυήθηκαν στην ιδέα του εθελοντισμού από τη δασκάλα τους με
διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που κατέληξαν στη συγγραφή ενός
ποιήματος με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και στην εικονογράφηση ενός παραμυθιού που
έγραψε η δασκάλα τους με θέμα τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και το οποίο παραμύθι
προγραμματίστηκε να διηγηθούν τα παιδιά στους ηλικιωμένους του Γηροκομείου σε επίσκεψή
τους έγινε τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017.
▶ Η γιορτή λήξης του σχολείου μας προγραμματίστηκε στις 14-6-2017 και ήταν αφιερωμένη στους
ηλικιωμένους του Γηροκομείου, οι οποίοι προσκλήθηκαν να μας τιμήσουν με την παρουσία
τους. Οι μικροί μαθητές της Β1 τάξης του σχολείου μας υποδέχτηκαν τα τιμώμενα πρόσωπα με
λουλούδια και πανό. Το θέμα της γιορτής ήταν, τα παραδοσιακά παιχνίδια. Στην εκδήλωση αυτή
έγινε και παρουσίαση των δράσεών μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω».

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι επισκέψεις κάθε τάξης στο Γηροκομείο αυτές λειτούργησαν ως βιωματικές
δράσεις και ήταν αφορμή για συζήτηση για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη,
τη φιλανθρωπία και εν γένει την ενεργό πολιτειότητα, καθώς οι μαθητές
των μικρότερων τάξεων δυσκολεύονταν να τις κατανοήσουν θεωρητικά. Οι
επισκέψεις όλων των τάξεων στο Γηροκομείο ήταν συχνές και αποσκοπούσαν
στο να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας με τους ηλικιωμένους και να
ενσωματωθούν, όσο αυτό ήταν δυνατόν στη ζωή του σχολείου.
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1ο Γυμνάσιο Βόλου
Συντελεστές:
Μαρία Διούδη, Θεοδώρα Μακρή, Γεωργία Μιχοπούλου, Σταυρούλα Δημητριάδη, Καλλιόπη
Λιακοπούλου, Μαρία Πράττη, Στέφανος Ζαχαρακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ειρήνη Χουλιαρά,
Γεώργιος Κοτσμανίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Στυλιανή Δημητρακοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής !!! SOS Eνέργεια…… αντίΔΡΑΣΕ!»

•

Επίσκεψη στην ΕΛΕΠΑΠ
Ο πρώτος άξονας του προγράμματος που υλοποιήθηκε το 1ο εξάμηνο του σχολικού έτους
2016-2017 αφορούσε τη συνέχιση και ολοκλήρωση της θεματικής της προηγούμενης σχολικής
χρονιάς, που αφορούσε τα παιδιά με νοητική υστέρηση. Έτσι οι μαθητές αφού κατασκεύασαν
ευχετήριες κάρτες και ημερολόγια τα διέθεσαν σε φίλους και γνωστούς και το χρηματικό ποσό το
προσέφεραν στους υπεύθυνους της ΕΛΕΠΑΠ για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών τους.

•

Περιβάλλον και την Ενέργεια
Το δεύτερο εξάμηνο υλοποιήθηκε ο δεύτερος άξονας που κινήθηκε σε διαφορετική θεματική και
αφορούσε το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Οι μαθητές επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ιθάκης που ειδικεύεται στον τομέα της Ενέργειας και την πρότυπη δομή της
κοινότητας Ανάβρας του Ν. Μαγνησίας που με πρωτοποριακά προγράμματα εδώ και χρόνια
δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα εφαρμόσιμα στις ανάγκες των
κατοίκων και των δομών του χωριού.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας της ενεργού
πολιτειότητας και του εθελοντισμού στα παιδιά και στους νέους, καλλιεργώντας
πηγαίες και βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής προσφοράς με βιωματικές
προσεγγίσεις. Η υλοποίηση του πρώτου άξονα που αφορούσε τη συνέχιση και
ολοκλήρωση της θεματικής της προηγούμενης σχολικής χρονιάς έδωσε στους
μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, βρισκόμενοι στους
χώρους της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου. Σχετικά με την υλοποίηση του δεύτερου άξονα,
μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων, με τη
συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, την έρευνα, την κριτική επεξεργασία και τη
δράση, οι μαθητές εστίασαν σε θέματα που αφορούσαν την αειφόρο διαχείριση
και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίησή τους για την
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την «ορθή χρήση» της Τεχνολογίας.
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4ο Γυμνάσιο Βόλου
Συντελεστές:
Ελένη Μόσιαλου, Ιωάννα Ηλιάδου, Χριστίνα Τασιάκου, Ιωάννης Φόβος, Ελένη Ρεντίνα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Στυλιανή Δημητρακοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

« Τα Παιδιά Νοιάζονται και Δρούν για τα Παιδιά»

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Οι μαθητές σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Βόλου
αλλά και με την Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας διοργάνωσαν Χριστουγεννιάτικο bazaar
με γλυκίσματα και χειροποίητες κατασκευές με σκοπό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν να
δοθούν στα προσφυγόπουλα του όμορου σχολείου αλλά και σε οικογένειες του σχολικού μας
συγκροτήματος που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη.
▶ Μετά το σχολικό bazaar τα παιδιά είχαν την ιδέα να φτιαχτεί στο σχολείο μας Αίθουσα
Αλληλεγγύης με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων, σχολικών ειδών αλλά και ρούχων τα οποία
να προσφερθούν τόσο σε οικογένειες με καμιά οικονομική υποστήριξη, σε προσφυγόπουλα
όσο και σε άλλες κοινωνικά ευαίσθητα ομάδες. Η αίθουσα τροφοδοτούσε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα τόσο τις προσφυγικές οικογένειες όσο και οικογένειες της περιοχής μας με σοβαρά
οικονομικά προβλήματα και άλλες κοινωνικές ομάδες που είχαν μεγάλη ανάγκη από παρόμοια
είδη πρώτης ανάγκης.
▶ Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο του Βόλου των μαθητών μας με συνοδεία της χορωδίας του
σχολείου μας στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου να ανταποκριθεί τόσο στον παιδαγωγικό
όσο και στον κοινωνικό του ρόλο στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε άλλες
πτυχές του εθελοντισμού οι οποίες συνδράμουν και στον Πολιτισμό. Οι μαθητές παρουσίασαν
τραγούδια, θεατρικό δρώμενο και δώρισαν βιβλία, σχολικά είδη, ρούχα κ.λ.π.
▶ Συγκεντρώθηκαν γάλατα μακράς διαρκείας και παραδόθηκαν στο ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες,
ένα ίδρυμα κλειστής περίθαλψης αυξημένης φροντίδας βαριά νοητικά υστερούντων ατόμων, με
σκοπό τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου δέντρου από γάλατα στο Ίδρυμα.

•

Περιβάλλον
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.

Το όφελος για τους μαθητές:
Σκοπός μας ήταν οι δράσεις του σχολείου μας να αποτελέσουν παραδείγματα
εθελοντικής προσφοράς, αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας, ενεργού πολιτειότητας
και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε ανάλογες συμπεριφορές και
δράσεις. Η ανταπόκριση των παιδιών στην ανιδιοτελή προσφορά, την
αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία αλλά και την ενεργό δράση για ανακούφιση
συνανθρώπων ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Η πραγματοποίηση των
στοχευμένων δράσεων της ομάδας απέδωσε μόνο θετικούς καρπούς.
Πέραν των υλικών αγαθών που παρασχέθηκαν, οι μαθητές διαπίστωσαν
ότι πολλά συνομήλικα τους παιδιά στερούνται των βασικών πόρων της
καθημερινής διαβίωσης και κυρίως στερούνται το πολυτιμότερο αγαθό αυτό
της οικογενειακής θαλπωρής και φροντίδας. Θέλησαν με τις δράσεις τους
αυτές να μετριάσουν τη στέρηση και τον ανθρώπινο πόνο των παιδιών αυτών.
Οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν οδήγησαν σε πραγματικά αξιοζήλευτα
αποτελέσματα όλους μας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλη τη
σχολική κοινότητα που συμπορεύτηκε μαζί μας.
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Παράρτημα 6ου Γυμνασίου
Βόλου στο Ειδικό Κατάστημα
Συντελεστές:
Μαρία Διούδη, Θεοδώρα Μακρή, Γεωργία Μιχοπούλου, Σταυρούλα Δημητριάδη, Καλλιόπη
Λιακοπούλου, Μαρία Πράττη, Στέφανος Ζαχαρακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ειρήνη Χουλιαρά,
Γεώργιος Κοτσμανίδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Στυλιανή Δημητρακοπούλου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Για δες άνθρωπος είμαι και εγώ!»
Εθελοντισμός και Διαφορετικότητα.

•

Ενημερωτική επίσκεψη του Συλλόγου Συμπαράστασης κρατουμένων «Ο Εσταυρωμένος»
Έγινε επίσκεψη από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων, «Ο
Εσταυρωμένος» πατήρ Θεόδωρο Μπατάκα. Οι μαθητές στην αρχή άκουσαν για τις δραστηριότητες
του συλλόγου και την προσφορά των εθελοντών, ενώ στη συνέχεια συνομίλησαν με τον Πατήρ
Θεόδωρο για τον εθελοντισμό και εξέφρασαν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους. Στο
τέλος της συζήτησης προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην ετήσια γιορτή του Εσταυρωμένου με
κείμενα και τραγούδια.

•

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Bazaar
Έγινε αποδεκτή η πρόσκληση του Κέντρου Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός»
από τους μαθητές μας για να συμμετέχουμε στο ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar τα έσοδα του
οποίου διατίθενται για την ανακούφιση άπορων ατόμων και οικογενειών. Μια ομάδα από τους
μαθητές μας έφτιαξε αντικείμενα και κοσμήματα από χάντρες και παρουσιάστηκαν στο Αρχοντικό
Ζαφειρίου την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.

•

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής του σχολείου μας
Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου οι μαθητές του Παραρτήματος του 6ου Γυμνασίου Βόλου φόρεσαν τα
καλά τους και στον στενό διάδρομο του σχολείου παρουσίασαν μέσα από κείμενα και τραγούδια
δικά τους πώς αισθάνονται αυτές τις γιορτινές ημέρες. Μάλιστα, έπαιξαν ένα απόσπασμα από
τη θεατρική διασκευή του έργου του Φ. Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία» αφήνοντας
τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρισταμένους. Τέλος, μίλησαν για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», προσέφεραν το επιτραπέζιο παιχνίδι του Εθελοντισμού στον
Μητροπολίτη, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και υποσχέθηκε να το παρουσιάσει και σε άλλα σχολεία.

•

Ενημέρωση των μαθητών πάνω σε θέματα ατομικής υγιεινής
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» προσφέρθηκε εθελοντικά ο γιατρός,
Δερματολόγος Πρόδρομος Χριστοφορίδης να μιλήσει στους μαθητές για τα «Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα Νοσήματα». Μας επισκέφθηκε λοιπόν, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και παρουσίασε
στους μαθητές μας στοιχεία σχετικά με τα ΣΜΝ, ενώ συνομίλησε μαζί τους και έλυσε απορίες
σχετικά με το θέμα.

•

Ενημέρωση πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας
Μια από τις δράσεις που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους μαθητές ήταν η επίσκεψη
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου γιατί έθιξε
ζητήματα σχετικά με την Οδική ασφάλεια που ενώ είναι σημαντικά, οι περισσότεροι αδιαφορούν
και δεν αντιμετωπίζουν υπεύθυνα λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Μετά την ενημέρωση τα
παιδιά οδηγήθηκαν σε ένα προσομοιωτή, για να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο πως
είναι να οδηγείς μεθυσμένος και τι παθαίνεις όταν δεν φοράς ζώνη.

•

Μάθημα Πρώτων Βοηθειών
Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου η κα 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. Στη συνέχεια, έκανε μάθημα πρώτων βοηθειών και καθοδήγησε
τους μαθητές στην αντιμετώπιση απλών αλλά και σοβαρότερων περιστατικών, όπως περιποίηση
τραύματος, ρινορραγία, πνιγμού κλπ. Τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις και απορίες των μαθητών.
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•

«Let's do it Greece» - Σκάκι
Από καιρό μας προβλημάτιζε το θέμα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών μας.
Όντας έγκλειστοι, οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες. Μια ιδέα της καθηγήτριας Αναστασίας
Χατζηπλή ήταν: η κατασκευή ενός επιδαπέδιου σκάκι στην αυλή του Ε.Κ.Κ.Ν. όπου θα μπορούν
να παίζουν με άνεση κάτω από το φως του ήλιου και να οξύνουν το νου τους. Η ιδέα συζητήθηκε
με τους μαθητές μας που έδειξαν ενθουσιασμό και ανυπομονησία ν' αρχίσει η κατασκευή του
κι έτσι η υλοποίηση της δεν καθυστέρησε καθόλου. Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης «Let’s do
it Greece» ξεκινήσαμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας εκπαιδευτικοί, σωφρονιστικοί και μαθητές.
Όσο κι αν φαίνεται απλό καθετί που γίνεται μέσα στο ΣΚ. θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές
ασφάλειας και για αυτό το λόγο ο Δ/ντής του Ε.Κ.Κ.Ν. Κος Βασίλης Αποστολάκης αίσθημα ευθύνης
αλλά και με μεγάλη χαρά και προθυμία φρόντισε να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες σε όλους για
να μην υπάρξει θέμα. Φυσικά θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το 6ο Γυμνάσιο στο οποίο ανήκει το
Παράρτημα και ο Δ/ντής κος Αχιλλέας Καρέτσος βοήθησαν οικονομικά ώστε να εξασφαλιστούν
όλα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του καθώς και να αγοραστούν τα πιόνια. Με τις
οδηγίες του μαθηματικού του σχολείου μας κου Παντελή Πολυχρονόπουλου και την πολύτιμη
καθοδήγηση του σωφρονιστικού υπαλλήλου Δημήτρη Ασπρόπουλου το γκρίζο τσιμέντο της
αυλής μεταμορφώθηκε σε σκακιέρα. Ακολουθώντας με προθυμία και υπομονή τις οδηγίες τους
οι μαθητές μας εργαζόμενοι ομαδικά χωρίς προστριβές έβαλαν τον καλύτερο εαυτό τους και η
σκακιέρα ετοιμάστηκε! Η καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου κα Ιωάννα Τριανταφυλλάκη
έβαλε και τη δική της τελική πινελιά για την ολοκλήρωσή της. Η δράση ξεκίνησε 1 Απριλίου και
κράτησε δυο περίπου εβδομάδες λόγω πρακτικών προβλημάτων (περιορισμένου χρόνου).

•

Καταγραφή προσωπικών ιστοριών και αφηγήσεων
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας για το πρόγραμμα κάποιοι από τους μαθητές μας
αποφάσισαν να μοιραστούν την ιστορία της φυγής από τη χώρα τους και τις περιπέτειες του
ταξιδιού. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αφόρμηση τα βίντεο που είδαμε για τους πρόσφυγες να ξετυλίγουμε
το κουβάρι των εμπειριών τους. Και αποφασίστηκε κάποιες ιστορίες με τη γραπτή συγκατάθεση
των παιδιών να καταγραφούν και να αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός μικρού βιβλίου. Η δράση
αυτή απλώθηκε και στους υπόλοιπους έγκλειστους οι οποίοι ήρθαν οικειοθελώς και μίλησαν
για όλα όσα είχαν περάσει. Σημαντική ήταν η παρουσία των «καπετάνιων», των παιδιών που
καταδικάστηκαν ως διακινητές. Δεν δίστασαν ούτε στιγμή να συμμετέχουν και μάλιστα επειδή
δεν γνώριζαν καλά τη γλώσσα είχαν και άτυπο μεταφραστή τον συμμαθητή τους. Όλη η δράση
διήρκησε αρκετά και οι συνεντεύξεις των παιδιών έγιναν και εκτός συναντήσεων. Για ορισμένα
παιδιά ήταν λυτρωτική και τους αποφόρτισε σημαντικά ενώ για εμάς ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική
και συγκινητική. Η καταγραφή έγινε χωρίς να αλλαχθούν τα λεγόμενά τους χωρίς να γραφούν τα
ονόματά τους γιατί προστατεύονται από το νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Το υλικό είναι
έτοιμο προς έκδοση και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Για δες άνθρωπος είμαι και εγώ...»

•

Συνεργασία με τη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» Ιδρύματος Ωνάση
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου μας επισκέφθηκε ο θίασος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο της δράσης «Θέατρο για όλους». Η παράσταση που
παρακολουθήσαμε μαζί με τους μαθητές ήταν βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον
«Το κάλεσμα της άγριας φύσης». Για τα παιδιά ήταν μια δυνατή εμπειρία μιας και έχουν δει
ελάχιστες φορές παραστάσεις και ενώ αρχικά δεν πλησίαζαν σιγά σιγά μαζεύτηκαν και έδειξαν
ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ακολούθησε μια συζήτηση ανάμεσα στους ηθοποιούς και
στους μαθητές. Αντάλλαξαν απόψεις και έκαναν πολλές ερωτήσεις. Αντιλήφθηκαν πώς μέσα από
τις δυσκολίες ανακαλύπτουμε την εσωτερική μας δύναμη και τον πραγματικό μας εαυτό. Στο
τέλος ζήτησαν από τους ηθοποιούς να μιλήσουν και για τα προσωπικά τους βιώματα και τους
προσκάλεσαν να έλθουν ξανά.
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•

Συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο
Ομάδα μαθητών του 6ου Γυμνασίου με επικεφαλής τη θεολόγο καθηγήτρια κα Δέσποινα
Μπόγλου αποφάσισε να επισκεφτεί το Παράρτημα του σχολείου τους στο ΕΚΚΝ Βόλου. Η
επίσκεψη γίνεται σε εθελοντική βάση, για να δοθεί μια ευκαιρία στους μαθητές-κρατούμενους
του παραρτήματος να έρθουν σε επαφή με άτομα εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, να
νιώσουν τη διάθεση αγάπης και συμπαράστασης των παιδιών αυτών, να δεχτούν τα δώρα τους
και να ψυχαγωγηθούν με τα σκετσάκια που οι μαθητές έγραψαν κι ετοίμασαν μόνοι τους, ειδικά
γι' αυτούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές του Παραρτήματος, επειδή βιώνουν τον εγκλεισμό,
έχουν μεγάλη ανάγκη από την επαφή και την αλληλεπίδραση με τον «έξω κόσμο», τους κάνει
καλό να «ξεφεύγουν» έστω και με αυτόν τον τρόπο από τα «τείχη» που τους έχουν αποκόψει
από κάθε επαφή με αυτόν. Έτσι η παρουσία των μαθητών του 6ου Γυμνασίου στο Παράρτημα
του Σωφρονιστικού καταστήματος, με την ειλικρίνεια και την αθωότητα της ηλικίας τους, είναι μια
«αχτίδα» φωτός μέσα στο σκοτάδι της φυλακής, που κάνει τους κρατούμενους να αισθανθούν
και πάλι άνθρωποι, όπως οι άλλοι, και να πάρουν μηνύματα ανθρωπιάς, αγάπης και επιστροφής
στην αληθινή ζωή.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η μέχρι τώρα εμπειρία μας απέδειξε ότι υπήρχε πλήρης άγνοια σχετικά με τις
έννοιες του εθελοντισμού ακόμη και αρνητική αντιμετώπιση από τους μαθητές.
Η διερεύνηση που έγινε μέσα από τις δράσεις άλλαξε τη στάση τους προς
το καλύτερο. Η αρχική τους αντίδραση ήταν έκπληξη όταν πληροφορήθηκαν
ότι υπάρχουν Σύλλογοι ή και μεμονωμένα άτομα που στηρίζουν τους
κρατούμενους με δωρεές χωρίς καν να τους ξέρουν και χωρίς να περιμένουν
αντάλλαγμα και στη συνέχεια κατανόησαν με βιωματικό τρόπο την ομορφιά
της προσφοράς. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησαν
βίντεο με εθελοντικές δράσεις καθώς και κινηματογραφικές ταινίες που θίγουν
θέματα σχετικά με την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία και την διαφορετικότητα.
Πολλές φορές συγκλονίστηκαν πραγματικά και προβληματίστηκαν ενώ
σταδιακά παρατηρήθηκε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία τους και στη στάση τους
απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό φάνηκε όταν αποφάσισαν να βοηθήσουν
και αυτοί με τη σειρά τους άλλους άγνωστους προς αυτούς ανθρώπους. Προς
το τέλος της σχολικής χρονιάς έδειξαν περισσότερη προθυμία για δράσεις
και για επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες. Ξεπέρασαν την επιφανειακή
αντιμετώπιση και εμβάθυναν σε σημεία που τους ενδιέφεραν ενώ για
παράδειγμα έγραφαν σκέψεις και νουθεσίες προς συνομίληκούς τους με σκοπό
να τους δείξουν τα λάθη τους και να τους αποτρέψουν από κινήσεις που θα ήταν
μοιραίες για τη ζωή τους.
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26ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
Συντελεστές:
Αγγελική Καρλή, Αντωνία Μαντζαβά, Ιωάννα Ρουμπή, Παναγιώτα Φιλοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αναστάσιος Ζόμπολας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Μικρά χεράκια…μεγάλη αγκαλιά!!!»

•

Μικρές καθημερινές πράξεις από τα παιδιά σε συνεργασία με το ευρύτερο περιβάλλον
Τα παιδιά συνειδητοποίησαν την αξία-σημασία των πράξεών τους και το πώς το νηπιαγωγείο
είναι κομμάτι του συνόλου, ανοίγοντας τις δράσεις και κυρίως τον τρόπο σκέψης μέσα από τη
δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, τη φροντίδα του κήπου του σχολείου από παιδιά και γονείς,
τη δημιουργία και πώληση ημερολογίων για αγορά παιχνιδιών εξωτερικού χώρου. Σε αυτά
προστίθενται η επίσκεψη στο γηροκομείο Καλαμάτας για κάλαντα, η συγκέντρωση αγαθών για τα
παιδικά χωριά SOS, συνέντευξη από κοινωνική λειτουργό στο χώρο του σχολείου και η επίσκεψη
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις
ελπίζουμε να κατανοήσουν τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα του
εθελοντισμού στη ζωή μας. Η ομπρέλα του συνθήματος μας «Μικρά χεράκια…
μεγάλη αγκαλιά!», είναι η αρχή και έγινε αφετηρία για σκέψεις και δράσεις
που ανοίγουν το χώρο του νηπιαγωγείου και τα παιδιά ελπίζουμε να αρχίσουν
να καταλαβαίνουν πως αν και μικρά η δύναμη απλών, μικρών καθημερινών
συνηθειών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω μας και να θυμούνται τις δράσεις
κάθε φορά που νιώθουν πως χρειάζεται!
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3ο Δημοτικό Σχολείο
Φιλιατρών
Συντελεστές:
Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος, Στυλιανή Αθανασοπούλου, Μαρία Γιωτοπούλου, Παγώνα-Παναγιώτα
Ζαφείρη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αναστάσιος Ζόμπολας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.»

•

Περιβάλλον
▶ Αφού έγινε η επιλογή του θέματος «Ανακύκλωση» δραστηριοποιηθήκαμε ως εξής:
Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπο του Δήμου και του μεταφέραμε το αίτημα της
τοποθέτησης κάδου ανακύκλωσης και κομποστοποιητή στο σχολείο. Το αίτημα έγινε δεκτό. Σε
λίγες μέρες υποδεχτήκαμε το κάδο ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου μας. Εν συνεχεία
φτιάξαμε αφίσες και τις κολλήσαμε σε διάφορα σημεία της πόλης με σκοπό την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας. Φυσικά ενημερώσαμε και τους μαθητές όλου του σχολείου οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και η ανακύκλωση πλαστικών καπακιών, μπαταριών και
χαρτιού ξεκίνησε.
▶ Στείλαμε mail στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής προκειμένου να τους
ενημερώσουμε για την ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων που έχουμε ξεκινήσει στο σχολείο
μας.
▶ Συνεχίσαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς τις δράσεις ανακύκλωσης. Επικοινωνήσαμε και
παραλάβαμε από τον Ε.Ο.ΑΝ. υφασμάτινες τσάντες καθώς συμμετείχαμε στην προσπάθεια
μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δάσκαλοι και
παιδιά με τη συνοδεία και των μαμάδων πήγαν στην αγορά για να κάνουν τα ψώνια τους με
τις πάνινες τσάντες τους. Επιστρέφοντας στο σχολείο μοίρασαν ενημερωτικό υλικό και πάνινες
τσάντες σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Δεν χάσαμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε ένα νοστιμότατο
– υγιεινό φαγητό με τα αγνά υλικά που αγοράσαμε.
▶ Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς θέσαμε ως στόχο να ομορφύνουμε το σχολείο μας. Φυτέψαμε
λοιπόν λουλούδια στα παρτέρια του σχολείου. Τους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου μας πλέον
διακοσμούν παραστάσεις από τη φύση και τη σχολική ζωή. Επίσης συμμετείχαμε στην δράση
«Lets do it Greece» στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Τριφυλίας σε συνεργασία με κοινωνικούς
φορείς της πόλης όπου καθαρίσαμε και δενδροφυτεύσαμε επικείμενο του σχολείου αλσύλλιο. Το
συγκεκριμένο αποτελεί χώρο αναψυχής και αναφοράς αναμνήσεων συνδέοντας διαφορετικές
γενιές καθώς όλοι έχουν ευχάριστες αναμνήσεις από τις σχολικές εκδρομές. Ακόμα, στον αύλειο
χώρο του σχολείου ανακυκλώνοντας ρόδες αυτοκινήτου τις οποίες βάψαμε δημιουργήσαμε
πρόσθετα παρτέρια τα οποία ανθοστολίσαμε. Τέλος στο θερμοκήπιο του σχολείου μας
καλλιεργήσαμε ντομάτες, μελιτζάνες, καρπούζια τα οποία όταν ωρίμασαν τα μοιραστήκαμε με
τους συμμαθητές μας.

•

Αδύναμες κοινωνικές ομάδες
▶ Αποφασίσαμε να στηρίξουμε το «Χαμόγελο Του Παιδιού», αφού πρώτα γνωρίσαμε μέσα από
βίντεο τον εμπνευστή Ανδρέα Γιαννόπουλο και την επιθυμία του «όλα τα παιδιά του κόσμου να
χαμογελούν». Πληροφορηθήκαμε για τις δράσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού» και κατόπιν
συνεννόησης με το κέντρο του Χαμόγελου στον Πύργο, υλοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις:
φτιάξαμε αφίσα και μοιράσαμε ενημερωτικά φυλλάδια για να ενημερώσουμε τα άλλα σχολεία
και την τοπική κοινωνία ,συγκεντρώσαμε τρόφιμα, πουλήσαμε αντικείμενα του Χαμόγελου με
στόχο την οικονομική του ενίσχυση. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των
γονέων, του εμπορικού συλλόγου Φιλιατρών και τη στήριξη του Δήμου σε τριήμερο εκδηλώσεων
στη κεντρική πλατεία των Φιλιατρών.
▶ Επισκεφτήκαμε με τους μαθητές το Κ.Α.Π.Η. Φιλιατρών. Συζητήσαμε με τις γιαγιάδες και
τους παππούδες που βρίσκονταν εκεί, μας διηγήθηκαν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια,
μας έδειξαν τα παιχνίδια που κατασκεύαζαν οι ίδιοι παλιά, τραγουδήσαμε τα χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα και στο τέλος φτιάξαμε όλοι μαζί χριστόψωμα.
▶ Συμμετείχαμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κ.Α.Φ.Κ.Α. Φιλιατρών τραγουδώντας
χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια.
▶ Στο πλαίσιο της έκθεσης «Το παλιό σχολείο» που φιλοξενείται στο σχολείο μας είχαμε τη χαρά
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να έρθουμε για άλλη μια φορά σε επαφή με την αξιολάτρευτη τρίτη ηλικία (Κ.Α.Π.Η.). Αφού τους
ξεναγήσαμε στην έκθεση ξυπνώντας τους μνήμες από τα τρυφερά παιδικά τους χρόνια, μας
διηγήθηκαν ιστορίες από την σχολική τους ζωή. Μάθαμε για τον παιδονόμο, για τις παιδαγωγικές
αξίες της εποχής αλλά και λεπτομέρειες για το καζάνι που υπάρχει ανάμεσα στα εκθέματά μας
καθώς και για την ραπτομηχανή. Ενημερωθήκαμε για το συσσίτιο και τα σκισμένα σχολικές
ποδιές που ράβονταν στο σχολείο. Τέλος μας έδειξαν παραδοσιακά παιχνίδια τα οποία παίξαμε
και μοιραστήκαμε με μαθητές που μας επισκέφτηκαν από τα άλλα σχολεία.
▶ Κάναμε ανακύκλωση παιχνιδιών και τα στείλαμε με τελικούς αποδέκτες μικρά προσφυγόπουλα
σε σχολείο Δ.Υ.Ε.Π. της Ελευσίνας. Είχε προηγηθεί επικοινωνία μέσω SKYPE στην οποία
γνωρίστηκαν – συστήθηκαν παίζοντας παντομίμα για τα συναισθήματα και αντάλλαξαν ζωγραφιές
με θέμα «τα παιδιά θέλουν».
▶ Περάσαμε μια όμορφη μέρα γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με τα παιδιά
του ειδικού σχολείου Φιλιατρών ζωγραφίζοντας.

Το όφελος για τους μαθητές:
Πιστεύουμε ότι τα παιδιά με τις δράσεις που έκαναν σε σχέση με το
περιβάλλον(ανακύκλωση πλαστικών, χαρτιών, μπαταριών, μελανοδοχείων,
συμμετοχή στην εκστρατεία μείωσης πλαστικής σακούλας), κατάφεραν να
ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπως η πάνινη τσάντα και τα
παλιά παιχνίδια αλλά και να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές για τον σκοπό αυτό.
Διαμόρφωσαν οικολογική συνείδηση την οποία προσπάθησαν να μεταδώσουν
τόσο στους συμμαθητές τους, στην οικογένειά τους και στο ευρύτερο κοινωνικό
περίγυρο. Αναγνώρισαν τη δική τους ευθύνη στο να δρουν για να αλλάξουν τα
πράγματα γύρω τους προς το καλύτερο. Συνεργαζόμενοι λοιπόν με διάφορους
φορείς κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα του σχολείου τους (ζωγραφική
στους τοίχους, δενδροφύτευση, παρτέρια με λουλούδια, φύτεμα και φροντίδα
λαχανικών στο σχολικό θερμοκήπιο). Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του
συνανθρώπου, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά με αποτέλεσμα να αναπτύξουν
δεξιότητες συνεργασίας, αλληλεξάρτησης και συντροφικότητας, πράγμα το οποίο
είχε αντίκτυπο τόσο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, όσο και στην άνεσή τους
να προσεγγίσουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
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Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Καλαμάτας
Συντελεστές:
Γεωργία Γάλλου, Ελένη Λιανού, Δήμητρα Αρβανίτη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αναστάσιος Ζόμπολας
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δράσεις από το ΣΔΕ Καλαμάτας»
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•

Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου (εθελοντισμός, αλληλεγγύη)
Το σχολείο μας συμμετείχε στο 5ο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο τουρισμού και εστίασης στα
πλαίσια του «Σχολείου Τουρισμού» καθώς το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» προσεγγίζεται
και ως πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας. Είδαμε πώς 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 «Costa 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. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτής της δράσης ήταν ότι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου
μας είχαν τη δυνατότητα να δώσουν βιογραφικά για να εργαστούν την επόμενη σεζόν στον τομέα
του τουρισμού.

•

Συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Καλαμάτα 21», Καλαμάτα: Διεκδικώντας τον τίτλο
της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 (εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός
πολιτειότητα)
Σε συνέχεια της περσινής μας δράσης συμμετείχαμε στις προετοιμασίες για την επίσκεψη της
επιτροπής η οποία θα αποφάσιζε για την πολιτιστική πρωτεύουσα για το έτος 2021. Οι εθελοντές
συμμετείχαν στις ομάδες ενημέρωσης των πολιτών καθώς και στη διανομή διαφημιστικού
υλικού.

•

Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας των παιδικών χωριών SOS (εθελοντισμός, αλληλεγγύη)
Στο πλαίσιο του εθελοντισμού αποφασίσαμε να προσφέρουμε στο κέντρο ημέρας Καλαμάτας
κουλουράκια για τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί τις απογευματινές ώρες. Μια δράση που
υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εκπαιδευόμενους των 2 κύκλων αλλά και από απόφοιτους
εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πέρυσι. Τα κουλουράκια πλάστηκαν μέσα
στην τάξη και ψήθηκαν στο κυλικείο του συγκροτήματος του οποίο η υπεύθυνη είναι απόφοιτη
του σχολείου μας. Μια ομάδα εκπαιδευόμενων από το σχολείο ανέλαβε να τα πάει στο κέντρο
ημέρας και να ρωτήσει τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε.

•

Βιωματικό εργαστήρι με τον κ. Δημήτρη Αβούρη με θέμα το «Παραμύθι» (εθελοντισμός,
αλληλεγγύη)
Ο Δημήτρης Αβούρης είναι αφηγητής-συγγραφέας, διευθυντής του περιοδικού «Το παραμύθι»
και πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «ΟΝΑΡ- μέσω τέχνης για το άρρωστο παιδί». Τα τελευταία είκοσι χρόνια
έχει ασχοληθεί με την αφήγηση των Ελληνικών παραμυθιών, τα οποία αναβιώνει πάντα μαζί
με τους ακροατές-θεατές μέσα από παραμυθιακές συνευρέσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχει δώσει
παραστάσεις σε σχολεία στη Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο,
σε Ειδικά Σχολεία, σε ομάδες παιδιών με κινητικά προβλήματα, θέατρα, μουσικές σκηνές κλπ.
Επίσης έχει δώσει διαλέξεις και ομιλίες σε Πανεπιστήμια, συνέδρια, κέντρα ατόμων με αναπηρία
με θέμα την αφήγηση παραμυθιών. Είναι δημιουργός του πολιτιστικού χωριού «Σκαλιά» και του
Θεάτρου Αβούρη, που ξεκίνησε την λειτουργία του το 1995. Έχει καταγράψει κι έχει εκδώσει 110
Ζακυνθινά παραμύθια σε ένα τρίτομο έργο. Είναι Ιδρυτής της Ακαδημίας Ποίησης Παραμυθιού
με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα σε δέκα πόλεις στην Ελλάδα. Το βιωματικό σεμινάριο με
θέμα το παραμύθι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ο ρόλος του στην οικογένεια και την
κοινωνία είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο.
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•

Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας των παιδικών χωριών SOS (εθελοντισμός, αλληλεγγύη)
Κατά την προηγούμενη επίσκεψη στα παιδικά χωριά SOS μια εκπαιδευόμενη είχε αναλάβει
να ρωτήσει τι χρειάζονται περισσότερο και λάβαμε μια λίστα με είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι
συγκεντρώσαμε τρόφιμα για τα παιδικά χωριά SOS και τα παραδώσαμε.

•

Ημερίδα για την Κοινωνική Καινοτομία (εθελοντισμός, αλληλεγγύη)
Η οργάνωση νεολαίας και εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.), στο πλαίσιο του
διεθνούς προγράμματος «Seeding Social Innovation in Local Communities» διοργάνωσε ημερίδα
με θέμα «Κοινωνική Καινοτομία» με σκοπό να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής καινοτομίας
είτε μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή μέσω ατομικής και ομαδικής πρωτοβουλίας.
Παράλληλα παρουσιάστηκαν καινοτόμα κοινωνικά σχέδια που λαμβάνουν μέρος στην Καλαμάτα
και στο εξωτερικό.

•

Σύσταση διμελούς επιτροπής εκπροσώπησης των εκπαιδευομένων (εθελοντισμός,
αλληλεγγύη, ενεργός πολιτειότητα)
Στην προσπάθειά μας να βιώσουν οι εκπαιδευόμενοι τα δημοκρατικά δικαιώματα, το δικαίωμα
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, την ενεργό πολιτειότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
εκπαιδευόμενων, τι είναι συνεργασία, ενεργό συμμετοχή, δημοκρατικές διαδικασίες, ελευθερία
του λόγου, αποδοχή της πλειοψηφίας, εθελοντική εργασία, διαφάνεια διαδικασιών, δέσμευση και
συνέπεια, δύναμη της ψήφου τι είναι η επιτροπή των εκπαιδευόμενων, πώς λειτουργεί και ποια
είναι τα οφέλη και για τις δύο πλευρές. Έγιναν εκλογές και εκλέχθηκαν 2 εκπαιδευόμενοι, ένας
για τον Α και ένας για τον Β κύκλο. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν κύτταρα δημοκρατικής
ζωής, όπου, µε τον διάλογο και τη συµµετοχή οι μαθητές µε πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται
στη δημοκρατική διαδικασία και στη συµµετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας
λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σχολείο, ως ζωντανός
οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τους μαθητές, µε τη µάθηση και την αγωγή, αλλά
και τα διαπαιδαγωγεί ως πολίτες του αύριο για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε µια ελεύθερη και
δημοκρατική κοινωνία µετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Η σχολική ζωή, η δομή και ο
τρόπος λειτουργίας της αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που
παρέχεται στους μαθητές για τη ζωή και την κοινωνία. Ειδικά σε ενήλικες μαθητές καταρρίπτει
στερεότυπα και ενισχύει την έννοια της ενεργού πολιτειότητας. Μια δράση που στην πλειοψηφία
της είχε επιτυχία.

•

Ανταλλαγή ευχετήριων καρτών με τα σχολεία του δικτύου στη Μεσσηνία (εθελοντισμός,
αλληλεγγύη)
Με πρόταση του συντονιστή μας για τη γνωριμία των τριών σχολείων τα οποία είναι και σε
διαφορετικές βαθμίδες. Συζητήσαμε με τους εκπαιδευόμενους αν θέλουν να στείλουν ευχετήριες
κάρτες στο 26ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών. Η στάση τους
ήταν πολύ θετική και επέλεξαν ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες αντί για έντυπες. Στην ώρα του
πληροφορικού γραμματισμού αναζητήσαμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας των 2
σχολείων και στη συνέχεια ιστότοπους με δωρεάν αποστολή ευχετήριων καρτών. Επιλέξαμε έναν
ιστότοπο στα ελληνικά με μια σχετικά απλή διαδικασία δημιουργίας και αποστολής ηλεκτρονικών
καρτών όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορούσε να σχεδιάσει τη δική του κάρτα βάζοντας
εικόνες, κείμενο, μουσική και ευχές. Μια αρκετά ευχάριστη δραστηριότητα.

•

Κατασκευή κεριών και κηραλοιφών (εθελοντισμός, αλληλεγγύη)
Συμμετέχουμε σε ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Erasmus+ΚΑ2», με θέμα την αξιολόγηση
PeerReview. Στην προγραμματισμένη επίσκεψη εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων του σχολείου
μας, σε σχολείο στη Φινλανδία και στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων οι εκπαιδευόμενοι
επέλεξαν να κατασκευάσουν στο χώρο του σχολείου με υλικά από το σπίτι τους (κυρίως παλιές
λαμπάδες, χρησιμοποιημένα κεριά απλά και μινιατούρες, κανέλα, κόκκους καφέ, κηρομπογιές,
αιθέρια έλαια, ροδοπέταλα, ψημένες φέτες πορτοκαλιού κ.ά.) αρωματικά κεράκια και κηραλοιφές.
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Στόχος της δράσης ήταν να φτιάξουμε μόνοι μας τα δώρα που θα δίναμε κατά την επίσκεψή
μας. Να αποτυπώσουμε στα δώρα το προσωπικό μας ύφος και ευωδιές από τον τόπο μας. Μια
δράση με πολύ ενθουσιασμό, κέφι και μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευομένων.
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•

Επιτραπέζιο παιχνίδι «Ο καλός εθελοντής»
Την περασμένη χρονιά το παράρτημα 6ου Γυμνασίου ΕΚΚΝ Βόλου και το Παράρτημα 7ου
Γυμνασίου ΙΑΑΑΣΕ Βόλου και το Παράρτημα Γυμνασίου Αγχιαλού ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας
συνεργάστηκαν και έφτιαξαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων για τον εθελοντισμό με τίτλο «Ο
καλός εθελοντής». Παίζεται από 2-4 παίκτες και είναι βασισμένο στη φιλοσοφία του παιχνιδιού
«Μονόπολη», με ορισμένες παραλλαγές όπου ο παίκτης στις κάρτες ερωτήσεων ακούει
περιπτώσεις ή ορισμούς για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την ενεργό πολιτειότητα και τον
ακτιβισμό. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες των 2-3 ατόμων για 2 κύκλους παιχνιδιού ώστε να παίξουν
όσοι πιο πολλοί μπορούν. Ήταν πολύ διασκεδαστικό για όλους καθώς οι ομάδες προσπαθούσαν
να συμφωνήσουν στην απάντηση ώστε να μη χάσουν καμία ερώτηση. Στις δύσκολες ερωτήσεις
υπήρχε βοήθεια από όλους για να δοθεί η απάντηση.

•

Σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» από τον Ερυθρό Σταυρό
Στο πλαίσιο της γνωριμίας των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας αλλά και της απόκτησης
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχολείου μας ως εκπαίδευση
ενηλίκων και μέσω διαθεματικών διδασκαλιών οργανώθηκε ένα σεμινάριο σε συνεργασία με
το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, για τους εκπαιδευόμενους, με θέμα τις «Πρώτες
Βοήθειες». Η κα Κωνσταντίνα Δαμηλάτη Νοσηλεύτρια από το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
υλοποίησε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο έλαβε χώρα στον χώρο του
Σχολείου. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τα τελευταία δεδομένα
για την αντιμετώπιση απλών έκτακτων καταστάσεων που αφορούν ατυχήματα ή ξαφνικές
αδιαθεσίες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε
ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για να μπορέσουμε να φανούμε
χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί όμως η καλή πρόθεση. Για αποτελεσματική βοήθεια, θα πρέπει
απαραίτητα να γνωρίζουμε Πρώτες Βοήθειες. Γιατί, εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει περισσότερο
ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς κοινωνίες.

•

Συνάντηση δια ζώσης με τηλεδιάσκεψη με τα σχολεία της Μεσσηνίας για σχεδιασμό κοινής
δράσης
Μια προσπάθεια γνωριμίας και επικοινωνίας με τα σχολεία της περιοχής μας. Επισκέφθηκαν το
ΣΔΕ ο συντονιστής μας και νηπιαγωγοί του 26ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας και με πρόγραμμα
τηλεδιάσκεψης επικοινωνήσαμε με τις δασκάλες του 3ου Δημοτικού σχολείου Φιλιατρών.
Συζητήσαμε για τις μέχρι στιγμής δράσεις του κάθε σχολείου και σχεδιάσαμε από κοινού τις
δράσεις που θα υλοποιήσουμε στο μέλλον. Αποφασίσαμε επίσης τη δράση «Lets do it Greece».

•

6ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας 13-15 Μαρτίου 2017
Το σχολείο μας συμμετείχε στο τριήμερο δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέματα
που αφορούσε στον τουρισμό και στον επισιτισμό και έγινε υπό την εκπαιδευτική αιγίδα
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία και
ιδέα, εθελοντικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προέκυψε όταν άνθρωποι που
δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στο χώρο του τουρισμού και της εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμενοι τις
ανάγκες των ανθρώπων του τουρισμού, αποφάσισαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Η είσοδος ήταν δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις. Συνδιοργανωτές είναι οι: Costa Navarino, Elite
City Resort. Το Σχολείο τελεί υπό την εκπαιδευτική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου και υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με τη στήριξη του Sete Training. Η βεβαίωση
συμμετοχής δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου.
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•

Επίσκεψη στο μουσείο παραδοσιακής φορεσιάς Βικτωρία Καρέλια (φιλανθρωπία)
Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στην πόλη μας ο νέος εκθεσιακός χώρος με παραδοσιακές φορεσιές.
Ο εκθεσιακός χώρος είναι ιδιωτικός χώρος και μπορούν να τον επισκεφθούν όλοι με ένα
αντίτιμο. Όταν όμως εκπαιδεύτρια από το σχολείο μας εξήγησε την οικονομική κατάσταση των
εκπαιδευομένων βρέθηκε μια κυρία η οποία προσφέρθηκε να πληρώσει το αντίτιμο για τους
εκπαιδευόμενους του σχολείου και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα
προσφορά από μια κυρία που φαίνεται να κατανοεί τη σημασία των πολιτιστικών επισκέψεων.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον υδροβιότοπο της Γιάλοβα και στο «Natura» του Costa Navarino
Η εκπαιδευτική εκδρομή που επιλέξαμε να πάμε αυτή τη χρονιά στο πλαίσιο του «Νοιάζομαι
και Δρω» ήταν στο ηλεκτρονικό μουσείο «Natura» του Costa Navarino όπου μας υποδέχθηκε ο
υπεύθυνος του μουσείου και μας ξενάγησε στις διάφορες αίθουσες της ηλεκτρονικής συλλογής
εκθεμάτων. Μας εξήγησε τα είδη που μεταναστεύουν στον υδροβιότοπο της Γιάλοβας και τη
σημασία τους για την περιοχή. Στη συνέχεια, πήγαμε στον υδροβιότοπο της Γιάλοβας και είδαμε
τη λιμνοθάλασσα και τα παρατηρητήρια των εθελοντικών οργανώσεων. Είδαμε και τα διάφορα
είδη πουλιών και τις φωλιές τους.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη με ξεναγούς από την εθελοντική ομάδα
«Πάμε βόλτα»
Η εθελοντική ομάδα έχει σύνθημα «Ζήσε την πόλη σαν τουρίστας» και αυτό ακριβώς ήταν ο
στόχος. Η εθελοντική ομάδα «Πάμε βόλτα-ζήσε την πόλη μας σαν τουρίστας» συμμετείχε στην
ξενάγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στo πλαίσιo της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων,
η οποία εορτάζεται φέτος με θέμα «Mουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν
για εκείνα που δε λέγονται». Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και στο
μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης και είχε τίτλο: «O θάνατος του Φιλοποίμενα, του τελευταίου ηγέτη
των Ελλήνων, στο θησαυροφυλάκιο της Αρχαίας Μεσσήνης». Η είσοδος ήταν ελεύθερη. Το
σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή. Η μετακίνηση έγινε με Ι.Χ. αυτοκίνητα και για όσους δεν είχαν
μεταφορικό μέσο, έγινε μεταφορά από μέλη της εθελοντικής ομάδας.

•

Παρακολούθηση δωρεάν σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
Παρακολούθηση δωρεάν σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας παρουσία επισήμων και πλήθος
κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η παρουσίαση του Κέντρου
Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας. Πρόκειται για ένα έργο η υλοποίηση του
οποίου έγινε με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη» και υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας,
του ΤΕΙ Πελοποννήσου και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων
Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στόχος του ΚΑΕΜ είναι να υποστηρίξει έμπρακτα άτομα
που προτίθενται να αναπτύξουν βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσα από την ορθή διαχείριση
των φυσικών πόρων για την ισόρροπη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής. Το
ΚΑΕΜ ξεκίνησε τη δραστηριότητά του προσφέροντας βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα
που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, και τη βελτίωση των δεξιοτήτων
που σχετίζονται με την παραγωγή καθώς και την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από
συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε
γνωστό ότι το τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στην τυποποίηση και επεξεργασία της ελιάς &
του ελαιολάδου, στην καλλιέργεια και αξιοποίηση αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών και
στην επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων. Επίσης, τα σεμινάρια αφορούσαν στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και στην έναρξη αγροδιατροφικής επιχείρησης. Όλα τα σεμινάρια ήταν βιωματικά, με
ενεργή ενασχόληση των εκπαιδευομένων για μέγιστη αφομοίωση της γνώσης. Η κατανομή
θεωρίας-πράξης των σεμιναρίων ήταν 30%-70% αντίστοιχα με διάρκεια από έξι έως τριάντα ώρες.
Το σχολείο μας παραβρέθηκε στην ημερίδα ενημέρωσης και ζητήθηκε να παρακολουθήσουν οι
εκπαιδευόμενοι σεμινάρια επιμόρφωσης χωρίς να πληρώσουν. Το αίτημα του σχολείου έγινε
δεκτό και οι επιμορφούμενοι παρακολούθησαν τα εξής σεμινάρια: «Επεξεργασία και τυποποίηση
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ελιάς», «Έναρξη και διαχείριση αγροτικής επιχείρησης» και «Επεξεργασία και τυποποίηση
τροφίμων».
•

Σύσταση θεατρικής ομάδας για παράσταση θεάτρου σκιών
Οι εκπαιδευόμενοι έχοντας παράδειγμα άλλα σχολεία του δικτύου ζήτησαν να οργανώσουν μια
ξεχωριστή δράση και τελικά αποφάσισαν να κάνουν μια θεατρική παράσταση για μεγάλους και
μικρούς ώστε να την παρουσιάσουν αρχικά στο γηροκομείο και στο Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ. Αποφάσισαν
να κάνουν θέατρο σκιών και επέλεξαν ένα έργο του Καραγκιόζη. Έκαναν προσαρμογές στους
διαλόγους και δημιούργησαν τις φιγούρες από ανακυκλώσιμα υλικά.

•

«Καλαμάτα: από το Κάστρο στην Παραλία, περιβάλλον και ιστορία»
Ο αναπληρωτής διευθυντής του ΚΠΕ Καλαμάτας Τάσος Ζόμπολας και συντονιστής
του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» και ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός Γιώργος
Αργυροηλιόπουλος μας έκαναν μια εκτενή παρουσίαση του θέματος «Καλαμάτα: από το Κάστρο
στην Παραλία, περιβάλλον και ιστορία ενός από τα προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Καλαμάτας
αυτή τη σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια παρουσίαση στην τάξη και στη
συνέχεια μια περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μια διαφορετική ματιά ανακάλυψης του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατανόησης της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης,
με σημείο αναφοράς μια σύγχρονη αστική επαρχιακή πόλη που ενώ η ιστορία της χάνεται στα
βάθη των αιώνων, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εργασία
στο πεδίο που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο παραμένει ζωντανό
στα σύγχρονα χρόνια, μαζί με ένα οδοιπορικό στη βυζαντινή και νεότερη ιστορία με τη βοήθεια
σχετικού υλικού και δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν
-περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία και εντοπίζονται με περιήγηση που γίνεται με τα πόδια και
αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

•

«Lets’ do it Greece»
Την Κυριακή 2 Απριλίου οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου μας μαζί με τους καθηγητές
συναντήθηκαν στην κεντρική παραλία της Καλαμάτας κάτω απ’ την εκκλησία «Ανάσταση» και
έκαναν συμβολικό καθαρισμό της παραλίας, μαζεύοντας ακαθαρσίες και σκουπίδια. Μια δράση
που υλοποιήθηκε συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα όπως είδαμε στον ιστότοπο της οργάνωσης.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι παραπάνω δράσεις κατέστησαν κατανοητή τη δύναμη του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης ακόμα και μέσα από μια άτυπη ομάδα εθελοντών οι οποίοι έχουν
έναν στόχο και καταφέρνουν με τη συνεργασία και την εθελοντική διάθεση να
τον πετύχουν, ενώ συνέβαλαν στην ουσιαστική βίωση της σημασίας της ενεργού
πολιτειότητας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
Συντελεστές:
Κατερίνα Χατζηνικολάου, Μαρία Χαλεβελάκη, Παρθενόπη Καρβέλα, Κωνσταντίνος Κωστούδης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ευλαμπία Χαμαλίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Νοιάζομαι και δρω ανοίγοντας δρόμους στον Εθελοντισμό»

•

Βιωματική προσέγγιση των εννοιών
▶ Συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό-τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ν. Ξάνθης: Έγινε
παρουσίαση των δράσεών τους στους μαθητές και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών. Στη συνέχεια
οργανώθηκε ομάδα Πρώτων Βοηθειών του σχολείου για να παρέχουν βοήθεια στα διαλείμματα,
στις εκδρομές και κατά τη διάρκεια συμμετοχής μας σε αθλητικούς αγώνες.
▶ Συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη»: Έγινε παρουσίαση
των δράσεών του στους μαθητές και ακολούθησε συζήτηση για τη σπουδαιότητα της αιμοδοσίας.
Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσα με ανάλογο μήνυμα για την παρακίνηση των πολιτών για
εθελοντική αιμοδοσία.
▶ Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα της «Τράπεζας της Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπολης
Ξάνθης: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της εθελοντικής ομάδας και στη συνέχεια κατά
ομάδες συμμετείχαν στην παρασκευή και διανομή φαγητού σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ξάνθης: Οι μαθητές πραγματοποίησαν καθαρισμό και
σηματοδότηση του Βυζαντινού μονοπατιού σε συνεργασία με μέλη του Ορειβατικού συλλόγου.
▶ Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Κινητικά και Νοητικά Προβλήματα
Ξάνθης «Στηρίζω». Οι μαθητές, αφού ενεργοποίησαν τους γονείς τους, συνέλλεξαν επί ένα χρόνο
πλαστικά καπάκια, τα οποία παρέδωσαν σε ειδική εκδήλωση στο σύλλογο «Στηρίζω» με σκοπό
την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.
▶ Συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία,
την ειρήνη και τη μη βία «Αντιγόνη» της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Schools for change» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με
το ίδρυμα «Heinrich Böll», η «Αντιγόνη» διοργάνωσε εκπαιδευτικό εργαστήριο με θεματική τον
οργανωμένο εθελοντισμό, την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι μαθητές ήρθαν σε
επαφή με όλο το φάσμα της εθελοντικής συνεισφοράς της «Αντιγόνης».
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•

Δημιουργία άτυπης εθελοντικής οργάνωσης
Συστήσαμε τη δική μας άτυπη εθελοντική οργάνωση, η οποία έχει ως κύριο και βασικό στόχο
την προαγωγή της αποδοχής της διαφορετικότητας, μέσα από τη συνεργασία και την ομαλή
συνύπαρξη με τους μαθητές των Ειδικών Σχολείων Ξάνθης. Θέσαμε τις προϋποθέσεις και
τους κανόνες λειτουργίας της οργάνωσής μας, σχεδιάσαμε και οργανώσαμε το είδος και το
περιεχόμενο των δράσεών της. Το όνομα της εθελοντικής μας οργάνωσης είναι: «Νοιάζομαι και
Δρω μαζί με τους ξεχωριστούς φίλους μου».

•

Δράσεις εθελοντικής οργάνωσης
Συνεργασία με το 1ο και 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, το Σχολείο Τυφλών και Αμβλυώπων και το
Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 1ο Ειδικό Σχολείο, κατά την
οποία τα παιδιά γνωρίστηκαν μέσα από κοινές δραστηριότητες στο σχολείο τους. Στη συνέχεια,
με τη βοήθεια της νοηματικής γλώσσας, συμμετείχαν σε ένα τραγούδι με τίτλο «Καλώς ορίσατε».
Με αφορμή την αποκριά, ακολούθησε δραστηριότητα κατασκευής μάσκας με θέμα τη σημασία
της κίνησης των χεριών στη νοηματική γλώσσα. Οι μαθητές, τέλος, χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες
και ζωγράφισαν το αποτύπωμα της παλάμης τους, την αγάπη, τη φιλία, το παιχνίδι. Οι μαθητές
κινητοποίησαν τους γονείς τους και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής, τα οποία παρέδωσαν στην Ομάδα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης.
▶ Σε συνεργασία με τις οργανώσεις «Μαζί για το παιδί» και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ν. Ξάνθης «Στήριξη», οργανώθηκε διανομή παπουτσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που
κατοικούν εντός των χωροταξικών ορίων της σχολικής μας μονάδας.
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▶ Συνδιοργάνωση και υλοποίηση αγώνων στίβου-παιχνιδιών: Σε συνεργασία με τους μαθητές
όλων των Ειδικών Σχολείων, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε κοινούς αγώνες στίβου στα
αγωνίσματα του Δρόμου 50 μ., του Άλματος σε μήκος, της Ρίψης ελαστικής σφαίρας και της
σκυταλοδρομίας. Συστήθηκαν ομάδες κριτών, απονομής μεταλλίων και συνοδών από τους
μαθητές. Αναρτήθηκε μεγάλη αφίσα με το όνομα της εθελοντικής μας οργάνωσης «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
ΚΑΙ ΔΡΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ». Εθελοντές του τμήματος Σαμαρειτών του
Ερυθρού Σταυρού, μαζί με την ομάδα πρώτων βοηθειών του σχολείου, παρείχαν πρώτες
βοήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων.
▶ Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω» Ξάνθης, το Γραφείο Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και όλες τις τοπικές
εθελοντικές οργανώσεις συμμετείχαμε στην Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας γύρω από τη σημασία και τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και
της ενεργού πολιτειότητας, η οποία υλοποιήθηκε στην Κεντρική πλατεία στο πλαίσιο των ετήσιων
Γιορτών Νεολαίας του Δήμου Ξάνθης. Συγκεκριμένα, παρουσιάσαμε τα έργα που δημιούργησαν
οι μαθητές μας στo πλαίσιο του προγράμματος, τραγουδήσαμε «Στον εθελοντισμό λέμε Ναι» πάνω
στη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, σχηματίσαμε με καρτέλες τα ονόματα εθελοντικών
οργανώσεων, γράψαμε μηνύματα σε χρωματιστά μπαλόνια και τα μοιράσαμε στους πολίτες της
πόλης μας οι οποίοι παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις.

Το όφελος για τους μαθητές:
Το πιο σημαντικό ήταν ότι τα παιδιά απόκτησαν γνώσεις και βάσεις βιωματικές
για το μέλλον να συμμετέχουν σαν εθελοντές να έχουν αλληλεγγύη και να είναι
ενεργοί πολίτες. Καλό είναι να επαναλαμβάνονται αυτές οι δράσεις γιατί έτσι
τα παιδιά αποκτούν πιο γερές βάσεις για τη μελλοντική τους συμμετοχή στον
εθελοντισμό σαν ενήλικες ενεργοί πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα είχε αντίκτυπο
σε όλη την σχολική κοινότητα, στους γονείς των παιδιών αλλά και στα σχολεία
που συμμετείχαν στην κεντρική μας δράση.
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
Συντελεστές:
Ελένη Ακάμπαλη, Σπυρίδων Σολδάτος, Χρυσούλα Αραμπατζόγλου, Ευαγγελία Μιχαλιέρη, Ελένη
Ακάμπαλη, Θεοδώρα Κεσκέσογλου, Μαρία Σιάκκα, Ασπασία Κουνέλη, Αλεξάνδρα Κόντα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ευλαμπία Χαμαλίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΝΕΙΡΩΝ»

•

Βιωματικές δραστηριότητες κατανόησης των διαπραγματευόμενων εννοιών
▶ Σε συνεργασία με την ActionΑid συνεχίσαμε και φέτος το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού,
εντάσσοντας σε αυτό τους νέους μαθητές.
▶ Μας επισκέφτηκε ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη», μας ενημέρωσε για την
κοινωνική προσφορά τους και σε συνεργασία οργανώσαμε το περιεχόμενο επικείμενης
συνεργασίας μας.
▶ Οι μαθητές μας συμμετείχαν σε εκδήλωση του Συλλόγου Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη»
στην κεντρική πλατεία της πόλης μας για τον εορτασμό της «Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας».
Ζωγράφισαν και δημιούργησαν αφίσες με ανάλογα συνθήματα για την προώθηση της εθελοντικής
αιμοδοσίας.
▶ Εκπρόσωποι της εθελοντικής οργάνωσης «Γιατροί του κόσμου-Παράρτημα Καβάλας»,
επισκέφτηκαν το σχολείο μας και ενημέρωσαν τους μαθητές για το έργο τους, για το προσφυγικό
ζήτημα, καθώς και τα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων.
▶ Εκπρόσωπος του 1ου Τμήματος Προσκόπων Ξάνθης μας ενημέρωσε για τις αξίες του
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στις οποίες στηρίζεται ένα σημαντικό μέρος του κοινωνικού
έργου που επιτελούν τα Σώματα Προσκόπων.
▶ Πήραμε μέρος στην αθλητική διασχολική εκδήλωση που οργανώθηκε από το «Χαμόγελο
του Παιδιού» για τη συλλογή χρημάτων και την ενίσχυση του οργανισμού, προωθώντας και
στηρίζοντας έμπρακτα την έννοια του εθελοντισμού.
▶ Μαθητές επισκέφτηκαν κατά τις απογευματινές ώρες την Παιδική Δημοτική βιβλιοθήκη του
Δήμου μας και προσφέρθηκαν εθελοντικά να διαβάσουν παραμύθια στους μικρούς αναγνώστες
που την επισκέπτονταν.
▶ Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης-Υπεύθυνος για τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων και ο Πολιτιστικός
Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος Ξάνθης (Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης) μας ενημέρωσαν
για τη σημασία του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση του καίριου κοινωνικού ζητήματος
των αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων. Συνεργαζόμενοι μαζί τους οργανώσαμε και
υλοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη σε Καταφύγιο της Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης
«Griechicshe Fellnassen e.v.»-Παράρτημα Ξάνθης, όπου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν και να διαπιστώσουν το απαιτητικό έργο των εθελοντών που φροντίζουν για την
ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων.

•

Δράσεις της εθελοντικής μας οργάνωσης «οΔός ονείΡΩν» με στόχο την ένταξη του
πεζοδρόμου στην καθημερινή ζωή της κοινότητας
▶ Με σύνθημα «Κάνε την αγάπη πράξη, δώσε λίγο από το αίμα σου!» οι μαθητές ζωγράφισαν ένα
μεγάλο πανό το οποίο ανάρτησαν στον «υιοθετημένο» πεζόδρομο προς σχετική ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
▶ Σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο Πήγασος» ενημερώθηκαν σχετικά με
τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου, τις βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής και τα
δικαιώματα των πεζών, δημιούργησαν και σηματοδότησαν με σχετικές πινακίδες του ΚΟΚ στον
πεζόδρομό μας, θέλοντας να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη γειτονιά αλλά και για
την ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατών.
▶ Σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης δημιούργησαν αφίσες και ενημερωτικές
πινακίδες με θέμα: «Υπεύθυνος ιδιοκτήτης ζώων συντροφιάς» και τις τοποθέτησαν στον
πεζόδρομο της «Οδού Ονείρων», προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των διερχόμενων
ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.
▶ Διοργανώσαμε τη «Γιορτή των λουλουδιών», κατά την οποία όλοι οι μαθητές έφεραν από
ένα φυτό και δημιουργήσαμε πολύχρωμες ζαρντινιέρες για να ομορφύνουμε και να γεμίσουμε
χρώματα τον χώρο μας. Οι μαθητές στο εξής είναι υπεύθυνοι να προσέχουν, να φροντίζουν και
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να μεριμνούν για το πότισμα και τη συντήρησή τους.
▶ Διοργανώθηκε «Ημέρα Φιλαναγνωσίας» στον πεζόδρομο της «Οδού Ονείρων», όπου μαθητές
πήραν το αγαπημένο τους βιβλίο και βίωσαν μια διαφορετική εμπειρία ανάγνωσης στη φύση.
▶ Δημιουργία του «Ενεργού Γείτονα»: Οι μαθητές αποφάσισαν να υλοποιήσουν στον πεζόδρομό
μας μία σειρά από δράσεις που θα έχουν ως στόχο τη διάχυση των αξιών του εθελοντισμού
και του ενεργού πολίτη, την ενεργοποίηση και ένταξη της ευρύτερης γειτονιάς στο πρόγραμμά
μας, την ενδυνάμωση και συσπείρωση της τοπικής κοινότητας γύρω από ένα κοινό σκοπό:
της καθημερινής φροντίδας και ένταξης της «Οδού Ονείρων» στο κοινωνικό γίγνεσθαι της
περιοχής μας. Οι δράσεις μας ξεκίνησαν με την οργάνωση και Μαραθώνιου ζωγραφικής με τίτλο
«Ζωγραφίζω τη γειτονιά των ονείρων μου». Όλοι οι κάτοικοι προσκλήθηκαν να αφιερώσουν το
απόγευμά τους στον πεζόδρομό μας, προκειμένου να γνωριστούν και να συνεργαστούν μαζί μας
και μεταξύ τους ώστε να ζωγραφίσουν σε μεγάλο χαρτί του μέτρου την γειτονιά μας έτσι όπως θα
μας άρεσε να γίνει, «υπογράφοντας» με αυτό τον τρόπο ένα άτυπο συμβόλαιο, δίνοντας μεταξύ
μας μίαν υπόσχεση. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες, ανταποκρινόμενοι θετικά σε πρότασή
μας, έφεραν μαζί τους τρόφιμα και προϊόντα για να τα διαθέσουμε στο κοινωνικό παντοπωλείο
της πόλης μας.
•
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Δράσεις διάχυσης του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας στην τοπική και ευρύτερη
κοινωνία
▶ Δημιουργήσαμε και αναρτήσαμε πανό και αφίσες.
▶ Κατασκευάστηκαν και τοιχοκολλήθηκαν σε εμφανή σημεία του πεζόδρομου της οδού Ονείρων
αφίσες με το σύνθημα «Πάρε ό,τι χρειάζεσαι».
▶ Παρουσιάσαμε στον πεζόδρομο της «Οδού Ονείρων» τη συνεργασία μας με την ActionΑid, αλλά
και την «Καρδιά του Εθελοντή», που δημιουργήσαμε με τα σώματά μας.
▶ Δημιουργήσαμε ποίημα, μακέτα με τίτλο «Στρατός αγάπης» ενώ με τη συνδρομή του μουσικού
μας έγραψαν και τραγούδησαν το δικό τους τραγούδι, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα έργα μας
εκθέσαμε στην Ετήσια Έκθεση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο πλαίσιο των
Ετήσιων Γιορτών Νεολαίας του Δήμου Ξάνθης.
▶ Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω» Ξάνθης, το Γραφείο
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και όλες τις
τοπικές εθελοντικές οργανώσεις, συνδιοργανώσαμε και συμμετείχαμε με έκθεση των έργων
που δημιούργησαν οι μαθητές μας στα πλαίσια του προγράμματος, με τη δράση η «Καρδιά
του εθελοντή», με χορευτικά που δημιούργησαν, όπως το «Χορεύοντας για τον εθελοντισμό»
ή διασκεύασαν, όπως το «Σαν τον Καραγκιόζη», καθώς και με μηνύματα που έγραψαν σε
χρωματιστά μπαλόνια και μοίρασαν στους διερχομένους στην Εκστρατεία Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από τη σημασία και τις αξίες του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης και ενεργού πολιτειότητας, η οποία υλοποιήθηκε στην Κεντρική πλατεία στο
πλαίσιο των ετήσιων Γιορτών Νεολαίας του Δήμου Ξάνθης.

Νοιάζομαι και Δρω

Το όφελος για τους μαθητές:
Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές μας εμπέδωσαν
τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του ενεργού πολίτη.
Προβηματίστηκαν για φαινόμενα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο και
προσπάθησαν να ξεπεράσουν τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης που συνάδει
βέβαια με την ηλικία τους ώστε να ασχοληθούν με τρόπους επίλυσης
κοινωνικών θεμάτων. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος έγινε
αντιληπτό ότι τα σημαντικότερα πράγματα βιώνονται και δεν διδάσκονται μέσα
από τα βιβλία. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν, ανέλαβαν
πρωτοβουλίες και δράσεις, δέχτηκαν με προθυμία κοινωνικά μηνύματα και
είχαν τη δύναμη και διάθεση να επηρεάσουν και να συμπαρασύρουν και άλλους
σε θέματα εθελοντισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και της ζωοφιλίας.
Κατάφεραν μέσα από τις στοχευμένες και καλά οργανωμένες δράσεις τους
να εμπλέξουν και να κινητοποιήσουν τους γονείς τους, τους περίοικους αλλά
και την ευρύτερη τοπική κοινωνία ώστε να επιτευχθεί η διάχυση των ιδεών.
Καλλιεργήθηκαν αξίες και εμφυσήθηκαν έννοιες όπως ο εθελοντισμός και η
αλληλεγγύη, βίωσαν την ενσυναίσθηση, το αίσθημα της προσφοράς και της
ηθικής ικανοποίησης και αντιλήφθηκαν ότι όσα πραγματοποίησαν μέσα κι έξω
από το σχολείο τους θα πρέπει να αποτελούν στάση ζωής και όχι μεμονωμένες
και αποσπασματικές δράσεις στα πλαίσια υλοποίησης ενός προγράμματος.
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12ο Δημοτικό Σχολείο
Ξάνθης
Συντελεστές:
Δήμητρα Κιούρου, Αικατερίνη Γουργιώτου, Ελένη Κουφάλογλου, Αικατερίνη Μπάτζου, Κυριακή
Ρουσοπούλου, Γκρέτα Γρηγοριάδη, Πασχαλιά Κασάπογλου, Μαρία Καραμπέρη, Χριστόφορος
Μαλικιώσης, Συλιανή Ευστρατίου, Μελπομένη Καρασαββίδου, Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, Αναστασία
Ορφανίδου, Δήμητρα Τακοπούλου, Παρασκευή Μπάτζιου, Ειρήνη Παρασκαυαΐδου, Σοφία Στεργίου,
Αφροδίτη Μουχτάρη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ευλαμπία Χαμαλίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Κόκκινη κλωστή… δεμένοι, στην ανέμη… τυλιγμένοι!»

•

Βιωματική προσέγγιση των υπό διαπραγμάτευση εννοιών
▶ Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων οι μαθητές μας:
Συνέλεξαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και τα προσέφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ξάνθης.
▶ Κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα διέθεσαν προς πώληση στο bazaar του
σχολείου. Διέθεσαν τα έσοδα στο «Χαμόγελο του παιδιού» και στο «Παιδικό χωριό SOS Θράκης».
▶ Έψαλλαν τα κάλαντα και προσέφεραν τα χρήματα που συνέλεξαν στο Γηροκομείο Ξάνθης «Ο
Μέγας Βασίλειος».

•

Δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης
▶ Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού «υιοθέτησαν» μικρότερους μαθητές της Α’ Δημοτικού και τους
έθεσαν υπό την προστασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε ποικίλες
περιστάσεις, όπως διαλλείματα, εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εορταστικές εκδηλώσεις,
κλπ.
▶ Σε συνεργασία με την «ActionΑid», έγιναν ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού από την Αφρική,
υποστηρίζοντας μέσω της οικονομικής τους ενίσχυσης το αναπτυξιακό έργο που εφαρμόζει η εν
λόγω οργάνωση προς όφελος της κοινότητας στην οποία ζει.
▶ Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Σύλλογο Εθελοντών
Αιμοδοτών «Η Αγάπη» σχεδίασαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν στο σχολείο ημέρα αφιερωμένη
στην αιμοδοσία, ευαισθητοποιώντας και προσκαλώντας, μέσα από σχετικές αφίσες που
δημιούργησαν και τοιχοκόλλησαν, την ευρύτερη κοινότητα.
▶ Ενημερώθηκαν για το είδος και το περιεχόμενο του έργου που επιτελούν η Ομάδα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ξάνθης, ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη» και η Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., μέσω των επισκέψεων που υλοποιήθηκαν στον χώρο του σχολείου,
αλλά και της τηλεδιάσκεψης που οργανώσαμε με την αστυνομικό και συγγραφέα Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που πήρε τον τίτλο «Υψηλού
Προφίλ Υποστηρίκτρια της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες» .
▶ Υλοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας και συνεργαστήκαμε με την
εθελοντική ομάδα «Action Team», τα μέλη της οποίας μας ενημέρωσαν για τον τρόπο δράσης
τους και μας επέτρεψαν να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές δράσεις, όπως δενδροφύτευση,
καθαριότητα και ζωγραφική στον τοίχο της παραλίας και πάρκου Ραψάνης.

•

Σύσταση εθελοντικής οργάνωσης
Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης, διαμόρφωσαν και υπέγραψαν καταστατικό σύστασης της δικής τους
εθελοντικής οργάνωσης με την επωνυμία: «Μικροί-μεγάλοι εν δράσει». Σχεδίασαν και
οργάνωσαν τις δράσεις που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο της οργάνωσής τους. Έτσι, σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους λειτουργίας του Γηροκομείου, του Κ.Α.Π.Η. Ξάνθης και της
Μονάδας Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγ. Παντελεήμων» της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης,
οι μαθητές διοργάνωσαν τακτικές συναντήσεις επισκέψεων, συνύπαρξης και συνεργασίας με
τους ηλικιωμένους που εντάσσονται στους δύο παραπάνω χώρους. Στο πλαίσιο αυτών των
συναντήσεων:
▶ Διάβασαν, αφηγήθηκαν και άκουσαν παραμύθια και ιστορίες από τους ηλικιωμένους.
▶ Με αφορμή τις γιορτές της αποκριάς και του Πάσχα, αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους από ήθη και
έθιμα του παρελθόντος και του σύγχρονου παρόντος.
▶ Αντάλλαξαν μαθήματα χορών, ενδεικτικών της εποχής και γενιάς που έκαστη ομάδα
αντιπροσωπεύει.
▶ Αντάλλαξαν συνταγές και αλληλομαγειρέματα.
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▶ Διοργάνωσαν και υλοποίησαν συναυλία, στην οποία μαθητές και ηλικιωμένοι τραγούδησαν
και χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια.
•

Δράσεις διάχυσης
▶ Οι μαθητές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία και παρουσίαση θεατρικής παράστασης στη
γιορτή λήξης του σχολικού έτους.
▶ Εκπαιδευτικοί και μαθητές επισκέφτηκαν το ραδιοφωνικό σταθμό Ξάνθης «Xanthi radio»
και την εκπομπή «Παράδοση κατ’ οίκον» και έδωσαν συνέντευξη για το περιεχόμενο του
προγράμματός τους, γνωστοποιώντας τις δράσεις τους και παρουσιάζοντας ένα τραγούδι με θέμα
τον εθελοντισμό, το οποίο έχουν γράψει οι ίδιοι.
▶ Τυπώθηκε και διατέθηκε σχετική αφίσα.
▶ Δημιούργησαν και εκτύπωσαν σχετικές αφίσες, posters και ένα εικονογραφημένο βιβλίο.
▶ Οργάνωσαν μόνιμη έκθεση εικαστικών έργων στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου και
συμμετείχαν στην Ετήσια Έκθεση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στη Δημοτική Πινακοθήκη από 25 Μαΐου έως
1 Ιουνίου 2017.
▶ Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και τις υπόλοιπες
τοπικές Σχολικές Μονάδες του «Νοιάζομαι και Δρω» συμμετείχαν στην οργάνωση και υλοποίηση
Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στη σημασία και αξία
του εθελοντισμού, στο πλαίσιο των γιορτών νεολαίας του Δήμου Ξάνθης. Σε συνεργασία με τον
σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών «Η Αγάπη» συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νομού
και λαμβάνουν τιμητικό έπαινο για τη διοργάνωση αιμοδοσίας.
▶ Δημοσίευσαν και παρουσίασαν τις δράσεις τους στη σχολική εφημερίδα.

Το όφελος για τους μαθητές:
Αν και το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, η ομάδα των εκπαιδευτικών και των μαθητών ανταποκρίθηκε με
ενθουσιασμό τόσο στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των δράσεων. Αρωγός
και θετικός τροφοδότης των προσπαθειών μας η ανταπόκριση των μαθητών
μας στο σύνολο των βιωματικές δραστηριοτήτων που υλοποιήσαμε, ακόμα και
όταν αυτές γίνονταν το Σαββατοκύριακο κι όχι μια καθημερινή σχολική ημέρα.
Θεωρούμε ότι καταφέραμε να έχουμε κάποιο αντίκτυπο και εκτός των τειχών
του σχολείου λόγω της συνεργασίας μας με τους κοινωνικούς εταίρους. Για
παράδειγμα, η υλοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας είχε μεγάλη ανταπόκριση
όχι μόνο στην τοπική, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας.
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14ο Δημοτικό Σχολείο
Ξάνθης
Συντελεστές:
Σταματούλα Δουλγεράκη, Ευδοξία Χατζηγιάννη, Γαρυφαλίτσα Μουμτσάκη, Ευγενία Καραγκούνη,
Ιφιγένεια Τράιου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ευλαμπία Χαμαλίδου
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Στάση: Ενεργός!»
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•

Σύσταση εθελοντικής ομάδας
Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης, οι μαθητές μας διαπραγματεύτηκαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για
τη σύσταση της δικής τους άτυπης εθελοντικής οργάνωσης, την οποία «βάφτισαν» «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ». Απέκτησαν, μάλιστα, και καταστατικό λειτουργίας. Μιας και το κεντρικό θέμα
του προγράμματός μας κινήθηκε γύρω από τα αδέσποτα ζώα, αποφασίσαμε όλοι μαζί να
συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώσουμε δηλαδή την ευρύτερη κοινωνία για
το ρόλο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώων συντροφιάς και να βοηθήσουμε εγκαταλελειμμένα και
αδέσποτα ζώα όπως και όσο μπορούμε.

•

Δράσεις της εθελοντικής μας οργάνωσης
▶ Οι μαθητές μας βοήθησαν στη συσκευασία και στη διανομή φαγητού σε άπορους συμπολίτες
μας στο «Τραπέζι της Αγάπης». Η χαρά που εισέπραξαν ήταν μεγάλη.
▶ Σε συνεργασία με το δίκτυο «Μεσόγειος SOS» συμμετείχαν στον καθαρισμό παραλίας στο ΠόρτοΛάγος του Δήμου Αβδήρων. Είμαστε σίγουρες ότι μπορούν με τέτοιες δράσεις να αποτελέσουν
τα καλύτερα παραδείγματα προς μίμηση για τους γονείς τους και τους συνομηλίκους τους
γενικότερα, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Καλό θα ήταν, βέβαια, τέτοιες δράσεις
να επαναλαμβάνονται τακτικά. Οι αντίστοιχες στάσεις υιοθετούνται πιο εύκολα.
▶ Με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας ανακοίνωσαν
σ’όλους τους συμμαθητές τους και ανέλαβαν τη συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων, που θα
διατεθούν σε οικογένειες που τα έχουν περισσότερη ανάγκη. Σκοπεύουμε αυτή τη δράση να
την καταστήσουμε μόνιμη στο σχολείο, όπως κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων τρόφιμα, που διατίθενται στο κοινωνικό παντοπωλείο.
▶ Τραγούδησαν παραμονές του Πάσχα τα κάλαντα του Λαζάρου στις γειτονιές της Ξάνθης και
οργάνωσαν ένα παζάρι χειροποίητων κοσμημάτων, που έφτιαξαν οι ίδιοι, σε συνεργασία και με τη
δασκάλα τους των Εικαστικών. Όλα τα έσοδά τους με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη τα διέθεσαν
για την υποστήριξη των δράσεων των φιλοζωικών σωματείων της πόλης, όπως άλλωστε είχαν
αρχικά δεσμευτεί.
▶ Συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες που διοργάνωσε στο γήπεδο Ασπίδα Ξάνθης το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Ξάνθης («Αθλούμαι με τους ξεχωριστούς φίλους μου») σε συνεργασία με όλα τα Ειδικά
Σχολεία του νομού μας, ενθαρρύνοντας και χειροκροτώντας τις προσπάθειες των νεαρών
αθλητών.
▶ Δημιούργησαν αφίσες και ενημερωτικό έντυπο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το
ευρύτερο κοινό της πόλης μας για τη σημασία του ενεργού πολίτη. Μετά και την παρουσίαση του
προγράμματος στο σχολείο σκοπεύουμε να τις κολλήσουμε στα καταστήματα της γειτονιάς μας,
για να συνεχίσουν να στέλνουν το μήνυμά τους.
▶ Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού της
πόλης, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε δύο, μάλιστα, καμπάνιες, που έλαβαν χώρα στην κεντρική
πλατεία της Ξάνθης, μαζί με άλλα σχολεία, τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και τον Δήμο Ξάνθης.
Διέσχισαν την πόλη κρατώντας πλακάτ που έφτιαξαν οι ίδιοι, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ
του εθελοντισμού και της ιδιαίτερης μέριμνας και φροντίδας που χρειάζεται να επιδεικνύει ο
κάθε πολίτης για τα αδέσποτα ζώα, συνθήματα τα οποία οι ίδιοι εμπνεύστηκαν και συνέθεσαν
στα πλαίσια του προγράμματος. Παρουσίασαν τη δουλειά τους-τις αφίσες τους σε ομαδική
έκθεση, τραγούδησαν το δικό τους τραγούδι για τους αδέσποτους φίλους μας (έγραψαν δικούς
τους στίχους πάνω σε γνωστή μουσική με τη βοήθεια της δασκάλας της Μουσικής) και έπαιξαν
παραδοσιακά παιχνίδια με... άλλο τρόπο.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές μας χάρηκαν κάθε δράση που είχε σχέση
με το πρόγραμμα και συμμετείχαν με ευχαρίστηση. Όλοι μαζί κάναμε πάρα
πολλά πράγματα μέσα σε τρεις μήνες. Εμείς μπήκαμε μόλις τον Μάρτιο στην
οικογένεια του «Νοιάζομαι και Δρω». Οι μαθητές χάρηκαν ιδιαίτερα όλα εκείνα
τα παιχνίδια, που είχαν σχέση με τη δημιουργία ομάδας και την ενδυνάμωση
της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλλον. Παίξανε,
αγκαλιαστήκανε, ήρθανε πιο κοντά. Πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας έμαθαν να
εκτίθενται στον κόσμο και να υποστηρίζουν ανοιχτά και δημόσια την άποψή
τους. Διαπίστωσαν, ακόμα, ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι που «νοιάζονται
και δρουν» και που στο μέλλον μπορεί να αποτελέσουν συνεργάτες τους. Το
πιο σημαντικό όμως ήταν ότι απέδειξαν, στον εαυτό τους πρώτα απ’ όλα, ότι
μπορούν κι ότι οι μικρές πρωτοβουλίες έχουν σπουδαία αποτελέσματα, αν
ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
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1ο Δημοτικό Σχολείο
Ρεθύμνου
Συντελεστές:
Κατερίνα Βασιλειάδου, Δημήτρης Κοτρώνης, Έφη Τζουανάκη, Κλεόνικος Σταυριδάκης

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δέσποινα Αγγελιδάκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Βουτιά στην αλληλεγγύη»

•

Πολιτισμός-Ενεργός πολίτης
▶ Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης «Οδυσσέας 2017» με θέμα
«Πανανθρώπινες αξίες» και ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα της προσφυγιάς. Οι δράσεις μας στο
πρόγραμμα κινήθηκαν γύρω από την αξία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Οι μαθητές παρήγαν εικονογραφημένες
ιστορίες καθώς και βίντεο με θέμα τις παραπάνω αξίες.
▶ Συμμετοχή των μαθητών στο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα: «Συνομιλούμε για τα σύνορα
και τις πατρίδες με συντροφιά τις τέχνες». Οι μαθητές παρουσίασαν στον χώρο του μουσείου το
τραγούδι «Καρδιοχτύπι του πιανίστα Zaid Dirani» στα ελληνικά και στα αραβικά.

•

Προσφορά αγαθών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση καμπάνιας συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για
το «Χαμόγελο του Παιδιού».

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά / στην κοινότητα
▶ «Κήπος της Αλληλεγγύης»: καλλιέργεια κηπευτικών (και άνυδρη) και προσφορά των προϊόντων
σε συσσίτια.
▶ Σεμινάριο γνωριμίας και αξιοποίησης των άγριων βρώσιμων φυτών της Κρήτης (βιωματικό
σεμινάριο).

•

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης
Συμμετοχή των μαθητών στο αντιρατσιστικό μαθητικό φεστιβάλ που οργανώθηκε από τον
σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, με
αφήγηση ιστοριών με θέμα την προσφυγιά.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν συμμετέχοντας πολύ πρόθυμα στις δραστηριότητες
που σχεδιάσαμε ή συμμετείχαμε. Επίσης οι μαθητές επηρεάστηκαν θετικά
ως προς την αλλαγή των συμπεριφορών αλλά και των ενδιαφερόντων τους.
Τέλος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διαπιστώσαμε ότι απέκτησαν
νέες δεξιότητες ώστε να διερευνούν, να καταγράφουν, να εντοπίζουν αιτίες
αλλά και να προτείνουν λύσεις τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε κοινωνικά
ζητήματα. Ευελπιστούμε το εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος να φανεί χρήσιμο και να αναπαραχθεί και από
άλλα σχολεία για παρόμοιους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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16ο Δημοτικό Σχολείο
Ρεθύμνου
Συντελεστές:
Κωνσταντίνος Αλμπάνης, Μαρία Τυχάλα, Δέσποινα Μαυράκη, Μαρία Αποστολάκη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δέσποινα Αγγελιδάκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Στηρίζω το σχολείο μου, στηρίζω την κοινωνία μου»

•

Ο σχολικός μας κήπος-Ανάπλαση, φύτευση, συγκομιδή
Με μεγάλη χαρά και φέτος από τον Σεπτέμβρη τα παιδιά ανά τάξη προγραμμάτισαν και
πραγματοποίησαν εργασίες στον σχολικό κήπο. Έσκαψαν, προετοίμασαν και φύτεψαν τα μικρά
μαρουλάκια, καροτάκια, λαχανάκια… Στη συνέχεια και μέχρι τον Νοέμβρη σχεδόν κάθε ημέρα
έβγαιναν κατά τάξη και για περίπου μισή με μία ώρα περιποιούνταν και πότιζαν τα παρτέρια με
τα λαχανικά. Όταν έφτασε η ώρα έκαναν τη συγκομιδή μαζί με την εθελοντική ομάδα των Cretan
Kings -Rethymno Assist, οι οποίοι μετέφεραν τα προϊόντα των παιδιών στο παιδικό συσσίτιο «Η
Κυρία των Αγγέλων». Ένα μέρος της συγκομιδής προσφέρθηκε μία άλλη ημέρα στο Γηροκομείο
Ρεθύμνου και στο πλαίσιο μιας επίσκεψης μαθητών της Ε΄ τάξης στους παππούδες και στις
γιαγιάδες εκεί. Επίσης κάποια στιγμή μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, με λαχανικά της πρώτης
σοδειάς, οι μαθητές πρόσφεραν κάποια από αυτά στην εθελοντική ομάδα των Cretan Kings, οι
οποίοι τα έκαναν ατομικές σαλάτες και τα παιδιά τα πρόσφεραν στους θεατές ενός αγώνα.

•

Το χωριό του Αϊ Βασίλη
Για άλλη μια χρονιά (τέταρτη συνεχόμενη) το χωριό του Αϊ Βασίλη «γεννήθηκε» στην αυλή του
σχολείου μας. Μια γιορτή θεσμός πλέον για την πόλη του Ρεθύμνου, μια γιορτή αφιερωμένη στον
εθελοντισμό, την ομαδική δουλειά και προσπάθεια, τη βοήθεια και προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο, ειδικά σε κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Και αυτή τη φορά η
εκδήλωση πέτυχε το σκοπό της, οι εθελοντές μικροί και μεγάλοι έδωσαν ένα ηχηρό και δυναμικό
παρόν, ενώ η πόλη την αγκάλιασε δείχνοντάς το με τη συμμετοχή και την παρουσία-πέρασμα
απ’ αυτήν 3500 περίπου ατόμων. Όλη αυτή η εκδήλωση με τις οργανωμένες δραστηριότητες για
τα παιδιά, τα εικαστικά, το θέατρο και το χορό, το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, το θέατρο σκιών,
την παρουσίαση αρχαίων δρώμενων και εθίμων όπως «η Ειρεσιώνη», τη ζωντανή θεατρική
αναπαράσταση της φάτνης του Χριστού με βυζαντινούς ύμνους και άλλες δραστηριότητες, έδειξε
σε παιδιά και μεγάλους το πόσα και μεγάλα μπορούν να γίνουν με την ανιδιοτελή, συντονισμένη
και αληθινή διάθεση για προσφορά. Στη φετινή μας εκδήλωση συμμετείχε σε κάποια σημεία και
το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου με ένα χορευτικό, δύο τραγούδια και ένα εικαστικό εργαστήρι
για παιδιά του δημοτικού, όλα σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

•

Γηροκομείο-Δράσεις
Το σχολείο μας είδε και συνέχισε με χαρά την αλληλογραφία με ηλικιωμένους από το Γηροκομείο
Ρεθύμνου. Τα παιδιά απάντησαν στις πρώτες επιστολές που ήρθαν στο σχολείο μας από το
γηροκομείο. Η αλληλογραφία συνεχίζεται στο πλαίσιο της «υιοθεσίας» που κάθε τάξη ανέλαβε
προς έναν παππού ή γιαγιά. Ακολούθησαν δύο ακόμη επισκέψεις όπου τα παιδιά συνομίλησαν
με τους ηλικιωμένους, πήραν και έδωσαν χαρά. Στο τέλος έπαιξαν στον υπέροχο κήπο της αυλής
του γηροκομείου. Παράλληλα προγραμματίστηκε από τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας και
παίχτηκε στους ηλικιωμένους η θεατρική παράσταση που τα παιδιά ανέβασαν από τον Ιανουάριο
«Μια ξεχωριστή μέρα του Μπαρμπα-Πανώφ», με πολλά μηνύματα αγάπης και προσφοράς. Αυτό
έγινε σε μία ξεχωριστή επίσκεψη στο χώρο του γηροκομείου, με επίσημους προσκεκλημένους
τον μητροπολίτη Ρεθύμνου και τους συν αυτώ.

•

Συμμετοχή- προετοιμασία στο παιδικό συσσίτιο της πόλης μας «Η κυριά των αγγέλων»
Μία ξεχωριστή δράση που προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε από την εθελοντική ομάδα
του «Νοιάζομαι και Δρω» του σχολείου μας ήταν η συμμετοχή και βοήθεια στο παιδικό συσσίτιο
της πόλης μας, του Ρεθύμνου. Εκεί οι μαθητές της Ε΄ τάξης μαζί με τους υπεύθυνους της εκεί
ενορίας ετοίμασαν και πρόσφεραν οι ίδιοι στους άπορους. Η δράση αυτή άγγιξε φανερά και
συγκίνησε τις παιδικές ψυχές των μαθητών μας.
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•

Το Ρέθυμνο συναντά την Μακεδονία!
Πρόκειται για μία δράση που είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο σχολικό έτος και ολοκληρώθηκε
φέτος, με την επίσκεψη μαθητών, δασκάλων και γονέων από το Δημοτικό Σχολείο Πολυκάρπης
Καστοριάς. Η επίσκεψη συνδυάστηκε με δρώμενα που είχαν προετοιμαστεί και από τα δύο σχολεία
και τελείωσε με τον κρητικό παραδοσιακό γάμο, την τελική μεγάλη εκδήλωση.

•

Δενδροφύτευση
Μια ακόμη δράση στην οποία συμμετείχε ενεργά το σχολείο μας, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση
του «Συνπόλις» ήταν η δενδροφύτευση στην περιοχή του παλαιού ΧΥΤΑ του Ρεθύμνου, Τρία
Μοναστήρια. Σχεδόν όλη η σχολική μας κοινότητα ανταποκρίθηκε μία Κυριακή του Φεβρουαρίου,
φυτεύοντας ποικιλία από δεντράκια όπως κυπαρισσάκια, ελιές, χαρουπιές, δεντρολίβανο κ.ά.

Το όφελος για τους μαθητές:
Οι μαθητές μας δραστηριοποιήθηκαν σε διαφορετικούς τομείς με ενδιαφέρον
και διάθεση, ζώντας σε ένα σχολείο που είχε ήδη αναπτύξει εθελοντική
δράση από τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές βίωσαν από κοντά τον
κοινωνικό αποκλεισμό κάποιων ανθρώπων, που τους άγγιξε πραγματικά.
Ο προβληματισμός τους, «ενεργοποίησε» τις ευαίσθητες πτυχές τους.
Περιβαλλοντικές δράσεις, έφεραν τα παιδιά κοντά σε πρωτοβουλίες για την
προστασία του τόπου στον οποίο ζούνε. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές άρχισε να
δημιουργείται μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των «εθελοντών» μαθητών
μας. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, τους μετέδωσαν
το μήνυμα της εκούσιας συνειδητής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, η συνεργασία του σχολείου μας με διάφορους ανθρωπιστικούς φορείς
ενδυνάμωσε την εθελοντική δράση των μαθητών. Η εθελοντική αιμοδοσία και
η δωρεά μυελού των οστών από τους ίδιους τους γονείς τους, συνέβαλε πολύ
στην τόνωση των ανθρωπιστικών κινήτρων που αποσκοπούν στη σωτηρία της
ζωής ενός ανθρώπου.

530

Νοιάζομαι και Δρω

Πειραματικό Γυμνάσιο
Πανεπιστημίου Κρήτης
Συντελεστές:
Ιγνατία Κωφοπούλου, Έρη Ρενιέρη, Αναστασία Ρηγάκη, Μαρία Χριστοφοράκη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Δέσποινα Αγγελιδάκη
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ο.Μ.Α.Δ.Α.: Όλοι Μαζί Αναγνωρίζουμε Δρούμε Αλλάζουμε»

Οι έννοιες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη προσεγγίστηκαν στη τάξη
με ποικίλους τρόπους, όπως θεωρητικές παρεμβάσεις, βιωματικές δραστηριότητες και εικαστικές
δημιουργίες.
• Επισκέψεις/δράσεις με Γηροκομείο Ρεθύμνου
▶ Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1/10/16): τραγούδια, μαντινάδες και κουβέντα με τους
ηλικιωμένους.
▶ Παραμονές Χριστουγέννων: Κάλαντα, Αϊ Βασίλης με σοκολατάκια, χριστουγεννιάτικες κάρτες.
▶ Δημιουργία Θεματικού Ημερολογίου «H σχέση μας με την Τρίτη Ηλικία».
▶ Αλληλογραφία με πέντε ηλικιωμένες του Γηροκομείου.
▶ Απόκριες: Καντάδες και χορός.
▶ Περιποίηση του κήπου του Γηροκομείου.
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•

Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι
Συμμετοχή στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα
διακοσμητικά, γλαστράκια με παχύφυτα και μεταχειρισμένα βιβλία. Συλλογή τροφίμων και
φαρμάκων.

•

Συμμετοχή στο χωριό του Αϊ Βασίλη
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχαμε ενεργά στο χωριό
του Αϊ Βασίλη, που διοργανώνει κάθε χρόνο το 16ο Δημοτικό Σχολείο, με ένα χορευτικό, δύο
τραγούδια και ένα εικαστικό εργαστήρι για παιδιά του δημοτικού, όλα σχετικά με τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα.

•

Επίσκεψη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρέθυμνου
Επίσκεψη, ενημέρωση και συζήτηση για την οργάνωση και λειτουργία της δομής. Προσφορά
τροφίμων από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου.

•

Επίσκεψη στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρέθυμνου
Επίσκεψη, ενημέρωση και συζήτηση για τη δράση του, προσφορά φαρμάκων και χρημάτων από
το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου

•

Βιωματικό εργαστήρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
«Συνομιλώντας για το προσφυγικό μπροστά σε σύνορα και σταυροδρόμια». Με τη βοήθεια
της σύγχρονης τεχνολογίας, τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα της έκθεσης «Medphoto Σύνορα
και Σταυροδρόμια» και άλλων μορφών τέχνης, οι μαθητές γνωρίζουν το προσφυγικό ζήτημα,
ευαισθητοποιούνται και εκφράζονται με διάφορους βιωματικούς και εικαστικούς τρόπους.

•

Δράσεις με το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Ρεθύμνου
Τρίωρη διάδραση μεταξύ των παιδιών του προγράμματος και των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ρεθύμνου (κατασκευές, αθλητισμός, μαγειρική, συζήτηση).

•

Συνάντηση με την εθελοντική ομάδα φιλόζωων «Νοιάζομαι»
Ενημέρωση για τις δράσεις της ομάδας που αφορούν τα αδέσποτα της πόλης.

•

Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου
Εθελοντές σε διάφορα πόστα, ομαδάρχες σε παιχνίδια γνωριμίας με τους επισκέπτες μαθητές
των εκτός Κρήτης σχολείων, συνοδοί των μαθητριών του ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών Αθήνας).
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•

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ τάξης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στα Χανιά
Ενημέρωση/συνέντευξη από την ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού για τη λειτουργία και τις
ανάγκες της δομής.

•

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄ τάξης στον «Ορίζοντα-σύλλογο εθελοντικής προσφοράς και
στήριξης σε άτομα που πάσχουν απλό καρκίνο» στα Χανιά
Ενημέρωση από τους εθελοντές του συλλόγου για τις δράσεις τους.

•

Συλλογή τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών, βιβλίων και πλαστικών καπακιών
Για την ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του «Ορίζοντα» τα παιδιά ανέλαβαν την
πρωτοβουλία και μάζεψαν πριν τις γιορτές του Πάσχα τα παραπάνω είδη. Την προσπάθειά τους
ενίσχυσε και το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου.

•

Σχολικός Κήπος
Καθαρισμός και φροντίδα των παρτεριών του σχολείου. Φύτεμα λουλουδιών και βοτάνων.

•

Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Let’s do it Greece» και κοινή Δράση
με το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου
Καθαρισμός της παραλίας του Ρεθύμνου και περιποίηση παράπλευρων παρτεριών.

•

«Καραβάκια Αλληλεγγύης» ταξιδεύουν στο Ρέθυμνο
Μετά την παρουσίαση των δράσεων στη «Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2016-17», της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, χάρτινα καραβάκια με μηνύματα
αλληλεγγύης «ταξίδεψαν» στη πόλη του Ρεθύμνου.

•

Δράσεις Διάχυσης
▶ Ανάρτηση σε κεντρικό πίνακα του σχολείου σχετικών εικαστικών έργων.
▶ Διάθεση του θεματικού ημερολογίου και έκθεση των εικαστικών έργων των παιδιών.
▶ Δημοσίευση στο περιοδικό του σχολείου ΙΡΙΔΑ σχετικών άρθρων.
▶ Δημοσίευση σχετικών άρθρων στο τοπικό τύπο.
▶ Ανάρτηση των δράσεών μας στη πλατφόρμα του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Παρουσίαση των δράσεων (βίντεο-δρώμενο) στη «Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2016-17
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου».
▶ Παρουσίαση του προγράμματος και των μεθόδων μη τυπικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν
σε εκπαιδευτικούς άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο
«Let’s learn differently».
▶ Παρουσίαση των δράσεων στην τελική γιορτή του σχολείου.
▶ Παρουσίαση των δράσεων στην τελική εκδήλωση του «Νοιάζομαι και Δρω» στην Αθήνα.
▶ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικού υλικού.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να έρθουν πιο κοντά το ένα στον άλλο, να συνεργαστούν, να εκφραστούν,
να δημιουργήσουν, να γίνουν Ο.Μ.Α.Δ.Α. Οι πολλές διαφορετικές δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν τους έδωσαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν
δομές, ομάδες και άτομα που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις αλλά και
να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη ανάγκη για αλληλεγγύη, προσφορά και
εθελοντισμό που υπάρχει γύρω τους, και, ως ενεργοί πολίτες, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των παραπάνω δομών, των ανήμπορων,
των άπορων παιδιών, των ηλικιωμένων. Η βιωματική μορφή των δράσεων,
βοήθησε τα παιδιά να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα
διαφορετικότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων. Η διάδραση με
το «διαφορετικό» έφερε πολλές φορές στιγμές έντονης συγκίνησης αλλά και
δάκρυα μεγάλης χαράς.

534

Νοιάζομαι και Δρω

29ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Συντελεστές:
Αριάδνη Ευαγγελοπούλου, Ελένη Πιπερτζή, Ευαγγελία Δεδούση, Ευθυμία Μπακούρα, Χρυσάνθη
Δόλγερα, Θεανώ Κασάπη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Πούλιος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Βουτιά στην αλληλεγγύη»
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•

«Υιοθετούμε» το κεντρικό πάρκο της πόλης
▶ Ευαισθητοποίηση των παιδιών μας με δράσεις που τα βοηθούν να συλλάβουν το νόημα του
«Νοιάζομαι και Δρω». Συμμετοχή στο «δέντρο των ευχών», δραστηριότητες με το «Δώρο της
Παπλωματούς». Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας ο Άη Βασίλης είχε και έναν άδειο σάκο, όπου
θα έβαζε τα δώρα που θα φέρουν τα παιδιά από τα δικά τους παιχνίδια και θα τα χαρίζαμε στο
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα και συγκεντρώσαμε τρόφιμα για το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ακόμη στη
διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, τα παιδιά πήραν ένα ημερολόγιο καλής θέλησης και
κάθε μέρα έκαναν μία δράση με τους γονείς τους.
▶ Επίσκεψη στο κεντρικό πάρκο και το θερινό θεατράκι που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο.
Οργανώσαμε ένα πικνικ, πήραμε μαζί μας το κολατσιό μας και το φάγαμε εκεί. Συζητήσαμε για
τη συμπεριφορά μας στο πάρκο και τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε. Φροντίσαμε για την
καθαριότητα του χώρου. Παρατηρήσαμε και συζητήσαμε για όσα δεν μας αρέσουν. Επιλέξαμε
ένα κομμάτι του πάρκου που βρίσκεται κοντά στο νηπιαγωγείο. Δημιουργήσαμε με τα σώματά
μας ένα νοερό τετράγωνο, οριοθετώντας το «δικό» μας οικόπεδο.
▶ Με τη βοήθεια των γονέων και του Δασαρχείου Σερρών βρήκαμε τέσσερα δενδρύλλια (π.χ.
ελιές) και προγραμματίσαμε σε νέα επίσκεψή μας στο πάρκο τη φύτευσή τους στα σημεία που
προσδιορίσαμε την πρώτη φορά. Ζητήσαμε στην επίσκεψή μας αυτή να παρίσταται εκπρόσωπος
του Τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του
πάρκου. Δημιουργήσαμε ένα καρτελάκι με το όνομα του νηπιαγωγείου και το κρεμάσαμε σε
εμφανές σημείο σε ένα δέντρο του πάρκου.
▶ Συζητήσαμε για όσα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να φροντίσουμε το δικό μας παρκάκι.
Αναφερθήκαμε στα προβλήματα που εντοπίσαμε και σκεφτήκαμε να γίνουμε «ενεργειακοί
επιμελητές» του χώρου μας. Καταγράψαμε (με ζωγραφιές) αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε
σε διάφορους τομείς: σήμανση του χώρου μας, καθαριότητα, χλωρίδα, φύτευση λουλουδιών κλπ.
Συναποφασίσαμε τη συχνότητα και τον τρόπο φροντίδας του χώρου (ορίσαμε δηλαδή ομάδες
παιδιών και αποφασίσαμε το χρόνο που θα γίνονται οι επισκέψεις στον χώρο μας). Σκεφτήκαμε
τα υλικά που πιθανόν να χρειαστούμε και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε ώστε όλα να γίνουν
σωστά και με ασφάλεια (π.χ. Χρήση γαντιών μιας χρήσης). Αναζητήσαμε τρόπους εξασφάλισης
αυτού του υλικού (τμήμα περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών, γονείς του σχολείου).
▶ Αναλάβαμε μια εκστρατεία για τη δημιουργία παιδικής χαράς για τα παιδιά της γειτονιάς μας
(σε γειτονικό οικόπεδο του Δήμου που ήταν στο παρελθόν παιδική χαρά. Κινητοποιήσαμε όλους
τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε τοπικό επίπεδο (ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΤΕΙ, Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων κλπ.).
▶ Μετά από την χαρτογράφηση της γειτονιάς και του πάρκου, απευθυνθήκαμε στους αρμόδιους
φορείς για την κατασκευή ράμπας όπου αυτό είναι εφικτό. Έγιναν δράσεις για την ευαισθητοποίηση
των παιδιών για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

•

Προστατεύουμε τα αδέσποτα, φροντίζουμε τα ζώα της γειτονιάς μας
▶ Δείξαμε ένα βίντεο για τα αδέσποτα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συζητήσαμε για
τα αδέσποτα της πόλης μας και ειδικότερα της γειτονιάς μας. Μοιραστήκαμε προσωπικές μας
εμπειρίες με κατοικίδια ζώα ή αδέσποτα που συναντούμε συχνά στη γειτονιά μας. Επεκτείναμε
τη συζήτηση, όχι μόνο στους σκύλους και τις γάτες αλλά και σε άλλα ζώα που χρειάζονται τη
φροντίδα μας όπως τα χελιδόνια και άλλα πουλιά. Σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι’
αυτά.
▶ Κάναμε μια βόλτα στη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας αλλά και στους γύρω δρόμους.
Καταγράψαμε τα αδέσποτα που είδαμε και σκεφτήκαμε ένα όνομα γι’ αυτά και όταν γυρίσαμε στο
νηπιαγωγείο τα ζωγραφίσαμε. Δημιουργήσαμε μια γωνιά στο νηπιαγωγείο με τις ζωγραφιές τους.
Φτιάξαμε την «ταυτότητα» κάθε αδέσποτου. Ακόμη τα δέντρα και τα σημεία, όπου θα μπορούσαμε
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να κρεμάσουμε φωλιές για τα πουλιά και ταΐστρες γι’ αυτά.
▶ Καλέσαμε στο νηπιαγωγείο μια φιλοζωική οργάνωση. Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης μάς
ενημέρωσαν για όλα όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε για τα αδέσποτα ζώα. Καλέσαμε ένα
όμορο νηπιαγωγείο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
▶ Βρήκαμε με τη βοήθεια του διαδικτύου ιδέες και προτάσεις για ταΐστρες και ποτίστρες.
Κατασκευάσαμε ό,τι αποφασίσαμε.

Το όφελος για τους μαθητές:
Καλλιεργήθηκε η αυτοπεποίθηση των παιδιών και τους βοηθήσαμε να
κατανοήσουν τη μοναδικότητά τους. Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων είναι
τα πρώτα βήματα για να εισαγάγουμε τα παιδιά στην έννοια του εθελοντισμού.
Η ανταπόκριση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονιών, σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος ήταν θετική και η συμμετοχή όλων διαρκής. Συνολικά το
πρόγραμμα μάς επηρέασε όλους στη σχολική μονάδα, αφού όλες μας οι δράσεις
είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την ενεργή εμπλοκή τους
σε έννοιες και δράσεις εθελοντισμού. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, ότι τα
παιδιά μας κατανόησαν έννοιες όπως «προσφέρω» και «μοιράζομαι», μόνο για
τη χαρά και όχι για την αναμονή ανταλλαγμάτων.
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Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο Σερρών
Συντελεστές:
Βασιλική Γαλάνη, Πασχαλίνα Κιννά, Αλεξία Πέννα, Μαρία Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κωδωνάς,
Χρύσα Βαρσάμη

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Ιωάννης Πούλιος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Γινόμαστε "πρεσβευτές" του Κέντρου
Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών»

•

Γνωρίζω το ΚΕΘΙΣ
▶ Οργανώσαμε την επίσκεψή μας στο ΚΕΘΙΣ: Επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα, κάναμε βιωματικές
δράσεις για τη γνωριμία με τα άλογα, αναλάβαμε σε ομάδες τα πρακτικά ζητήματα της επίσκεψης,
σχεδιάσαμε τη διαδρομή, συζητήσαμε για τους κανόνες της επίσκεψης, φέραμε από τα σπίτια μας
μήλα και καρότα για τα άλογα του Κέντρου.
▶ Πραγματοποιήσαμε την επίσκεψη. Ετοιμάσαμε ερωτήσεις για τους υπεύθυνους, φωτογραφίσαμε
τα άλογα και τους χώρους, είδαμε μια επίδειξη θεραπευτικής ιππασίας, ενημερώσαμε για τη
θεραπευτική ιππασία, βοηθήσαμε σε εργασίες στο Κέντρο (βούρτσισμα αλόγων, καθαριότητα
χώρων κλπ.).
▶ Ενημερώσαμε τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου για την επίσκεψή μας.
▶ Ετοιμάσαμε ένα κείμενο για την ιστοσελίδα, το blog του σχολείου ή την σχολική εφημερίδα.
▶ Οργανώσαμε μια ενημέρωση των γονέων του σχολείου.
▶ Αποφασίσαμε για τις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε ώστε να υποστηρίξουμε
εθελοντικά τη λειτουργία του πάρκου.
▶ Ετοιμάσαμε και στείλαμε μια ευχαριστήρια επιστολή στο προσωπικό του Κέντρου.
▶ Δημιουργήσαμε ένα σύντομο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σποτ για το Κέντρο. Το ηχητικό ή
οπτικοακουστικό μας μήνυμα έπρεπε να είναι σύντομο, περιεκτικό και να προβάλει το σπουδαίο
έργο του Κέντρου. Στην πραγματικότητα προσπαθήσαμε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ως ένα λεπτό,
να αποτυπώσουμε όσα μάθαμε για το Κέντρο, με σκοπό να παροτρύνουμε και άλλους να το
υποστηρίξουν εθελοντικά.
▶ Δημιουργήσαμε στην τάξη ή το σχολείο μας τη γωνιά του ΚΕΘΙΣ. Αναρτήσαμε εκεί κειμενάκια
με τις εντυπώσεις μας από την επίσκεψη, ζωγραφιές, φωτογραφίες κλπ.
▶ Συζητήσαμε για άλλα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν για θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. σκύλοι
θεραπευτικής επαφής ).
▶ Φτιάξαμε το φωτογραφικό άλμπουμ της επίσκεψης.
▶ Δημιουργήσαμε ένα φυλλάδιο προβολής του Κέντρου. Επικοινωνήσαμε με σχολεία γειτονικών
νομών (είναι εύκολο να βρούμε τα email τους μέσω των αντίστοιχων διευθύνσεων εκπαίδευσης)
και τους στείλαμε το φυλλάδιο. Σκοπός μας ήταν η παρότρυνση προς άλλα σχολεία, ώστε να
επισκεφτούν το κέντρο και να ενισχύσουν τη λειτουργία του.

•

Υποστηρίζω το ΚΕΘΙΣ
▶ Κάθε τμήμα του σχολείου ανέλαβε μία ή περισσότερες από τις εθελοντικές δράσεις που
προγραμματίστηκαν στην προηγούμενη φάση. Τέτοιες δράσεις ήταν η εξασφάλιση τροφής
για τα άλογα του Κέντρου, η εξασφάλιση φαρμάκων, η εξασφάλιση κουβερτών για τα άλογα,
οι κατασκευές που θα χρησιμοποιούνταν στο μόνιμο bazaar του Κέντρου, η υποστήριξη του
προσωπικού του κέντρου στις τακτικές εξορμήσεις του στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης
και στο περιβαλλοντικό φεστιβάλ EcoFestival, οι σαββατιάτικες επισκέψεις στο Κέντρο με τους
γονείς κλπ. Κάθε μαθητική ομάδα ανέλαβε μια από τις δράσεις αυτές και έφτιαξε έναν σχεδιασμό
υλοποίησης. Επίσης μετά από κάθε δράση ακολουθεί σχετική ανατροφοδότηση, δηλαδή
αξιολόγησή της.
▶ Κινητοποιήσαμε τους γονείς. Αφού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των γονέων, κλήθηκαν όσοι
γονείς επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε μια εκδρομή στο Κέντρο, με σκοπό να το γνωρίσουν,
να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε αυτό και να γίνουν εφόσον το επιθυμούσαν και αυτοί
εθελοντές του Κέντρου.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Η παρακολούθηση της θεραπευτικής ιππασίας ευαισθητοποίησε τους μαθητές
μας και συνειδητοποίησαν ποσό σημαντικό είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
η στήριξη αυτού του κέντρου που βρίσκεται στην πόλη μας.
Η σχέση που άρχισε να χτίζεται με αφορμή το «Νοιάζομαι και Δρω» έχει
επηρεάσει σίγουρα τους μαθητές μας και τους γονείς, καθώς ορισμένοι
από αυτούς μας πληροφόρησαν ότι θα ασχοληθούν ακόμη και με το άθλημα
της ιππασίας. Η καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντισμού αναδείχθηκε από το
πρόγραμμα καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν με τα μάτια τους τα
αποτελέσματα του εθελοντισμού (το ΚΕΘΙΣ είναι το αποτέλεσμα εθελοντικής
προσφοράς από μια ομάδα εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων του νομού
που έχουν αφιερώσει εδώ και 10 χρόνια τη ζωή τους στη στήριξη του Κέντρου).
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5ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
Συντελεστές:
Παναγιώτα Καραφέρη, Αναστασία Κόκκαλη, Κωνσταντίνος Γκίκας, Άννα Κάσκου, Βασιλική
Μπακοπούλου, Ευσταθία Φούντα

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Σταυρόπουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Δεν είμαστε στο Εγώ-Είμαστε στο Εμείς» (Μακρυγιάννης)»
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•

Επίσκεψη των μαθητών των Γ΄και Δ΄τάξεων στο «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Δήμου
Λαμιέων»
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα μέλη του συλλόγου εθελοντών πολιτών-«ΜΟΥΣΕΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΡΧΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1940-50»- που μέσα από προσωπική εργασία συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκθέματα που αφορούν την συμβολή των κατοίκων της περιοχής
στον αγώνα της εθνικής αντίστασης. Η δράση είχε ως σκοπό να αναδείξει τον εθελοντισμό ως ένα
εργαλείο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας,
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

•

1ο Μαθητικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμίεων
Συμμετοχή του σχολείου στο 1ο Μαθητικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμίεων, προκειμένου να
επιτευχθεί ο σκοπός της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών. Σύνδεση με το μάθημα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ' τάξης.

•

«Τα παιδιά σώζουν Ζωές-Kids Save Lives»
Συμμετοχή των μαθητών της Στ΄Τάξης στο πρόγραμμα «Τα παιδιά σώζουν Ζωές-Kids Save
Lives» από την ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Λαμίας. Η δράση είχε σκοπό να καλλιεργηθεί η έννοια του εθελοντισμού, της υπευθυνότητας και
του ανθρωπισμού. Σύνδεση με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και των Φυσικών Επιστημών.

•

Ενημέρωση για την τέχνη της Ζωγραφικής
Ενημέρωση των μαθητών της Δ΄ τάξης από ζωγράφους της περιοχής σχετικά με την τέχνη της
Ζωγραφικής. Η παραπάνω δράση στόχευε στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής παιδείας και την
χρήση της τέχνης σαν μια μορφή έκφρασης του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Σύνδεση με
το μάθημα των Εικαστικών, της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

•

«Let’s do it Greece»
Καθαρισμός του προαυλίου χώρου του σχολείου και περιμετρικά αυτού από τους μαθητές της
Ε΄Τάξης και την συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος
«Let’s do it Greece». Η συμμετοχή στη δραστηριότητα είχε ως στόχο την καλλιέργεια του
ακτιβισμού και της προσωπικής ευθύνης και παράλληλα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Σύνδεση με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που εκπόνησαν οι μαθητές του σχολείου.

•

Ενίσχυση Κέντρου Παιδικής Μέριμνας
Προσφορά ειδών διατροφής και γραφικής ύλης στα παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας
Φθιώτιδας. Στοχευμένη δράση με σκοπό την ανακούφιση ευπαθών ομάδων της πόλης μας,
την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της χαράς της προσφοράς. Σύνδεση με το μάθημα των
Θρησκευτικών, της Γλώσσας, της Θεατρικής Αγωγής και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

•

Επίσκεψη στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας
Επίσκεψη των μαθητών της Στ΄ τάξης και παρουσίαση θεατρικού στους ηλικιωμένους που
φιλοξενούνται στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας στην Στυλίδα. Παρουσιάστηκε
το θεατρικό «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα…» για τη διασκέδαση των ηλικιωμένων και
την επικοινωνία των δύο εκ διαμετρικά αντίθετα ηλικιών και ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσά
τους. Σύνδεση με το μάθημα των Θρησκευτικών, της Γλώσσας, της Θεατρικής Αγωγής και της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
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•

Επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης
Επίσκεψη των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης και ενημέρωση από τον
φορέα του Εθνικού Δρυμού στις 11-5-2017. Γνωριμία των μαθητών με φορείς, όπως ο Πολιτιστικός
και Εξωραϊστικός Σύλλογος Παύλιανης και οι εθελοντές πολίτες, που δραστηριοποιούνται στο
θέμα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και επικοινωνία με την τοπική κοινωνία,
προκειμένου να αναδειχθούν καλές πρακτικές προβολής και αξιοποίησης της περιοχής.
Σύνδεση με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που εκπόνησαν οι μαθητές του σχολείου.

•

Προσέγγιση εννοιών μέσα από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους
Ενίσχυση των εννοιών της αλληλεγγύης και της συνεισφοράς μέσα από τους μύθους των
αρχαίων Ελλήνων στα πλαίσια του προγράμματος Π.Ε. «Γεωμυθολογικά Μονοπάτια» που
εκπόνησαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017. Σύνδεση με το
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδεσης που
εκπόνησαν οι μαθητές του σχολείου.

•

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Λαμιέων
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Λαμιέων και του παρέδωσαν
μια αφίσα που επιμελήθηκαν οι ίδιοι και είχε ως θέμα την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού
χώρου των Θερμοπυλών. Επίσης, παρέδωσαν και επιστολή μέσω της οποίας ζητούσαν την
διάνοιξη της Ανωπαίας Ατραπού και την αξιοποίηση του ίδιου χώρου για όλους τους δημότες
με συγκεκριμένες δράσεις. H δράση έγινε στα πλαίσια της προώθησης της ενεργού πολιτειότητας
και της ενίσχυσης του δημοκρατικού χαρακτήρα του σχολείου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο
του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος.

•

Συλλογή καπακιών
Συμμετοχή όλων των μαθητών της σχολικής μονάδας στη συλλογή καπακιών τα οποία δίνονται
στο Σύλλογο Παραπληγικών Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.
Η δράση άρχισε να υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μέσα από αυτή αναδεικνύεται
η χρησιμότητα της ανακύκλωσης και σαν ένα μέσο εξεύρεσης πόρων για την ανακούφιση
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σύνδεση με το μάθημα των Θρησκευτικών, της Γλώσσας, της
Θεατρικής Αγωγής και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

•

Προσφορά βοήθειας σε μαθήτρια Ρομά
Πρόβλεψη και σίτιση μαθήτριας Ρομά που φοιτά στο σχολείο μας την φετινή σχολική χρονιά, σε
συνεργασία με το Λύκειο Στυλίδας και το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας τα οποία έχουν ενταχθεί
σε πρόγραμμα σίτισης μαθητών. Σύνδεση με το μάθημα των Θρησκευτικών.

•

Ανακύκλωση
Συλλογή τηγανελαίων από τους μαθητές του σχολείου με σκοπό την ανακύκλωσή του στα πλαίσια
της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού και της
ανάπτυξης της έννοιας του ενεργού πολίτη. Η δράση άρχισε να υλοποιείται τα τελευταία τρία
χρόνια και με την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλία των μαθητών και
στοχεύει στην εξεύρεση πόρων για βελτίωση των δομών της σχολικής μονάδας. Σύνδεση με το
μάθημα των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της Γλώσσας.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Μέσα από μια σειρά συντονισμένων δράσεων οι οποίες επιλέχτηκαν
σχεδιασμένα και πολύ προσεκτικά ενισχύθηκε το αίσθημα του εθελοντισμού,
της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας, όχι μόνο στους μαθητές αλλά
σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας (γονείς, εκπαιδευτικοί).
Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν, κινητοποιήθηκαν και γέμισαν χαρά κατά την
ολοκλήρωση τους. Μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν και να γνωρίσουν
καινούρια συναισθήματα όπως αυτό της προσωπικής ικανοποίησης μέσα από
την εθελοντική προσφορά, τη ανάγκη για διεκδίκηση και υπεράσπιση των
ατομικών δικαιωμάτων , της ενεργού εμπλοκής στα κοινά, στην καλλιέργεια
του ακτιβισμού και της προσωπικής ευθύνης και παράλληλα της προσφοράς
στο κοινωνικό σύνολο. Γεγονός που όχι μόνο τους βοήθησε να αποκτήσουν
νέες δεξιότητες αλλά και τους ενέπλεξε στη διαδικασία της αλλαγής στάσεων
και συμπεριφορών απέναντι σε μια σειρά ζητημάτων όπως της αειφορικής
διαχείρισης του περιβάλλοντος και της δημιουργίας μιας αειφόρου κοινωνίας.
Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος είναι η προετοιμασία των
μαθητών μέσα από βιωματικές και στοχευμένες δράσεις ώστε να γίνουν οι
μελλοντικοί ενεργοί πολίτες.
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8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
Συντελεστές:
Γαρυφαλιά-Ευσταθία Καρμίρη, Χρυσούλα Γιοβάνη, Ελένη Μαλαχά, Αργυρή Ταγαράκη, Βασιλική
Αναστασίου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Σταυρόπουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Σκεφτόμαστε Παγκόσμια – Δρούμε Τοπικά»
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•

Συλλογή καπακιών
Στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων στο σχολείο μας και προκειμένου να βοηθηθούν
συνάνθρωποί μας με κινητικά προβλήματα, συγκεντρώθηκαν με τη συμβολή μαθητών και
εκπαιδευτικών καπάκια και παραδόθηκαν στον Σύλλογο Παραπληγικών Λαμίας. Ο Αντιπρόεδρος
και ένα μέλος του συλλόγου συζήτησαν με τα παιδιά για την καθημερινότητα των ανθρώπων με
αναπηρία.

•

Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ, επισκεφτήκαμε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας. Εκεί
μαθητές/τριες της Στ΄τάξης παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό, τραγούδησαν, έπαιξαν μουσική,
προσέφεραν ζωγραφιές και κάρτες στους μικρούς μαθητές με ειδικές ανάγκες.

•

Κοινές δράσεις με το Ειδικό Σχολείο
▶ Στο χώρο του σχολείου μας φιλοξενήσαμε μαθητές/τριες του Ειδικού Σχολείου λίγο πριν τις
διακοπές των Χριστουγέννων που τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
▶ Την παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας οι μαθητές των δυο σχολείων συνεργάστηκαν
ξανά με εικαστικές δημιουργίες.
▶ Επίσκεψη σε τοπικό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής όπου μαθητές/τριες της Γ΄τάξης του σχολείου
μας και μαθητές/τριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου παρασκεύασαν γλυκές λιχουδιές.
▶ Οι μαθητές/τριες της Ε΄ Τάξης συνέδεσαν περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονούσαν
με θέμα τα Κάστρα και έχτισαν «Κάστρα Φιλίας» με τα παιδάκια του Ειδικού Σχολείου Λαμίας,
διοργανώνοντας παιχνίδι θησαυρού στο Κάστρο της Λαμίας και στην παραλία της Στυλίδας.

•

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης φιλανθρωπικής αγοράς στο χώρο του σχολείου
▶ Μαθητές/τριες της Στ΄τάξης τοποθέτησαν αφίσες σε εμφανή σημεία στη συνοικία προς
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
▶ Βοήθησαν στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σχολείου.
▶ Οργανώθηκαν σε ομάδες και προσέφεραν βοήθεια στο χώρο που διεξήχθη η αγορά αλλά και
στις αίθουσες, όπου εξελίσσονταν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, όπως κατασκευή ξύλινων
Χριστουγεννιάτικων στολιδιών, γράμμα στον Άη Βασίλη, ευχόδεντρο.
▶ Έπαιξαν με μουσικά όργανα κάλαντα και τραγούδια.
▶ Παρέδωσαν στους δυο Ι. Ναούς της περιοχής ρουχισμό και τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν .
▶ Μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης πλαισίωσαν μουσικά τη διοργάνωση.
▶ Μαθητές/τριες της Γ΄ και Ε΄ τάξης παρασκεύασαν γλυκίσματα που πουλήθηκαν στην αγορά.
▶ Εκπαιδευτικοί και μέλη της πολιτιστικής ομάδας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανάγνωσαν το παραμύθι «η παπλωματού» για τους μικρούς και
μεγάλους παρευρισκόμενους.
▶ Συζήτηση των εκπαιδευτικών του προγράμματος με τους μαθητές/τριες της Ε΄, Στ΄ τάξης για
τον ρόλο και τη συμβολή των χορηγών στη διοργάνωση.

•

Προσφορά αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
▶ Η ομάδα της Στ΄ τάξης δημιούργησε πλεκτά βραχιόλια, από την πώληση των οποίων
συγκέντρωσε χρηματικό ποσό και το προσέφερε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων
Λαμίας.
▶ Συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων στους δυο Ι. Ναούς της περιοχής ενόψει του Πάσχα

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών σε γειτονικό σχολείο
Συμμετοχή στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο μαθητών του Δήμου Λαμιέων, όπου οι εκπρόσωποι του
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σχολείου ανέδειξαν το πρόβλημα των υποδομών του σχολείου και την ανάγκη μέριμνας για το
Ειδικό Σχολείο Λαμίας.
•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Δημιουργία παιδικής γωνιάς στην αίθουσα της Στ΄ τάξης με βιβλία κόμικς, που ευγενικά μας
ποσέφερε επαγγελματίας της πόλης της Λαμίας.

•

Γνωριμία με Φορείς-Οργανώσεις-Συλλογικότητες αρωγούς στις δράσεις μας
▶ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▶ Γεωργικός Συνεταιρισμός .
▶ Α.Ο. Καλυβίων .
▶ Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων.
▶ Πολιτιστική ομάδα του ΣΕΠΕ Φθιώτιδας.
▶ Συνάντηση με εθελοντές:
-ΕΟΣ Λιτοχώρου
-Λ.Ε.Κ.ΑΛ. Ν.Πιερίας
-E.E.E.Π.Φ.Λαμίας

•

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης
▶ Διοργάνωση εσπερίδας ενημέρωσης πρώτων βοηθειών με την ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.) Λαμίας.
▶ Διοργάνωση εσπερίδας για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέματα:
-«Η διαχείριση της αταξίας στο σχολείο».
-«Ο ρόλος των γονέων, δράση ή αντίδραση;».
Ομιλητές ήταν η Σχολική Σύμβουλος κα. Γλένη Χρυσαυγή και ο κοινωνιολόγος κ. Μπλέτσας
Στάθης.
▶ Ενημέρωση με θέμα την Οδική Ασφάλεια.

•

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες
Οι μαθητές/τριες της Ε΄και Στ΄τάξης απεικόνισαν το πρόγραμμά μας όπως εκείνοι το
αντιλαμβάνονται , ζωγραφίζοντας με λογική, συναίσθημα αλλά και φαντασία.

•

«Let’s do it Greece»
Συμμετοχή στο «Let’s do it Greece» με δράσεις στους χώρους του σχολείου και στη συνοικία
των Καλυβίων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Αξιολογώντας με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος
θεωρούμε πως ενημερώσαμε και ευαισθητοποιήσαμε τις ομάδες στόχου
προσεγγίζοντας και αποσαφηνίζοντας έννοιες όπως εθελοντισμός,
αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, ακτιβισμός, ενεργός πολιτειότητα και σε
συνεργασία με άτομα, φορείς, οργανισμούς, συλλόγους πραγματοποιήσαμε
αξιόλογες τοπικές δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Η βιωματική
προσέγγιση και η συλλογική προσπάθεια ενίσχυσε ουσιαστικά το χαρακτήρα των
μαθητών, πολλοί από τους οποίους φαίνεται να διαμόρφωσαν θετική στάση για
τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Η
διάδραση και συνεργασία με άλλους φορείς και άτομα της ευρύτερης κοινωνίας
αποδεικνύουν πως το πρόγραμμα ξεπέρασε τα τείχη του σχολείου. Οι
δραστηριότητες φαίνεται να ενίσχυσαν θετικά την εικόνα της σχολικής μονάδας.
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1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου
Συντελεστές:
Αικατερίνη Αβέρη, Σταμάτιος Πασπαλάς, Χρηστίνα Χατζηπαντελή, Αικατερίνη Γκανάτσιου,
Ευαγγελοπούλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αριστείδης Κωνσταντινίδης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

««αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα»»

•

Πολιτισμός
Αποφασίσαμε να ορίσουμε πολιτιστική διαδρομή στην πόλη μας για τη χρήση των μαθητών και
των επιΣ.Κ.Ε.Π.τών μέσω του προγράμματος «Πολιτιστικός περίπατος στον Πολύγυρο».
Ενεργός πολίτης
Καταγραφή προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των μαθητών στο σχολείο ή τον
κοινωνικό τους περίγυρο και οργάνωση δράσεων για την επίλυσή τους.

•

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά/ στην κοινότητα
Καθαρισμός παρακείμενων δημόσιων χώρων (π.χ. παρακείμενου στο σχολείο πάρκου) και
προτάσεις για βελτίωση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την περιβαλλοντική
αναβάθμισή τους.

•

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο
Καθαρισμός και εξωραϊσμός σχολικής αυλής (καλλιτεχνικές παρεμβάσεις μέσω του
προγράμματος ελεύθερου σχεδίου).

•

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού
Πραγματοποιήθηκε πριν τα Χριστούγεννα δράση συλλογικού κουμπαρά για την ενίσχυση
οικογενειών μαθητών που έχουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες.

•

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης
Ενημερωτική δράση για τη σωστή στάθμευση στους δημόσιους χώρους με δημιουργία έντυπου
που θα διανεμηθεί στους οδηγούς.

•

Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε πρόσφυγες ή άλλες ευάλωτες ομάδες σεε επαφή με
οργανώσεις που συνδράμουν στις ανάγκες των προσφύγων (ActionAid, Παγκόσμια ΧΑΝ,
Praxis)
Προγραμματίσαμε να προσφέρουμε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες σε ομάδες προσφύγων με την
οριστικοποίηση της συνεργασίας μας με κάποιους από τους παραπάνω φορείς.

Το όφελος για τους μαθητές:
Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» αποτέλεσε
μια ενδιαφέρουσα πρόκληση και ένα στοίχημα για την ομάδα των καθηγητών
που συμμετείχαν καθώς είχαμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη φορά δεν
είχαμε σκοπό να διευρύνουμε κάποιο γνωστικό πεδίο των μαθητών αλλά να
ανοίξουμε από κοινού έναν δρόμο για την αλλαγή κουλτούρας που σκοπό είχε
να επηρεάσει τη στάση και τις αντιλήψεις τους απέναντι στη ζωή. Οι παραπάνω
δράσεις ενίσχυσαν τα αισθήματα αλληλεγγύης, εθελοντισμού και ενεργού
πολιτειότητας και να βοήθησαν τους μαθητές να εμπλουτίσουν γνώσεις και
εμπειρίες και συγχρόνως να συνδράμουν και να ωφελήσουν ομάδες ή δομές
που έχουν διαπιστωμένες ανάγκες.
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2ο Γυμνάσιο Νέων
Μουδανιών
Συντελεστές:
Μαρία Ζωγραφάκη, Σωτηρία Σπεντζάρη, Κωνσταντίνος Σακατζιάδης, Παρθένα Ιωσηφίδου, Ανδρομάχη
Γώγου, Βασιλική Ανδριάνη, Μαρίνα Βεζυρτζόγλου, Χαράλαμπος Τουμπέκης, Μαρία-Αντωνία
Γιαννακάκη, Χρυσάνθη Μιχλίζογλου

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Αριστείδης Κωνσταντινίδης
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ»

•

Προσέγγιση των βασικών εννοιών
Προσέγγιση των βασικών εννοιών του προγράμματος (εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός
πολιτειότητα, ακτιβισμός, φιλανθρωπία κ.ά.) με τους μαθητές μέσα από την αξιοποίηση του
διαθέσιμου διδακτικού υλικού του «Νοιάζομαι και Δρω» αλλά και επιλεγμένων λογοτεχνικών
κειμένων ή βίντεο από το διαδίκτυο (υπό τον συντονισμό όλων των συμμετεχόντων καθηγητών
σε διδακτικές τους ώρες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του μαθήματός τους).

•

Aντιbullying δράσεις
Οι μαθητές του σχολείου αγκάλιασαν και έμαθαν να δέχονται με κατανόηση και ευαισθησία τα
παιδιά των τμημάτων ένταξης και γενικότερα τις ιδιαιτερότητες όλων μας.

•

Ανακύκλωση και καπάκια
Ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια συνεχή διαδικασία καθαρισμού του σχολικού χώρου, συνεχή
ευαισθητοποίηση στο θέμα της προστασίας της φύσης από το πλαστικό με τον ευγενή στόχο
αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου.

•

Εικαστικές γέφυρες εθελοντισμού
Η δράση ανέδειξε τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο ως καμβά καλλιτεχνικής έκφρασης και την
τέχνη ως δυναμικά πολυδιάστατη επικοινωνιακή διαδικασία. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην
προετοιμασία και χρήση υλικών στη θεωρία και την πράξη με αναφορές στην Ιστορία της Τέχνης,
σε καλλιτέχνες και το έργο τους καθώς και με μαθήματα Αισθητικής και τεχνοτροπιών με αφετηρία
την Αναγέννηση και προσπάθεια να φτάσουμε και σε σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις και
να αναπτύξουμε την αισθητική μας. Επισκεφτήκαμε το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. και
επισκεφτήκαμε τις εκθέσεις «Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί το ’21» και «Ο Φιλιποτό δημιουργεί το
Πανόραμα της πολιορκίας του Παρισιού» και τα μαθήματα Ιστορίας Τέχνης και ζωγραφικής
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (υπό το συντονισμό του κου Τουμπέκη, καθηγητή
Πληροφορικής, Φυσικής και Εικαστικών του σχολείου μας). Στον τελικό απολογισμό κατά την
παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα τονίστηκε το γεγονός ότι οι μαθητές καλλιέργησαν
νέες αντιλήψεις και καινοτόμες ιδέες στη θεώρηση της καθημερινότητας και την ανάπτυξη
νέων μεθόδων δράσης και γνώσεων. Οι δυναμικές μορφές που δούλεψαν, απεικονίζουν
την απελευθέρωση, τη γνώση, την πορεία του ανθρώπου προς μια κατάσταση δικαιοσύνης,
ελευθερίας και ισότητας.

•

Με πυξίδα τα βιβλία
Δράσεις φιλαναγνωσίας και εθελοντικής δράσης εμπλουτισμού της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Οι
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν παρουσιάσεις βιβλίων της βιβλιοθήκης μας, που
προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε και να ανακαινίσουμε. Τα βιβλία με τα οποία ασχοληθήκαμε
ήταν:

˃ «Στα μονοπάτια των βιβλίων»

-Παρουσίαση της σχολικής βιβλιοθήκης, τίτλων, λειτουργίας και εμπλοκής στη διαδικασία.
-Συζήτηση-προβληματισμός με χρήση πίνακα.
-Παιχνίδι γνωριμίας με τα βιβλία.

˃ «Ο μικρός πρίγκηπας»
-Λίγα λόγια για τον συγγραφέα.
-Ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου και φράσεων.
-Παρακολούθηση βίντεο.
-Συζήτηση-προβληματισμός.
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-Δράσεις αυτογνωσίας.
˃ «Ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι»
-Παρουσίαση βίντεο και διήγηση της ζωής τεσσάρων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων.
-Παιχνίδι παρατήρησης πινάκων και δημιουργία ιμπρεσσιονιστικής αφίσας.

˃ «Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει»

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα.
Ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου και φράσεων.
Συζήτηση-προβληματισμός.
Παιχνίδι ρόλων: Μιλήσαμε για ταξίδια…ενηλικίωσης, εξερεύνησης, προσκυνηματικά,
επαγγελματικά, τουριστικά.
Μοιράσαμε ρόλους και παρουσιάσαμε τα ταξίδια μας.

˃ «Έρωτας στα χιόνια»

-Λίγα λόγια για τον συγγραφέα, τη γλώσσα γραφής και την υπόθεση.
-Παρακολούθηση δραματοποιημένου βίντεο.
-Μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα και δώσαμε το δικό μας τέλος στην ιστορία.
-Συμμετείχαμε στον χριστουγεννιατικο διαγωνισμο διηγηματος της ΕΤ1 «Οι μικροι συγγραφεις».

˃ «Ρίκο και Όσκαρ»

-Ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου.
-Προβληματισμός για αντιμετώπιση παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, δεξιότητες.
-Συζήτηση, διατύπωση σκέψεων.
-Παιχνίδια αυτοσχεδιασμού με αφορμή αντιδράσεις του ηρώα. Ζωγραφική απεικόνιση των
συναισθημάτων.

˃ «Αγάπες… τηγανητές»

-Κολαζ κειμένων για καταγωγή και χαρακτηριστικά προϊόντων (πατάτα, καλαμπόκι, καφές, ρύζι,
κακάο).
-Διαγωνισμός λέξεων (εδέσματα τουρκικής προέλευσης).
-Θεατρικό παιχνίδι, ανιμαλισμός (σκέψεις πατάτας στο τραπέζι!).
-Κινητικό παιχνίδι (σχέση ευρώ με παλαιοτέρα εθνικά νομίσματα).

˃ «Το παιδί της ανταλλαγής»

-Ανάγνωση αποσπασμάτων βιβλίου.
-Παραγωγή τραγουδιού με αφορμή αντίδραση του ηρώα.
-Κατασκευή κολαζ με αξιοθέατα της Βιέννης.
-Θεατρικό παιχνίδι (αντίδραση σε καταστάσεις: φωνή και εσωτερική φωνή).
-Συζήτηση για την περίπτωση συγχώρεσης φίλων για άσχημες συμπεριφορές.

˃ «Άρης, το παιδί του μετανάστη»

-Παιχνίδι ρόλων (πρόταση δοκιμής από φίλο, δυο εσωτερικές φωνές).
-Συζήτηση για πιέσεις που ασκήθηκαν και φόβους που είχαν.
-Κολαζ με θέμα τις αιτίες χρήσης και τους κίνδυνους εξαρτησιογόνων ουσιών.

˃ «Το ταξίδι που θέλαμε»

Ανάγνωση αποσπασμάτων βιβλίου, περιγραφές τοπίων, ζωγραφική αποτύπωση από μαθητές.
Θεατρικό παιχνίδι με αφορμή φεστιβάλ του δράκου στην Κίνα.
Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα τις χώρες της Άπω Ανατολής.
Ανθοσυνθέσεις.
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Δράσεις αποδοχής διαφορετικότητας
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Το σημαντικό των δράσεων ήταν η διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των μαθητών μετά τα
σεμινάρια. Η δουλειά και η προσπάθεια των υπευθύνων καθηγητριών είχε αξία υποστηρικτική
για τα μαθήματα των περισσοτέρων άλλων καθηγητών.
•

«Είμαστε όλοι αστερόσκονη»
Μελετήσαμε την ύλη και την αντιύλη, τα είδη των σωματιδίων, των δυνάμεων και των σωματιδίωνφορέων, τη σχέση μικρόκοσμου- μακρόκοσμου προσπαθώντας να κατανοήσουμε τη σημασία
και το ρόλο της επιστήμης, την εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, την εξελισιμότητα των επιστημών
μέσα από ιστορική αναδρομή, γνωρίσαμε και ευαισθητοποιηθήκαμε για το σύμπαν μας, δηλαδή
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Παρακολουθήσαμε video από την εξαίρετη σειρά «Το
σύμπαν που αγάπησα». Ασχοληθήκαμε με τη συλλογή δεδομένων στις ομάδες, την προετοιμασία
της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στο Cern Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη
Γενεύη της Ελβετίας, γνωρίσαμε το CERN. Ετοιμάσαμε τη μακέτα του επιταχυντή, γνωρίσαμε
καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους, διασκεδάσαμε με το μικρό θεατρικό σκετσάκι «Για ένα
πράγμα είμαι σίγουρη» και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε γιατί ο άνθρωπος πάντα ψάχνει για
απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα για τον ίδιο και τον κόσμο, τόσο στα μεγάλα (στα αστέρια) όσο
και στα μικρά (άτομα).
Στο πρόγραμμα αυτό, που βασίζεται στη γνωριμία με το παρελθόν και το μέλλον μας,
πραγματοποιήσαμε δύο εκδρομές, μία στα Πετράλωνα και μία στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
& Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις».

•

Γλώσσα και πολιτισμός
Ίχνη πάνω στο χιόνι»: Τα μαθήματα και τα παιχνίδια πολιτισμού και γερμανικής γλώσσας
βοήθησαν στην προσέγγιση ενός άλλου πολιτισμού και μιας ψυχοσύνθεσης τόσο διαφορετικής
από την ελληνική, αλλά και οδήγησαν στη συμμετοχή στις εξετάσεις ΚΠΓ Γερμανικών.

•

Οι δράσεις των Χριστουγέννων
Τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν με εξαιρετική επιτυχία και περιελάμβαναν μουσική βραδιά
που απόλαυσαν μαθητές, καθηγητές, γονείς και τοπική κοινωνία και μαζεύτηκαν χρήματα για
τη σίτιση των οικονομικά αδυνάτων μαθητών μας, την πρωτοβουλία του δεκαπενταμελούς και
της χορωδίας όπου συγκεντρώθηκαν χρήματα για παιδιά με καρκίνο, παρουσίαση θεατρικού
δρώμενου εμπνευσμένου από τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων και την αποδοχή του
διαφορετικού και πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου bazaar, όπου μαζεύτηκαν χρήματα, τα
οποία διατέθηκαν σε οικογένειες μαθητών του σχολείου μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα υπό τον συντονισμό της ομάδας δημιουργικών κατασκευών και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων.

•

Μαθητές εν δράσει
Σχολικές υπηρεσίες, στις οποίες μαθητές του σχολείου δήλωσαν τι θα μπορούσαν να προσφέρουν
στην καθημερινή σχολική ζωή. Τελικά η βασική υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε πολλές φορές
ήταν και αυτή που είχε ο σχολικός μας χώρος περισσότερο ανάγκη, η καθαριότητα του προαυλίου!
Τριάντα μαθητές και καθηγητές καθάρισαν παρτέρια, αυλή, εσωτερικούς χώρους και γήπεδα με
γάντια, σακούλες, σκούπες και φαράσια, προετοίμασαν τη γωνιά για τη γέννα της υιοθετημένης
σκυλίτσας του σχολείου μας και βγάλαμε τα αγριόχορτα για να προετοιμάσουμε τη δράση της
κηπουρικής.

•

«Μake a Wish»
Συγκέντρωση χρημάτων από τους μαθητές με στόχο την απόκτηση των «Αστεριών της Ευχής»
σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Make a Wish» για την ενίσχυση της
προσπάθειας πραγματοποίησης των επιθυμιών παιδιών 3-18 ετών που πάσχουν από απειλητικές
για τη ζωή τους ασθένειες.
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•

Προσφορά αγαθών σε πρόσφυγες
Συγκέντρωση ρουχισμού και τροφίμων για τον προσφυγικό καταυλισμό των Βασιλικών και για
χώρες της Αφρικής υπό την αιγίδα της Ορθόδοξης Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης.

•

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Freemobility και αλληλεπιδραστικών δράσεων με τους φίλους
μας από το ΕΕΕΚ Ποτίδαιας
Διοργανώσαμε στο σχολείο μας δράσεις στα πλαίσια του Free mobility, σε συνεργασία με το ΕΕΕΕΚ
Ποτίδαιας. Τα παιδιά, μαζί με τους καθηγητές τους, μας παρουσίασαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες ή με προβλήματα όρασης, όταν προσπαθούν
να μετακινηθούν στους δρόμους του Δήμου μας. Στη συνέχεια, το τμήμα Α1 κατευθύνθηκε με
τα πόδια, μαζί με τα παιδιά του ΕΕΕΕΚ προς την πλατεία. Κάποια παιδιά φόρεσαν μάσκες, που
έκρυβαν το φως, ως προσομοίωση της κατάστασης που βιώνει ένας άνθρωπος με μειωμένη ή
και καθόλου όραση και άλλα ανέλαβαν το ρόλο του οδηγού του τυφλού, αφού τους δόθηκαν οι
κατάλληλες οδηγίες. Παράλληλα, μερικά παιδιά χρησιμοποίησαν τα ειδικά αναπηρικά καροτσάκια,
ως προσομοίωση της κατάστασης που βιώνει ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα και άλλα
ανέλαβαν το ρόλο του συνοδού τους. Τα παιδιά μας συνειδητοποίησαν με βιωματικό τρόπο ποιες
δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες για να κάνει μια απλή μετακίνηση,
μέσα από κεντρικούς δρόμους των Ν. Μουδανιών.

•

Ανάπλαση Βιβλιοθήκης
Κατασκευή «μάρτη» και πασχαλινών λαμπάδων για ενίσχυση ταμείου για την ανάπλαση της
βιβλιοθήκης .

•

Παρουσίαση θεατρικής παράστασης «ΕΛΕΝΗ»
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προσέγγισης της ανθρώπινης φύσης (εγώ και οι άλλοι)
του «Νοιάζομαι και Δρω» του σχολείου μας και του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
«Ελένη» του Ευριπίδη, οι μαθητές των τμημάτων της Γ’ Γυμνασίου παρουσίασαν αποσπάσματα
από διάφορες σκηνές του δράματος. Η ιδέα ξεκίνησε από τους ίδιους τους μαθητές και σε
συνεργασία με τη διδάσκουσα κα Αρετή Δανιήλ αποφάσισαν να προετοιμάσουν μία σύντομη
αλλά ολοκληρωμένη παράσταση έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της αρχαίου
θεάτρου αλλά και των ιδεών που πηγάζουν από το συγκεκριμένο έργο.

•

Tο Συμπόσιο της Πείνας
Στο πλαίσιο των δράσεων του «Νοιάζομαι και Δρω» και της Θεματικής Εβδομάδας η Α’
Γυμνασίου οργάνωσε και πραγματοποίησε το Συμπόσιο της Πείνας, ένα κατασκευασμένο βίωμα
εμπνευσμένο και προσαρμοσμένο από την αντίστοιχη δραστηριότητα του καναδικού OxfamQuébec, που βασίζεται στη μέθοδο της ολικής προσομοίωσης και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει
τους συμμετέχοντες στο στοίχημα της διατροφικής επάρκειας, στα προβλήματα της άνισης
κατανομής των πόρων και των υπηρεσιών στον πλανήτη (τροφή, νερό, στέγη, υγεία, μόρφωση
κλπ.), να τους κάνει να κατανοήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα αυτής της ανισότητας, να
προβληματιστούν και να προτείνουν λύσεις. Οι συμμετέχοντες μετά από την προβολή σχετικών
βίντεο από το διαδίκτυο και καταιγισμό ιδεών και πληροφοριών, βίωσαν μέσα από το παιχνίδι
προσομοίωσης τις ανισότητες και κατανόησαν πως οι αποφάσεις μας έχουν αντίκτυπο στις ζωές
άλλων ανθρώπων στον πλανήτη. Όλοι προβληματίστηκαν σχετικά με έννοιες της φτώχειας, της
πείνας, της μετανάστευσης και της αναγκαστικής προσφυγιάς και μετά από συζήτηση, συμμετοχή
σε παράλληλα παιχνίδια και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών δημιούργησαν αφίσεςμηνύματα για όλα τα παιδιά του σχολείου.

•

«Σέβομαι το Διαφορετικό-Ξεπερνώ Στερεότυπα»
Στο πλαίσιο του «Νοιάζομαι και Δρω» και της Θεματικής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε κύκλος
δράσεων στο 2ο Γυμνάσιο Ν.Μουδανιών Χαλκιδικής με θέμα: «Αποδέχομαι και σέβομαι τη
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διαφορετικότητα-Ξεπερνώ τα στερεότυπα, διαθεματικές δράσεις». Οι μαθητές και μαθήτριες της Β’
Γυμνασίου εξέφρασαν απόψεις σχετικά με τους διαφορετικούς άλλους της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας (καταιγισμός ιδεών στον πίνακα), παρακολούθησαν την προβολή του εξαιρετικού
βίντεο «zero» που ενθουσίασε και συγκίνησε όλους τους συμμετέχοντες, ενημερώθηκαν σχετικά
με έννοιες όπως ρατσισμός, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, την χωρίς
διακρίσεις διδασκαλία του Ιησού, συζήτησαν, προβληματίστηκαν, δραματοποίησαν το ποίημα
«Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος» και δημιούργησαν αφίσες-μηνύματα που τοποθετήθηκαν
στον κεντρικό πίνακα του σχολείου, στέλνοντας το μήνυμα ότι με τα χαρίσματα και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά μας συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον, από όπου κι αν καταγόμαστε. Όλοι
διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ γυμνασίου προσέγγισαν το σχολικό
βιβλίο της Ιστορίας με κριτική διάθεση. Ενημερώθηκαν σχετικά με έννοιες, όπως κοινωνικός
αποκλεισμός, σεξισμός και ρατσισμός, αναζήτησαν και κατέγραψαν στερεότυπα της γυναίκας
στις φωτογραφίες, τις πηγές και στα κεφάλαια του βιβλίου, έπαιξαν παιχνίδια ρόλων (μονόλογοι
γυναικών κυριοτέρων ιστορικών περιόδων) και συζήτησαν σχετικά με τα στερεότυπα γυναικών στο
πέρασμα του χρόνου. Ακόμη, συζήτησαν για τα στερεότυπα φύλου στη σχέση αγοριών-κοριτσιών
μέσα από καταιγισμό ιδεών στον πίνακα, ανάγνωση σεναρίων, ανταλλαγή απόψεων, αναζήτηση
σημείων σύγκλισης, έντονη αντιπαράθεση αλλά και προτάσεις κατάρριψης προκαταλήψεων για
μία αρμονική και δημιουργική προσέγγιση μέσω της σωστής ενημέρωσης, αφού όλοι ψάχνουμε
την ευτυχία στα ίδια μέρη.

Το όφελος για τους μαθητές:
Στόχος όλων των δράσεων ήταν να ευαισθητοποιηθούμε μαθητές, γονείς
και καθηγητές στις παραπάνω έννοιες επί του θεωρητικού και επί του
πρακτέου, ώστε οι παραπάνω ηθικές δεξιότητες καθώς και η καθημερινή
πολύπλευρη και πολύτροπη εξάσκηση σε αυτές, να αποτελέσουν τρόπο ζωής
και σκέψης στο παρόν και το μέλλον και να δημιουργήσουμε ευαίσθητους
και ενεργούς ανθρώπους-πολίτες. Οι δράσεις μετά από σχετική ενημέρωση
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των μαθητών και του εκπαιδευτικού
και μη προσωπικού του σχολείου μας, τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
«Νοιάζομαι και Δρω» και των υπεύθυνων δηλώσεων, ξεκίνησαν πριν τις
γιορτές και ολοκληρώθηκαν στο σχολείο μας με επιτυχία και ολοένα και
αυξανόμενο βαθμό συμμετοχής. Τα αποτελέσματα της επίτευξης των ανωτέρω,
έγιναν εν πρώτοις έμμεσα αντιληπτά.
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Γυμνάσιο Βάμου
Συντελεστές:
Αικατερίνη Γκαγκαδέλη, Αθηνά Ρουτζάκη, Καλαϊτζάκη Ειρήνη, Πηνελόπη Αρκολάκη,
Μαμάρας

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Γώγουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Ανοίγουμε την αγκαλιά μας για να φωλιάσει :
ο πολιτισμός, ο άνθρωπος και το περιβάλλον»

•

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016
▶ Τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν δύο συναντήσεις με την ομάδα:
-συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
-ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους στόχους του και εξηγήθηκε η έννοια του εθελοντισμού.
▶ Στις 20 /12/2016 ομάδα 23 μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης επισκέφθηκε το Δημοτικό Γηροκομείο
Χανίων και προσέφερε λίγη ώρα χαράς και διασκέδασης στους φιλοξενούμενους γέροντες,
με κάλαντα, τραγούδια και χορό από το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής των μαθητών.
Οι μαθητές επίσης προσέφεραν γλυκά στους φιλοξενούμενους και παρέδωσαν στην διοίκηση
χρήματα ως δωρεά που συγκέντρωσαν οι μαθητικές κοινότητες. Παράλληλα δύο μαθήτριες της
Γ΄ τάξης πήραν συνέντευξη θέτοντας ερωτήματα στον πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Κουκλάκη.
▶ Τον μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο η κοινότητα του Γυμνασίου Βάμου αποφάσισε να
συγκεντρώσει ρούχα, τρόφιμα και παιχνίδια για το Χαμόγελο του Παιδιού και τις κοινωνικές
δομές του Δήμου Αποκορώνου (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Ενδυματοπωλείο). Ταυτόχρονα
ομάδα μαθητριών της Γ΄ τάξης έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες κατασκευές (γούρια, κηροπήγια,
χιονόμπαλες κ.ά.).
▶ Στις 23/12/2016 εξέθεσαν τα αντικείμενα αυτά για πώληση σε «χριστουγεννιάτικη αγορά» που
διοργανώθηκε στην αίθουσα Λαμπράκη του Γυμνασίου μας .Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
από την πώληση, τα ρούχα και τρόφιμα παραδόθηκαν στην αντιδήμαρχο και πρόεδρο της
κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου, που μας τίμησε με την παρουσία της. Η αντιδήμαρχος
μίλησε στους μαθητές για τις κοινωνικές δομές του Δήμου το πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει
σε αυτές ως εθελοντής. Ευχαρίστησε για τις δράσεις εθελοντισμού που ανέπτυξαν οι μαθητές
τους δύο τελευταίους μήνες για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
▶ Την ίδια μέρα ακολούθησε και δεύτερη αποστολή υλικών που συγκεντρώθηκαν, στο τοπικό
παράρτημα των Χανίων της οργάνωσης Χαμόγελο του Παιδιού.
▶ Τον μήνα Νοέμβριο σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Χανίων και το Σωματείο «Διάζωμα»
έγινε η υιοθεσία του Αρχαίου θεάτρου της Απτέρας. Οι μαθητές συγκέντρωσαν χρήματα τα οποία
παρέδωσαν στο Διάζωμα.
▶ Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων στον αρχαιολογικό χώρο και σε συνεργασία με το Δεύτερο Γυμνάσιο Χανίων, τελετή για
την υιοθεσία με την παρουσία μελών του Διαζώματος και πολιτών που ξεναγήθηκαν από τους
μαθητές στο θέατρο.
▶ Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου μας επισκέφθηκαν εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Βάμου και με
μαθητές της Β΄ Τάξης περιποιήθηκαν και φύτεψαν λουλούδια στα παρτέρια του σχολείου.

•

Ιανουάριος 2017
▶ Tον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της ομάδας. Στην πρώτη αναλύθηκαν οι
στόχοι και το νόημα του εθελοντισμού. Συνδέθηκαν οι μέχρι τότε δράσεις του σχολείου με το
νόημα του εθελοντισμού και διαπιστώθηκε από την γνώμη των μαθητών η διάθεση για εργασία.
▶ Στην δεύτερη, σε δύο ομάδες προσπαθήσαμε να γίνουν πιο κατανοητοί οι στόχοι και το νόημα
των εθελοντικών δράσεων μέσα από μελέτη περιπτώσεων. Παράλληλα με καταιγισμό ιδεών
αποφασίστηκε ο τίτλος του προγράμματός μας.
«Ανοίγουμε την αγκαλιά μας για να φωλιάσει:
ο πολιτισμός, ο άνθρωπος και το περιβάλλον.»
▶ Την Τρίτη 24/1/2017 μας επισκέφτηκε η ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού
Χανίων για να παραλάβει τα πλαστικά καπάκια που συγκέντρωσαν οι μαθητές από την αρχή
της φετινής σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της δράσης που επιτελούν με τίτλο «Κάθε καπάκι
μετράει». Τα καπάκια που παρέδωσαν οι μαθητές μας στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού (17
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συσκευασμένα κιβώτια) θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για ένα παιδί
που το έχει ανάγκη.
▶ Παράλληλα κατά την επίσκεψη η ομάδα παρουσίασε τη δράση της στους μαθητές μας. Κατά την
ομιλία τους ανέφεραν το ιστορικό της δημιουργίας του Ερυθρού Σταυρού. Εξέθεσαν τις αξίες του
εθελοντισμού και ανέλυσαν τι σημαίνει εθελοντισμός και εθελοντής διασώστης. Παρουσίασαν
επίσης τις εμπειρίες τους από τις δράσεις τους και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Κάθε
καπάκι μετράει» με φωτογραφικό υλικό.
▶ Δύο μαθήτριες της Γ΄ τάξης με την παρακολούθηση καθηγητή της ομάδας «Νοιάζομαι και Δρω»,
ασχολήθηκαν με τη συγγραφή άρθρου για το περιοδικό του σχολείου με θέμα: «Εθελοντισμός»
και περιγραφή της δράσης μας κατά την επίσκεψη στο Γηροκομείο Χανίων και συνέντευξη του
Προέδρου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
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•

Φεβρουάριος 2017
▶ Στην πρώτη με καταιγισμό ιδεών και από φωτογραφίες αποφασίσαμε το θέμα της αφίσας του
προγράμματος. Παράλληλα δώσαμε αρμοδιότητες για την πραγματοποίησή της.
▶ Στην δεύτερη μία ομάδα ασχολήθηκε με την αφίσα και η δεύτερη με φύλλα εργασίας από το
βιβλίο του μαθητή του «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Παλιά μας μαθήτρια με την οποία συνεργάζεται το σχολείο και νυν καθηγήτρια αγγλικών
πτυχιούχος του ΑΠΘ ανέλαβε και πραγματοποίησε την μετάφραση της ξενάγησης στο Αρχαίο
θέατρο Απτέρας στα αγγλικά.
▶ Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Βάμου επισκέφθηκαν
την αρχαία πόλη της Απτέρας. Μιας από τις σπουδαιότερες –τόσο σε οικονομικό όσο και σε
εμπορικό επίπεδο– πόλεις της Κρήτης. Τέσσερεις ξεναγοί–μαθητές ανέλαβαν την ξενάγηση,
των 36 συμμαθητών τους και των 3 συνοδών καθηγητών, στο αρχαίο θέατρο και στην ευρύτερη
περιοχή της πόλης.
▶ Tην Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 δύο ομάδες μαθητών της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω» αποφάσισαν να καθαρίσουν το μικρό πάρκο με τα δέντρα που βρίσκεται
απέναντι από το σχολείο μας. Με την ευαισθησία που ανέπτυξαν από τις παροτρύνσεις των
καθηγητών έβαλαν τα γάντια τους πήραν τις σακούλες τους και εξόρμησαν με διάθεση να
ανανεώσουν την περιοχή.
▶ Η τρίτη ομάδα την ίδια ημέρα φρόντισε για την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου γύρω από
το κτίριο του σχολείου.

•

Μάρτιος 2017
▶ Εκμάθηση ξενάγησης θεάτρου Απτέρας στην Αγγλική.
▶ Έγιναν πρόβες σε συναντήσεις της ομάδας.
▶ Συνέχιση και τελειοποίηση της αφίσας.
▶ Περιποίηση των κήπων σχολείου και φύτευση νέων ανοιξιάτικων λουλουδιών δύο φορές.
▶ Προετοιμασία εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα. Συγκέντρωση υλικών και τροφίμων για
την επίσκεψη στο μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό μέριμνας μητέρας και παιδιού «Η
Κιβωτός του Κόσμου».
▶ Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 οι εθελοντές μαθητές μας συμμετείχαν σε μια δράση σε συνεργασία
με τους μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού. Σε αυτή τη δράση οι μαθητές μας ξενάγησαν τους
μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού στο θέατρο της Αρχαίας Απτέρας με μεγάλη επιτυχία.

•

Απρίλιος 2017
▶ Την 30η έως 2η Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Αθήνα κατά την οποία μεταξύ των άλλων οι μαθητές μας επισκέφθηκαν τον
Εθελοντικό Οργανισμό «Η Κιβωτός του Κόσμου».
▶ Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 επισκέφθηκαν την «Κιβωτό του Κόσμου» του πατέρα Αντωνίου,
στην περιοχή του Κολωνού. Πρόκειται για ένα πρότυπο μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό
«Μέριμνας μητέρας και παιδιού». Οι μαθητές μας παρέδωσαν στους υπεύθυνους δέματα με
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δώρα και τρόφιμα για τα παιδιά που περιθάλπει η Κιβωτός του Κόσμου και παρακολούθησαν με
μεγάλη προσοχή την παρουσίαση της κοινωνικής λειτουργού κας Αδάμ η οποία τους περιέγραψε
τον σκοπό και τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Κιβωτού. Δύο μαθήτριες έκαναν ερωτήσεις
για να γράψουν ένα άρθρο στο περιοδικό του σχολείου με την επιστροφή τους στα Χανιά.
▶ Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 οι εθελοντές μαθητές μας ξενάγησαν στο θέατρο της αρχαίας
Απτέρας τους μαθητές του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων οι οποίοι επισκέφθηκαν τα Χανιά στο
πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης με πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.
▶ Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 στο θέατρο της αρχαίας Απτέρας ξενάγησαν στην Αγγλική,
τους μαθητές και καθηγητές από τρείς χώρες του εξωτερικού Αυστρία, Τσεχία και Τουρκία,
προσκεκλημένοι του Γενικού Λυκείου Βάμου στο πλαίσιο ενός προγράμματος «ERASMUS».
▶ Tην Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 οι εθελοντές Μαθητές μας ξενάγησαν στο θέατρο της Αρχαίας
Απτέρας τους μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου Πλατανιά, το οποίο είναι ένα από τα δύο
σχολεία των Χανίων που υλοποιούν το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω».
▶ Την Δευτέρα 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Λαμπράκη του Γυμνασίου μας
η θεατρική παράσταση του Θεατρικού εργαστηρίου του σχολείου μας που γι’ αυτή τη σχολική
χρονιά έχει τίτλο «Εμένα με νοιάζει» με τις δράσεις ενός δασκάλου με τους μαθητές του και τις
προσπάθειες που κάνουν για να ενεργοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.
▶ Παρουσίαση των παραπάνω δράσεων και των εντυπώσεων των μαθητών στα Χανιώτικα Νέα,
τοπική εφημερίδα των Χανίων.

Το όφελος για τους μαθητές:
Όπως φαίνεται στον τίτλο του προγράμματός μας στοχεύσαμε τις δράσεις μας
σε τρεις διακριτούς στόχους: δράσεις για τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και
το περιβάλλον. Η υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας έδωσε στους
μαθητές μας νέες δεξιότητες, κοινωνικοποίηση, τη χαρά της δημιουργίας και
της συνεργασίας που απολαμβάνει πάντοτε ένας συνειδητοποιημένος εθελοντής.
Οι δράσεις με άξονα τον άνθρωπο ευαισθητοποίησαν τους μαθητές μας και
κατάλαβαν στην πράξη ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν ανάγκη.
Οι μαθητές μας ευαισθητοποιήθηκαν ως εθελοντές για το περιβάλλον μέσα από
δραστηριότητες για τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας και του τοπικού
πάρκου. Οι μικρότεροι μαθητές περιμένουν την σειρά τους την επόμενη χρονιά
για την δική τους συμμετοχή στο «Νοιάζομαι και Δρω».
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Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων
Συντελεστές:
Διονυσία Ψυχογιού, Μαριέττα Λιτσάκη, Αντωνία Τριτάκη, Βασίλειος Παπαστάμος

Συντονιστής Σχολικής Μονάδας:
Γεώργιος Γώγουλος
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Δράσεις/Δραστηριότητες που πραγματοποίησε το σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω»:

«Αναλαμβάνουμε δράση και βάζουμε όλοι από ένα λιθαράκι για να
βελτιώσουμε τον τόπο που ζούμε»

•

Νοιάζομαι και Δρω για το Περιβάλλον
Βασική μέριμνα της ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω» ήταν η ανάδειξη και η φροντίδα μονοπατιών
της περιοχής μας. Η περιοχή του Πλατανιά έχει πλούσιο φυσικό κάλλος, και κατά καιρούς έχουν
γίνει και γίνονται προσπάθειες φροντίδας του, που όμως είναι αποσπασματικές με αποτέλεσμα
μετά από λίγο καιρό όλη η προσπάθεια να σβήνει. Η ομάδα του σχολείου αποφάσισε να υιοθετήσει
αρχικά ένα μονοπάτι της περιοχής, το οποίο θα περπατούσε , θα εντόπιζε σημεία που χρήζουν
φροντίδας και θα δρούσε αναδεικνύοντας την ομορφιά του και τα ενδημικά φυτά του, τα οποία
θα μπορεί να χαρεί ο μελλοντικός επισκέπτης και να πάρει πληροφορίες γι’ αυτά. Παράλληλα η
ομάδα, έδειξε ευαισθησία σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, και έδρασε με δραστηριότητες, όπως η
φροντίδα του κήπου, του σχολείου και των δέντρων του σχολείου, υλοποίηση κομποστοποίησης
και ανακύκλωσης, καθαρισμός παραλίας της περιοχής και ότι άλλο ήταν στις δυνατότητες των
παιδιών και αποφασίσουν ότι θέλουν να υλοποιήσουν.

•

Νοιάζομαι και Δρω για την Ιστορία του τόπου μου
Η βασική δράση της ομάδας περιλάμβανε την ανάδειξη του Καταφυγίου Πλατανιά που βρίσκεται
στο χωριό του Πλατανιά κάτω από την κεντρική εκκλησία της περιοχής. Η ομάδα μελέτησε τα
ιστορικά στοιχεία, μελέτησε το μουσείο του καταφυγίου, και σε συνεργασία με τους εθελοντές του
μουσείου, σχεδίασε δραστηριότητες που θα αναδείκνυαν το χώρο, βελτιώνοντας την υπάρχουσα
οργάνωση και δημιουργώντας έναν πολιτιστικό πόλο έλξης επιΣ.Κ.Ε.Π.τών που θέλουν να
γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Στις δράσεις σαν αρχικές σκέψεις υπήρχαν η δημιουργία
blog, η ανανέωση των πληροφοριών των αντικειμένων του μουσείου με προσθήκη ψηφιακών
πληροφοριών μέσω QRcode, η δημιουργία αφίσας και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για την προβολή ντοκιμαντέρ που έχει παραχθεί από το Γυμνάσιό μας, με τη συνδρομή της
Πολιτιστικής Εταιρίας Κρήτης.

•

Νοιάζομαι και Δρω για τον Άνθρωπο
Οι μαθητές του Γυμνασίου Πλατανιά ενδιαφέρθηκαν για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
και με κάθε ευκαιρία ήταν έτοιμοι να προσφέρουν. Έτσι η δράση στη συγκεκριμένη διάσταση
επικεντρώθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα με συγκέντρωση βασικών αγαθών ή και χρημάτων,
με στόχο την προσφορά τους σε φορείς που χρειάζονται πόρους για να στηρίξουν κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες. Επίσης, σε περίπτωση που θα φιλοξενούνταν προσφυγόπουλα στην περιοχή, η
ομάδα θα συνεισέφερε στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών αυτών, μέσα από την προσωπική
επαφή και την οργάνωση κοινών με αυτά δραστηριοτήτων.
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Το όφελος για τους μαθητές:
Βελτιώσαμε σημεία του σχολείου μας και της περιοχής μας, καλλιεργήθηκε
αγάπη και σεβασμός προς το περιβάλλον ενώ οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν
σε περιβαλλοντικά θέματα και έδρασαν συνεργαζόμενοι με φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, μέσα από τις δράσεις γνώρισαν πτυχές της
τοπικής ιστορίας, συνεργάστηκαν με εθελοντές, γνώρισαν τη δουλειά και τις
δυσκολίες τους αποκομίζοντας γνώσεις από αυτούς, και πήραν πρωτοβουλίες
οι ίδιοι. Τέλος, ευαισθητοποιήθηκαν ως προς αδύναμες κοινωνικές ομάδες,
κατάλαβαν έννοιες όπως εθελοντισμός, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία, έμαθαν
να ενεργούν στο μέτρο που μπορούν και να μη μένουν αμέτοχοι σε ό,τι
συμβαίνει δίπλα τους. Σε γενικές γραμμές, πετύχαμε τους στόχους που τέθηκαν
στην αρχή του προγράμματος. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν θετική έως και
ενθουσιώδης. Οι εμπλεκόμενοι μαθητές άλλαξαν στάση ως προς πολλά που πριν
μπορεί να μην έδιναν σημασία. Είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε εθελοντικές
δράσεις συνεργαζόμενοι άψογα μεταξύ τους. Μέσα από τις δράσεις και τη
συνεργασία με φορείς της περιοχής, έγινε γνωστό το πρόγραμμα «Νοιάζομαι
και Δρω» έξω από τα τείχη του σχολείου ενώ επηρέασε θετικά ολόκληρη τη
σχολική μονάδα.
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Οι Δράσεις των Σχολείων
του «Νοιάζομαι και Δρω» με
μια Ματιά

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μέλος
Επιστημονικής Ομάδας «Νοιάζομαι και Δρω»

«Στην εισήγησή μου παρουσιάζω στατιστικά
δεδομένα για τις δράσεις που υλοποίησαν
τα σχολεία του "Νοιάζομαι και Δρω" κατά
τη σχολική χρονιά 2016-17. Όπως φαίνεται
συνοπτικά στον πίνακα, όλες οι κατηγορίες
δράσεων αξιοποιήθηκαν, άλλες περισσότερο,
άλλες λιγότερο. Στην πλειονότητά τους οι
δράσεις επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων που συνδέονται με την ενεργό
πολιτειότητα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον
των σχολείων επικεντρώθηκε σε δράσεις
που μεριμνούν για την ενημέρωση και την
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ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, δράσεις
για τη βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών
του σχολείου, για την προσφορά αγαθών
σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), τη
φροντίδα για το περιβάλλον και δράσεις για
την προαγωγή του πολιτισμού. Στον αντίποδα,
μειοδότησαν δράσεις που συνδέονται με την
προσφορά αγαθών σε ομάδες προσφύγων,
την αιμοδοσία και την προσφορά υπηρεσιών
σε πρόσφυγες».
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ»
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

Περιβάλλον

114

Πολιτισμός

113

Υγεία

67

Αιμοδοσία

34

Ενεργός πολίτης

143

Βελτίωση συνθηκών στη
γειτονιά / κοινότητα

93

Βελτίωση συνθηκών και
λειτουργιών στο σχολείο

117

Δανειστικές βιβλιοθήκες

48

Δράση ανεύρεσης πόρων και
δωρεά χρηματικού ποσού

74

Ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση κοινής γνώμης

123

Προσφορά αγαθών σε πρόσφυγες

39

Προσφορά υπηρεσιών σε πρόσφυγες

22

Προσφορά αγαθών σε άλλες ΕΚΟ

115

Προσφορά υπηρεσιών σε άλλες ΕΚΟ

75

Προστασία ζώων
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Άλλο ↓
1.Κοινωνικό περιβάλλον: Ευαισθητοποίηση προς τον ανθρώπινο πόνο και τις ΕΚΟ
2. Εθελοντική προσφορά χρόνου για εκμάθηση χορού σε συνομηλίκους μαθητές και
ψηφιακών δεξιοτήτων σε γονείς
3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για Άτομα με Αναπηρία
4. Επαφή και γνωριμία με Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
5. Προσφορά υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία
6. Προσέγγιση εννοιών εθελοντισμού, ενεργού πολιτειότητας, αλληλεγγύης
7. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κωφών μαθητών Νηπιαγωγείου
8. Ευαισθητοποίηση και αλληλεπίδραση με ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες
9. Συνέργειες με φορείς και άτομα της Κοινωνίας των Πολιτών για την κατανόηση του
εθελοντικού έργου
10. Συνεργασία με Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων
11. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, καλλιεργώντας την ιστορική μνήμη των μαθητών
μέσα από πραγματικά ιστορικά γεγονότα.
12. Ανάδειξη αξιών ζωής: σεβασμός, αγάπη, ευγενής άμιλλα
13. Αδελφοποίηση σχολείων με μαθητές ειδικών ικανοτήτων
14. Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων
15. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του παιδιού, ανθρώπων με διαφορετικότητα. Αντιμετώπιση της
«βίας» και προαγωγής της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας
16. Δράσεις για την ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής
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Παράλληλα με τις δράσεις που προτάθηκαν
από το "Νοιάζομαι και Δρω", κάποια
σχολεία, στο πλαίσιο πάντα του τρίπτυχου
εθελοντισμός-αλληλεγγύη-ενεργός πολίτης,
υλοποίησαν επιπλέον δράσεις που έκριναν
τα ίδια ως πλησιέστερες στα ενδιαφέροντα και
τις ανάγκες τους. Οι δράσεις αυτές, που είναι
δεκαέξι στον αριθμό, αναφέρονται ξεχωριστά
στο κάτω μέρος του πίνακα. Τέλος, αξίζει να
σταθούμε στο γεγονός ότι, ανεξάρτητα του
είδους των δράσεων, τα σχολεία τόνισαν στις
εκθέσεις τους τη συμβολή του "Νοιάζομαι και
Δρω" στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
των μαθητών και στην βελτίωση των στάσεων
και αντιλήψεών τους. Η ευαισθητοποίηση,
γενικώς, ως παιδαγωγικός στόχος καλύπτει
μεγάλο μέρος των δράσεων, τόσο των κύριων
όσο και των συμπληρωματικών.
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Βέβαια, όπως ανέφερα και στην αρχή,
μελετώντας τις εκθέσεις σχεδιασμού και
αποτίμησης των σχολείων, προκύπτει ότι
οριζόντιος άξονας διασύνδεσης ανάμεσα σε
όλες τις δράσεις που υλοποίησαν τα σχολεία
είναι “ο ενεργός πολίτης“. Εύλογα, επομένως,
προβάλλει το ερώτημα: “Τι σημαίνει "ενεργός
πολίτης"; Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του; Πώς υποστασιοποιείται η ενεργός
πολιτειότητα; Καθώς ερχόμουν σήμερα στην
εκδήλωσή μας και καθώς σκεφτόμουν αυτά
τα πρώτα ερωτήματα, πολλά περισσότερα με
κατέκλυσαν: Άραγε, η ενεργός πολιτειότητα
είναι ένα "επίσημο ένδυμα" που το φοράμε
σε εξαιρετικές περιστάσεις ή είναι στάσεις
και πράξεις της καθημερινότητας; Είναι άραγε
ενεργός πολιτειότητα το να δείχνω υπομονή
και σεβασμό, όταν ο άλλος μιλάει, και να μην
τον διακόπτω; Είναι ενεργός πολιτειότητα η
τήρηση χρόνου έναρξης και ολοκλήρωσης
μιας ομιλίας, όπως της δικής μου εδώ
σήμερα; Αντί για απαντήσεις στο αρχικό
μου ερώτημα, διαπίστωσα ότι έστελνα στον
εαυτό μου νέα ερωτήματα. Ερωτήματα που
ευελπιστώ ότι θα συζητηθούν, ανάμεσα σε
άλλα, από τα έγκριτα μέλη του στρογγυλού
τραπεζιού που θα ακολουθήσει. Πριν κλείσω
την εισήγησή μου, θα ήθελα να θυμίσω τα
λόγια της Βιβής Ανθοπούλου που μας μίλησε

για τις διαδικασίες εμπλοκής σε δράσεις, τις
"διαδρομές" που μπορούν να δημιουργήσουν
εμπειρίες εθελοντισμού, αλληλεγγύης και
ενεργού πολιτειότητας στους μαθητές μας.
Αυτές τις "διαδρομές" ο Γιάννης Πούλιος
ονόμασε "ιστορίες". Κατά την άποψή μου,
αυτές οι ιστορίες, που γράφουν οι μαθητές μας
μαζί με τους συμμαθητές τους, δημιουργούν
το καθοριστικό βίωμα και την προϋπόθεση
να αποτελέσουν οι ίδιοι οι μαθητές "θετικό
πρότυπο" για τον εαυτό τους για τον μετέπειτα
ενήλικο βίο τους».
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Συζήτηση σε στρογγυλό
τραπέζι
2ο Στρογγυλό τραπέζι:
«Νοιάζομαι και Δρω»: Τα επόμενα βήματα
Συντονισμός:
Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μέλος της
Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»
Σεβαστή – Σοφία Ανθοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη
Λένα Παπαλεξοπούλου, Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ
Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας,
Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»
Ευλαμπία Χαμαλίδου,Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μέλος
Επιστημονικής Ομάδας «Νοιάζομαι και Δρω»

«Το τελευταίο λοιπόν μέρος που αφορά
την ολομέλεια, θα ξεκινήσει με ένα πάρα
πολύ σύντομο εισαγωγικό δικό μου από τις
υπέροχες και ευφάνταστες δραστηριότητες
των μαθητών και αυτό θα αποτελέσει
εισαγωγή για τη συζήτηση που θα γίνει εδώ.
Στο στρογγυλό τραπέζι βρίσκεται η κ. Βιβή
Ανθοπούλου που είναι Γενική Διευθύντρια
του Ιδρύματος Λαμπράκη και η Επιστημονική
Υπεύθυνη του "Νοιάζομαι και Δρω". Να πω
ότι το Ίδρυμα Λαμπράκη υλοποιεί το έργο. Η
κ. Παπαλεξοπούλου είναι αντιπρόεδρος του
Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός»,
ο οποίος υλοποιεί και αυτός το έργο, η κ.
Τσαμπίκα Καράκιζα, η οποία είναι Προϊσταμένη
Παιδαγωγικής
και
Επιστημονικής
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
η κ. Πόπη Κύρδη, η οποία είναι Υπεύθυνη

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην Α’
Αθήνας και μία από τους συγγραφείς του
εκπαιδευτικού υλικού του "Νοιάζομαι και
Δρω" και η κ. Μπία Χαμαλίδου, η οποία είναι
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Α’/
Βάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, τι
θεωρείτε ότι τώρα ανακύπτει, ποιες είναι οι
άμεσες προτεραιότητες τις οποίες επισημαίνετε
για την επόμενη σχολική χρονιά. Θα ξεκινήσω
με εσάς, κυρία Ανθοπούλου».
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Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη

«Είναι τόσο πολλά αυτά που είδαμε το
διήμερο, τόσο πολύπτυχα, τόσο πλούσια, που
αν προσπαθήσει κάνεις να ξεχωρίσει τομείς
προτεραιότητας δεν είναι πολύ απλό. Όμως σαν
μια γενική τοποθέτηση, θα όριζα τρία σημεία,
στα οποία έχει νόημα να δώσουμε έμφαση.
Το πρώτο -και για μένα το σημαντικότεροείναι η συνέπεια και η συνέχεια σε αυτό που
κάνουμε και αναφέρομαι στους μαθητές.
Ξεκινήσαμε, τους βάλαμε σε μία διαδικασία,
κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν, ενημερώθηκαν
έκαναν δράσεις σε διάφορους τομείς, από εκεί
και πέρα όμως, το ότι ενημερώθηκαν για τον
εθελοντισμό, το ότι γνώρισαν οργανώσεις,
το ότι συμμετείχαν σε δράσεις, δεν αποτελεί
κανενός είδους εγγύηση ότι αυτά τα παιδιά
αυτά θα δεσμευτούν και του χρόνου θα
συνεχίσουν μία τέτοια δραστηριότητα. Είδαμε
βέβαια ότι σε κάποιες περιπτώσεις σχολείων
που συμμετείχαν για δεύτερη χρονιά, τα
παιδιά όντως φαίνεται να επέλεξαν έναν τομέα
από αυτούς, στους οποίους την προηγούμενη
χρονιά είχαν δραστηριοποιηθεί και εκεί
εστίασαν. Και νομίζω ότι αυτό έχει ένα νόημα
να γίνεται, διότι βάζει τα παιδιά πραγματικά σε
ρόλο εθελοντή. Συνεπώς, θα τόνιζα αυτό το
στοιχείο, τη συνέχεια και τη συνέπεια αυτού
του πράγματος. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να
διασφαλιστεί, καθώς μπορεί ένας μαθητής
που σήμερα στην ε’ δημοτικού υλοποιεί το
"Νοιάζομαι και Δρω", του χρόνου στην στ΄
Δημοτικού να βρεθεί σε μία τάξη που δεν
ασχολείται με ζητήματα εθελοντισμού και
ενεργού πολιτειότητας. Πόσο μάλλον όταν
αλλάζει βαθμίδα ή σχολείο, η ζητούμενη
συνέχεια είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι στην πορεία
αυτής της συζήτησης θα μας δοθεί η ευκαιρία
να αναλύσουμε.
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Ένα δεύτερο σημείο που θα τόνιζα είναι η
πιο ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή της
οικογένειας. Δηλαδή πρέπει να στοχεύσουμε
στους γονείς, και αυτό δεν το περνάω σε σας
ως ευθύνη. Όλα αυτά που θέτω, τα θέτω

προς συζήτηση και σκέψη και για όσους
είμαστε στο πιο επιτελικό κομμάτι αυτού του
έργου, αλλά όπως επανειλημμένα έχω πει
βλέπουμε αυτό το δίκτυο ως ένα δίκτυο όπου
όλοι -ο καθένας σαν μονάδα και όλοι μαζί
σαν ομάδα- μπορούμε να συνεισφέρουμε με
προτάσεις. Επομένως, είστε ευπρόσδεκτοι
και σας ενθαρρύνουμε και σας παρακαλούμε
ό,τι ωραίο σκέφτεστε, να μας το προτείνετε
διότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Πρέπει
να δούμε πώς θα απευθυνθούμε στους
γονείς. Εχθές ο Γιάννης Πούλιος τόνισε ότι θα
πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό υλικό για τους
γονείς και θα δούμε πώς θα μπορούσαμε
να το δρομολογήσουμε. Πάντως, πρέπει
να δουλέψουμε με την οικογένεια, όχι
αποκομμένα από το σχολείο φυσικά, μέσω
του σχολείου, αλλά ίσως πιο συστηματικά.
Το τρίτο σημείο αφορά έναν τομέα, τον οποίο
στην εκπαίδευση δεν καλλιεργούμε. Είναι το
κομμάτι της επικοινωνίας και διάχυσης των
στόχων του έργου μας και των αποτελεσμάτων
του. Κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα στις
τάξεις και δεν τα επικοινωνούμε. Κάνεις
δεν μαθαίνει για τα μικρά και μεγάλα ωραία
πράγματα που γίνονται. Πολλές φορές
τυχαίνει να "σνομπάρουμε" την επικοινωνία,
γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία και πολύ δίκαια
μας ενδιαφέρει η ουσία και το αποτέλεσμα.
Όμως εδώ έχουμε ένα εγχείρημα, το οποίο
ελπίζουμε ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα και το
αποτέλεσμα θα είναι αυτό που κάνουμε τώρα
και το έχουμε ξεκινήσει έτσι, να μπει μέσα στα
σχολεία, να αποκτήσει τη θέση του στα σχολεία,
διαχρονικά όπως λέγαμε εχθές. Και για να
γίνει αυτό, η επικοινωνία είναι ένα τρομερά
σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να επενδύσουμε
στην επικοινωνία. Θα σας βοηθήσουμε κι
εμείς στην επόμενη φάση με οδηγίες, με
έτοιμα υλικά για να δείξουμε στην κοινότητα,
τη σχολική και την τοπική, τι κάνουμε για
να "παρασύρουμε" και άλλους στο ταξίδι
μας. Δεν χρειάζεται όλα τα σχολεία ή όλοι οι
μαθητές που θα μάθουν για το πρόγραμμα να
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το δουλέψουν, όπως το δουλεύουν τα σχολεία
που βρίσκονται εδώ σήμερα. Ακόμα και κάτι
μικρό να κάνουν, ξεκινούν και αυτοί στον ίδιο

δρόμο και ενδεχομένως να εμπλακούν πιο
συστηματικά στο μέλλον. Ευχαριστώ».

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Για μένα η προτεραιότητα του χρόνου πρέπει
να είναι οτιδήποτε αυξάνει τη βιωσιμότητα του

πολύ σημαντικού αυτού προγράμματος».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση

Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Θα σας διακόψω εδώ λίγο κ.
Παπαλεξοπούλου, θα θέλατε να μας πείτε,
επειδή έχετε εμπλακεί, επειδή είστε ο χορηγός

του προγράμματος, η ψυχή του προγράμματος,
πώς το βλέπετε αυτό;».

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Να σας πω καταρχήν ότι ο Δεσμός δεν είναι
ο χορηγός, το πρόγραμμα έχει τρεις χορηγούς
ευτυχώς, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και
ελπίζουμε να συνεχίσουμε του χρόνου με
αυτούς. Ως εμπνευστής και ένας από τους
δύο Φορείς Υλοποίησης, θεωρούμε πολύ
σημαντικό να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα.
Η βιωσιμότητα είναι εξαιρετικής σημασίας
γιατί το όραμά μας και ο σκοπός μας είναι
η αλλαγή της κουλτούρας, είναι η αλλαγή
στάσης ζωής. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται
βάθος χρόνου, επιμονή και πολύ συστηματική
δουλειά. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνια
και δεν γίνεται μέσα σε μία σχολική χρονιά.
Άρα η βιωσιμότητα είναι κάτι εξαιρετικά
αναγκαίο. Την βιωσιμότητα την εστιάζω σε
τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι η ποιότητα,
η διάχυση και η επικοινωνία. Ακρογωνιαίος

λίθος είναι η ποιότητα, δηλαδή πρέπει να έχει
απόλυτη ποιότητα το έργο το οποίο κάνουμε,
να είναι αποτελεσματικό, αυτό να φαίνεται, να
είναι μετρήσιμο. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και
η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση την
οποία κάνουμε, η αξιοποίηση της εμπειρίας
όλων σας. Σε αυτόν τον παράγοντα για
την βιωσιμότητα, που είναι η ποιότητα του
έργου πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ
καλό δρόμο και μετά από όλα αυτά τα οποία,
είδαμε, ακούσαμε και μας είπατε εδώ πέρα,
πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι
αλλά πρέπει να συνεχίσουμε στα ίδια βήματα.
Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είστε
όλοι σας άξιοι συγχαρητηρίων. Οι άλλοι δύο
όμως παράγοντες θέλουν πολύ περισσότερη
δουλειά. Ο ένας είναι η διάχυση και ο άλλος
είναι η επικοινωνία. Όσον αφορά τη διάχυση
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πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε
ο καθένας από εμάς, μπορεί να είναι το πιο
απλό πράγμα στο σχολείο, δηλαδή να είναι
περισσότεροι οι εκπαιδευτικοί, περισσότεροι
οι μαθητές. Άλλος τρόπος αύξησης της
διάχυσης είναι να δώσουμε μεγαλύτερη
έκταση, στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση
του προγράμματος, ή ο καθένας από εμάς να
αναλάβει όσο μπορεί, τον ρόλο του πρεσβευτή
του προγράμματος στην τοπική του κοινωνία.
Μερικοί από εσάς έχετε και κοινωνικούς
ρόλους και μία σφαίρα επιρροής η οποία
είναι αρκετά μεγάλη. Χρησιμοποιήστε την
για να γίνετε πρεσβευτές του προγράμματος.
Εμείς σαν Φορείς Υλοποίησης μαζί με την
επιστημονική ομάδα πρέπει να δώσουμε ίσως
κάποια εργαλεία για να μπορέσει να γίνει κάτι
τέτοιο. Αλλά το θεωρώ εξαιρετικής σημασίας.
Τέλος η επικοινωνία. Επικοινωνία πρέπει
να έχουμε με θεσμικούς παράγοντες, όπως
είναι το ΙΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά
επίσης πρέπει να υπάρχει μία πανελλαδικής
εμβέλειας στρατηγική επικοινωνίας. Αλλά θα
το χωρίσω στα δύο: το ένα κομμάτι είναι το
ευρύ κοινό, που μπορεί να είναι συνεντεύξεις
τύπου, ομιλίες TΕDx, social media, ΜΜΕ,
οτιδήποτε μπορεί ο καθένας μας να κάνει,
να χτιστεί δηλαδή ένα brand awareness και
το δεύτερο είναι στα κλαδικά μέσα. Δηλαδή

θα πρέπει οπωσδήποτε, όπου μπορούμε να
μαθευτεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το έργο
και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος
αυτού. Το μόνο που δεν έχω αναφέρει και
θα κάνω μία γρήγορη αναφορά για να μην
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι
η πολιτική βούληση. Δηλαδή αν θέλουμε να
ενταχθεί, όπως είπατε και οι περισσότεροι από
εσάς, κι εγώ συντάσσομαι σε αυτό με εσάς,
ο εθελοντισμός οργανικά μέσα στα σχολεία,
εκεί πέρα μπορεί να χρειαστεί και η πολιτική
βούληση. Για να είμαι όμως σαφής δεν
αρκεί και εκεί μόνη της η πολιτική βούληση.
Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από την
εκπαιδευτική βάση και δεν πρόκειται ένας
Υπουργός οποιουδήποτε κόμματος να πάει
και να προσπαθήσει να βάλει τον εθελοντισμό
οργανικά αν δεν υπάρχει η υποστήριξη της
εκπαιδευτικής βάσης. Άρα αυτή η υποστήριξη
είναι σημαντικότατή ακόμα και αν δεν υπάρξει
πολιτική βούληση για την ένταξη του έργου,
ώστε να συνεχιστεί το έργο αλλά και εφόσον
υπάρξει πολιτική βούληση να στηριχθεί και
εσωτερικά. Η βιωσιμότητα είναι υπόθεση όλων
μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε, ο καθένας
σε αυτό το δωμάτιο να συνεργαστούμε.
Επομένως, η εδραίωση του προγράμματος
και η υλοποίηση του προγράμματος είναι
υπόθεση όλων μας».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση

Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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«Εδώ ανοίγει το θέμα και πριν συνεχίσουν οι
συναδέλφισσες θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω
γιατί έχουμε δύο πολύ ισχυρές τοποθετήσεις.
Και να πω ότι εδώ έχουμε τοποθέτηση
σύμφωνα με την οποία η προτεραιότητα
είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Δηλαδή ότι
ξεκινάμε με ευαισθητοποίηση και συνεχίζουμε
με εμβάθυνση. Σημασία έχει η ενεργός
συμμετοχή της οικογένειας με περισσότερη
γονεϊκή εμπλοκή. Το τρίτο που ακουμπάει
και περισσότερο σε αυτό που μας είπε η κ.
Παπαλεξοπούλου, το θέμα της επικοινωνίας.
Δηλαδή να μεταφερθεί το μήνυμα, ώστε να

φτάνει να πείθει την πολιτική ηγεσία. Όμως
και οι δύο πιστεύουν ότι το δυσκολότερο
έργο έχει γίνει. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που
υλοποιούν και πιστεύουν, το επικοινωνούν
και το διατρανώνουν. Ίσως επειδή το "τερέν"
μας είναι η εκπαίδευση, να υπολείπεται ως
προς την επικοινωνία. Η κ. Παπαλεξοπούλου
τόνισε και την σημασία της διάθεσης έστω
και εξ αποστάσεως. Ο λόγος τώρα στην κ.
Καράκιζα».
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Τσαμπίκα Καράκιζα
Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

«Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με λιγότερους
συντονιστές και λιγότερα σχολεία. Ενώ
υπήρχε ένα πολύ σαφές και τεκμηριωμένο
εκπαιδευτικό υλικό και πλαίσιο, διαπιστώσαμε
την πρώτη χρονιά, ότι τα σχολεία έκαναν
πολλές σημαντικές δράσεις, στρατεύτηκαν,
συσπείρωσαν, ανοίχτηκαν και στράφηκαν σε
πλάτος ως προς τα ενδιαφέροντα και τους
προσανατολισμούς. Τη δεύτερη χρονιά, τα
σχολεία που συμμετείχαν δεύτερη χρονιά
στο πρόγραμμα, ακολούθησαν τον στόχο
που είχαμε βάλει, δηλαδή την υλοποίηση
ενός θέματος ομπρέλας που γύρω από
αυτό απλώθηκαν όλες οι δράσεις. Πολλά
σχολεία το κατάφεραν αυτό. Και πραγματικά
είναι πολύ συγκινητικό, και ο λόγος που δεν
έβγαλα φωτογραφία από τις δράσεις των
δικών μου σχολείων είναι γιατί πραγματικά
πολλές φορές έκλαψα. Έκλαψα όταν είδα
την παρουσίαση του νηπιαγωγείου, το οποίο
νομίζω ότι αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα
παιδαγωγικής και οργάνωσης: πώς με αφορμή
τα βιβλία, χτίζουμε έναν ετήσιο σχεδιασμό
και υλοποιούμε όλες τις προεκτάσεις του
εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της
ενεργού πολιτειότητας με τον καλύτερο τρόπο,
στοχευμένα, παιδαγωγικά και επιστημονικά,
ανοιχτά στην κοινωνία. Άρα λοιπόν γίνεται.
Αυτό που λέμε γίνεται. Επομένως, μπαίνοντας
για τρίτη χρονιά, τα σχολεία που τώρα θα
δράσουν για δεύτερο χρόνο, καλό είναι να
βρουν ένα όχημα-ομπρέλα και να στοχεύσουν
εκεί. Τα πρώτα πάλι λίγο θα πλατιάσουν, τι θα
κάνουν όμως τα σχολεία που θα είναι για τρίτη
χρονιά; Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με πλάτος,
μετά με το βάθος και μετά επιστροφή στο
πλάτος που θα μας βγάλει έξω στην κοινωνία,
αν το δούμε λίγο σχηματικά. Δηλαδή, το θέμα
της διάχυσης, νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα
για κάθε σχολείο που κάτι έχει χτίσει στο
εσωτερικό του, να το βγάλει προς τα έξω, όχι
μόνο με συνεργασίες και να το βγάλει στον
Τύπο, αλλά διαχέοντας, ξυπνώντας, άλλους
φορείς, άλλα σχολεία, το διπλανό σχολείο, έναν
σύλλογο στη γειτονιά, έναν επιστήμονα, κάτι

το οποίο θα τους κινητοποιήσει. Είναι όπως
βάζουμε τους καλούς μαθητές να βοηθήσουν
τους πιο αργούς. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη
την κοινωνία και όχι μόνο στο εκπαιδευτικό της
κομμάτι, αλλά και στο ευρύτερο με απώτερο
στόχο να φτιαχτούν τοπικά δίκτυα στις
περιοχές, στα νησιά, στις πόλεις, τοπικά δίκτυα
αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Είναι πολυδιασπασμένη όλη αυτή η δραστηριότητα που
γίνεται και αποτελούν ενδεικτικό της δομής
της ελληνικής κοινωνίας οι επικαλύψεις. Είναι
όμως πολύ ωραίο γεγονός, η εκπαίδευση να
επιτελεί έναν τέτοιο ρόλο στην κοινωνία. Μέσα
στο σχολείο νομίζω ότι ένα άλλο ωραίο πράγμα
που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε
ομίλους εθελοντισμού ή αλληλεγγύης με βάση
τα ενδιαφέροντα. Το σκέφτομαι από εχθές. Η
πρώτη σπίθα γίνεται όταν είναι όλοι μαζί, όμως
για να μείνει ο άλλος πρέπει να έχει αυτό το
διαρκές εσωτερικό κίνητρο και δεν μπορεί να
είναι παρά η ανάγκη και το ενδιαφέρον αυτό
που τον παρακινεί. Μπορούμε να φτιάξουμε
ομίλους και εκεί μπορούν να ενταχθούν και
οι εκπαιδευτικοί πάλι με βάση τα δικά τους
ενδιαφέροντα και οι γονείς. Αυτά σε επίπεδο
διαδικασιών. Ως τρίτο και τελευταίο, θα
πρέπει να θέσουμε τον ρόλο του σχολείου
στην κοινότητα. Δηλαδή να είναι ένα σχολείο
το οποίο έχει μία συγκεκριμένη κουλτούρα
και ταυτότητα προσφοράς. Γιατί στο Αιγαίο,
που είμαι εγώ, οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο
αλλάζουν, η ταυτότητα και η κουλτούρα του
σχολείου όμως μένει. Αν το σχολείο αποκτήσει
μία κουλτούρα αυτή μένει. Εκεί υπάρχουν
διαδικασίες για τις οποίες έχω κάποιες σκέψεις
και θα πρέπει να ξεκινήσουν από τον Σύλλογο
Διδασκόντων με συγκεκριμένο υλικό, με
ανάπτυξη του έργου των Συντονιστών και με
άνοιγμα πάλι προς τα έξω. Οι επιμορφώσεις να
είναι ανοιχτές, προς την κοινωνία, τους γονείς
κλπ. Τέλος, οι Συντονιστές πρέπει να βάλουν
ως στόχο να γίνουν αχρείαστοι. Οι καλύτεροι
Συντονιστές είναι οι αχρείαστοι Συντονιστές».

571

Νοιάζομαι και Δρω

Καλλιόπη Κύρδη

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»

«Τσαμπίκα, νομίζω διάβασες τις σημειώσεις
μου! Βρισκόμαστε όμως και οι δύο στον
χώρο της εκπαίδευσης και καταλήγουμε
στα ίδια πράγματα. Επομένως, θα κάνω
κάποιες μικρές προσθήκες συμφωνώντας
απόλυτα με αυτά που είπε πριν η Τσαμπίκα.
Ένα σχολείο όσο προχωράει μαθαίνει και
ανοίγεται στην κοινότητα και αυτό είναι το
σημαντικό. Επαναφέρω κάποια πρόταση που
είπε εχθές η Βιβή. Θα πρέπει πιθανώς να
δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχολείων που τα
βήματα θα οδηγούν σε μια ηθική ικανοποίηση
των συμμετεχόντων, αφού θα έχουν καλύψει
ορισμένα βήματα (γνωρίζω τους φορείς,
μαθαίνω τις έννοιες, δρω, κάνω μία καμπάνια
κ.ά.). Είναι κάποια από αυτά τα αναγκαία
βήματα που χρειάζονται για να γίνει κάνεις
ενεργός πολίτης. Μένει νομίζω να ανοίξουμε
μία συζήτηση στην πλατφόρμα για το ποια θα
μπορούσαν να είναι αυτά τα βήματα ώστε
να έχουν τα σχολεία μια ηθική ικανοποίηση
στο τέλος του προγράμματος. Είδαμε πολλά
πράγματα και συμφωνώ απολύτως με το
πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ακούμπησε
κυριολεκτικά σε αυτό που είχαμε προτείνει
στην αρχή της χρονιάς, όπως το σχολείο της
Παλλήνης αλλά και άλλα τα οποία επέλεξαν
έναν-δύο τομείς και δούλεψαν πάνω σε
αυτούς. Ίσως θα πρέπει να σκεφτόμαστε
πια τις λιγότερες δραστηριότητες πιο βαθιά
οργανωμένες, με πιο πολλά στοιχεία σε ένα
θέμα. Όπως για παράδειγμα την οργάνωση
μιας καμπάνιας, τη συνεργασία με φορείς που
είναι γύρω μας, όχι με φορείς που είναι μακριά
μας και τραβούν τα φώτα όλων. Καλό είναι να
συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς και
επειδή πολύ συχνά ακούστηκε το θέμα των
γονιών που είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των
γονιών είναι η πολιτική του σχολείου. Εάν το
σχολείο έχει μια πολιτική συνεργασίας με τους
γονείς, τότε θα τους έχουμε πιο εύκολα κοντά
μας, να συναποφασίζουν με τα παιδιά τους
για τις ανάγκες της περιοχής και της τοπικής
κοινότητας.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις τους καλούμε,
απλώς δεν συμμετέχουν. Πρέπει αυτό να το
ξεπεράσουμε. Η εμπλοκή των γονέων είναι
πολιτική και όχι περιστασιακή δυνατότητα. Δεν
μπορούμε σε άλλα πράγματα όμως να τους
κρατούμε έξω με διαχωριστικές γραμμές. Τα
δίκτυα και οι όμιλοι είναι πολύ σημαντικοί και
θα πρέπει να στηριχθούν από όλους, κυρίως
από τους Σχολικούς Συμβούλους και τους
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Είναι
στη δουλειά μας να χτίζουμε δίκτυα εθελοντικά
και να τα υποστηρίζουμε. Δίκτυα που είτε
αφορούν αποκλειστικά το θέμα μας, δηλαδή
τον εθελοντισμό και την ενεργό πολιτειότητα,
είτε δίκτυα στα οποία τα παραπάνω αποτελούν
ένα σημαντικό κομμάτι. Η δικτύωση βοηθά στο
να δεις πολλές φορές τους ίδιους ανθρώπους,
να δεις τις ανάγκες, να έρθουν μεταξύ τους σε
επαφή, κάτι που έχει γίνει σε μικρή κλίμακα στο
πλαίσιο του "Νοιάζομαι και Δρω". Αν υπάρχει
όμως ένα τοπικό δίκτυο, στο οποίο υπάρχει
οργάνωση συναντήσεων, εκεί υπάρχει
μεγαλύτερη δυνατότητα να γίνουν πράγματα
και να λειτουργήσουμε ως μέντορες. Επίσης,
ένα είδος αδελφοποιήσεων σχολείων θα
μπορούσε να λειτουργήσει θετικά. Σχολεία, τα
οποία βρίσκονται κοντά ή και μακριά, γύρω
από μία συγκεκριμένη θεματική, να μπορούν
να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Ίσως εδώ
μέσω της πλατφόρμας να υπάρξουν κάποιες
συνέργειες γύρω από μεγάλα θέματα στα
οποία τα σχολεία θα εγγράφονται, ώστε να
ανταλλάσσουν απόψεις έγκαιρα».

Νοιάζομαι και Δρω

Ευλαμπία Χαμαλίδου

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

«Καλησπέρα και από εμένα. Στη δική μου
περίπτωση δεν μπήκατε στις σημειώσεις μου,
γιατί δεν είχα. Μπήκα όμως στις σκέψεις μου
και στους δικούς μου προβληματισμούς, με
αφορμή το παρόν συνέδριο για το τι πρόκειται
να γίνει στη συνέχεια του προγράμματος την
επόμενη χρονιά. Συμφωνώ πολύ με αυτά που
είπε αρχικά η Βιβή. Το παράδειγμα του δικού
μου σχολείου μου έδειξε ότι η συνέπεια και η
συνέχεια στο πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει
στην εμβάθυνση και στην πιο ουσιαστική
λειτουργία του προγράμματος και για τους
εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Το 2ο
Δ.Σ. Ξάνθης συμμετείχε για δεύτερη φορά στο
πρόγραμμα και η δράση του είχε να κάνει με τη
διαμόρφωση ενός παρατημένου, καινούριου
μεν, παρατημένου δε πεζοδρόμου έξω από
το σχολείο, με τη διαμόρφωσή του αισθητικά
αλλά και τη λειτουργία του και αξιοποίησή
του από την τοπική κοινωνία. Το 2ο Δημοτικό
στεγάζεται σε μία μουσουλμανική γειτονιά της
Ξάνθης, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι μικτή
και με χριστιανούς και με μουσουλμάνους,
και έχει ξεκινήσει από τον Δήμο μία πορεία
αναμόρφωσης της περιοχής. Στο πλαίσιο
αυτής της αναμόρφωσης είχε κατασκευαστεί
ο πεζόδρομος, αλλά ποτέ δεν είχε τεθεί
λειτουργία. Το σχολείο αποφάσισε πέρυσι να
τον αναλάβει και να τον υιοθετήσει και αφού
αισθητικά παρέμβει πάνω του και τον κάνει
όμορφο και γοητευτικό, να προσπαθήσει να
χτίσει πάνω του δραστηριότητες κοινωνικές
και πολιτιστικές. Πέρυσι λοιπόν, ως πιο αθώοι,

και εγώ και οι συνάδελφοι, αναλωθήκαμε
περισσότερο σε μία οριζόντια διαπραγμάτευση
του προγράμματός μας και σε ένα ποσοτικό
κυνήγι δράσεων και κυρίως βέβαια με την
αισθητική μας παρέμβαση.
Φέτος περισσότερο ώριμοι, θελήσαμε να
εμβαθύνουμε στην ουσία του προγράμματος,
οπότε δουλέψαμε με λιγότερες δραστηριότητες
αλλά πιο στοχευμένες. Για εμένα προσωπικά,
η καρδιά του προγράμματος, ήταν η
δημιουργία της ανάγκης της βιωσιμότητας,
τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από
τους μαθητές. Πώς δηλαδή ο πεζόδρομός
μας θα αποκτήσει την ανάγκη να συνεχίσει να
υπάρχει για την κοινότητα και αυτό ήταν το πιο
σπουδαίο που καταφέραμε να κερδίσουμε.
Νομίζω ότι αν το καταφέραμε και το πετύχαμε
είναι γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε καθαρά
από τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της
τοπικής κοινωνίας, που συχνά συμπίπτουν.
Τα ενδιαφέροντα είναι η βασική προτεραιότητα
που θα πρέπει να έχουμε κατά την υλοποίηση
δράσεων. Ολοκληρώνοντας να πω ότι η
ενεργός συμμετοχή της οικογένειας είναι
πολύ σημαντική και θα προσέθετα την
τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς.
Με ξάφνιασε φέτος η ανάγκη επαφής των
τοπικών φορέων μαζί μας, καθώς άνοιξαν
δρόμοι για την ίδια τη δράση τους. Αυτό
βοηθά και στη διάχυση και στην επικοινωνία
του προγράμματος με την εκάστοτε τοπική
κοινωνία, είτε μικρή είτε μεγάλη».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Κρατάω αυτό που είπατε, ότι οι μαθητές πρέπει
να δίνουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Η κ.
Καράκιζα είπε ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν
δράσεις που να εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά

τους. Έχουμε επομένως μαθητές που δρουν
στην κοινότητα αναφορικά με ένα ζήτημα που
τους ενδιαφέρει. Πραγματικά αναρωτιέμαι
κι έχω σημειώσει εδώ, τελικά όταν φεύγουν
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οι εκπαιδευτικοί, πώς θα μπορέσουμε να
ασκούμε αυτήν την επιρροή του προγράμματος
έτσι, ώστε να έχει σημασία για την προσωπική
πορεία κάθε μαθητή, ο οποίος θα κληθεί να
συνεχίσει και να συντηρεί το πρόγραμμα αυτό.
Πώς νοηματοδοτείται και πώς συντηρείται
μέσα από τη σχολική κοινότητα; Πώς μπορεί να

ασκεί επιρροή στην πορεία του κάθε μαθητή;
Να ξεκινήσω με την κ. Χαμαλίδου».

Ευλαμπία Χαμαλίδου

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

«Από πέρυσι ήδη, κάθε σχολείο, το πρόγραμμα
το οποίο έθεσε και έπρεπε να υλοποιήσει
το έκανε με μεγάλη οργάνωση. Στο κάθε
σχολείο έγινε μια οργάνωση με ένα επίσημο
καταστατικό, όχι με συμβολαιογράφους αλλά
με τη θέληση και την πίστη των παιδιών. Και
θα είμαι πιο σύντομη από αυτό που απαιτείται.
Φέτος, με την εκστρατεία που υλοποιήσαμε
στο τέλος, σκεφτόμουν ότι το κάθε σχολείο
συνέστησε μια οργάνωση που επικεντρώνεται
σε ένα κοινωνικό ζήτημα ή πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η μικρή μας πόλη. Σχετικά με

αυτά τα ζητήματα συγκεντρωθήκαμε γύρω
από μία πλατεία και θα ήθελα αυτό να γίνει
βίωμα του χρόνου στα παιδιά. Ότι το κάθε
ένα παιδί ουσιαστικά, υιοθετώντας ένα
ζήτημα παλεύει για την επίλυσή του και όλοι
μαζί να γίνουμε ένα δίκτυο "Νοιάζομαι και
Δρω" στην πόλη ολόκληρη, σηκώνοντας τα
ζητήματα που μας αφορούν και επηρεάζουν
την καθημερινότητά μας, εμπλεκόμενοι, όπως
είπαμε, όσο το δυνατόν περισσότεροι».

Καλλιόπη Κύρδη
Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»
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«Θα συμφωνήσω με την κ. Χαμαλίδου, ότι το
σημαντικό για να έχουμε τα παιδιά ξανά είναι
να τα ακούμε και να ακούμε αυτό που θέλουν
από την κοινότητα, δηλαδή τα προβλήματα
που εντοπίζουν στην κοινότητα γύρω τους, τα
προβλήματα που εντοπίζουν στην ευρύτερη
κοινωνία, στις ειδήσεις, παντού. Πολλές φορές
το σχολείο κλείνει την πόρτα στα ζητήματα
αυτά. Ακούμε λοιπόν, και βάσει αυτών που
ακούμε συναποφασίζουμε τι είναι αυτό που
θέλουμε και πώς θα κινηθούμε. Αν λοιπόν
στηριζόμαστε σε αυτό που θέλουμε και
αυτό που αποφασίζουμε, νομίζω ότι τους
δίνουμε το κλίμα και ενισχύουμε το κομμάτι
της πολιτειότητας που συζητάμε, αλλά και

οι ίδιοι οι μαθητές κατανοούν την έννοια του
δικαιώματος. Γιατί ένα δικαίωμα στηρίζεται σε
αυτήν τη σχέση, και προχωρούν επομένως
στην επίλυσή του με όποιες δυνάμεις έχουν
οι ίδιοι, είτε προσκαλούν και άλλους. Θα
μπορούσε να υπάρχει ένα πεντάλεπτο μία
φορά την εβδομάδα, που θα δίνεται στις
ομάδες που δουλεύουν για να συζητήσουν
τη θεματική και την πρόταση που κάνουν, έτσι
ώστε να βγουν μπροστά όλα τα παιδιά του
σχολείου και όχι μόνο της τάξης».

Νοιάζομαι και Δρω

Τσαμπίκα Καράκιζα

Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

«Αν έχω καταλάβει καλά, το ερώτημα είναι
το πώς εγκαθιδρύεται μία κουλτούρα σε μια
σχολική ομάδα ανεξάρτητα αν υπάρχει το
πρόγραμμα εκεί. Η καθιέρωση της κουλτούρας
είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Το
ξέρουμε όλοι ότι απαιτεί πάρα πολύ χρόνο με
στοχευμένη δουλειά, συνειδητή και όσο γίνεται
βαθύτερη. Όμως, για να μπορούμε να πούμε
ότι υπάρχει μία τέτοια κουλτούρα, θα πρέπει η
δουλειά των ανθρώπων να μετασχηματιστεί
σε διαδικασίες. Ένα σχολείο που έχει τέτοια
εγκαθιδρυμένη κουλτούρα με τις έγγραφες
των παιδιών, υπάρχει δίπλα στον διευθυντή
κάποιος που θα προτείνει τους θεματικούς
ομίλους ως δεδομένο. Διαδικασία σημαίνει
ότι υπάρχει συγκεκριμένη διακόσμηση και
τοποθέτηση πραγμάτων μέσα στο σχολείο,
η οποία ενημερώνεται, επικαιροποιείται και

δεν είναι έτοιμη να καταπέσει. Διαδικασία
σημαίνει ότι στις έγγραφες ή στις εκδηλώσεις
του σχολείου υπάρχουν γονείς που μοιράζουν
φυλλάδια, ενημερώνουν τους άλλους γονείς,
ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων βγαίνει
προς τα έξω. Διαδικασίες σημαίνει επίσης
αυτό που ξέρουμε όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί,
που ρωτάμε γιατί καθυστερούμε μετά τις
δύο τη συνέλευση διδασκόντων; Θα πρέπει
να απαντάμε: γιατί έτσι το κάνουμε εμείς
εδώ. Όταν θα φτάσει το σχολείο να πει: Εμείς
έτσι το κάνουμε εδώ, αυτό σημαίνει μία
καθιερωμένη κουλτούρα. Ζήτημα κλειδί; Ο
διευθυντής. Για αυτό πρέπει να δουλέψουμε
πολύ στοχευμένα με τους διευθυντές για τα
σχολεία που υπάρχουν και τα σχολεία που θα
υπάρξουν».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω το
παράδειγμα του Ζάννειου, στο οποίο
η διευθύντρια πρότεινε το διευρυμένο
διάλειμμα, στο πλαίσιο μίας τελετουργίας».

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Πολύ γρήγορα, συμφωνώ με αυτά που είπε
η Τσαμπίκα. Θεωρούμε ότι κάθε χρόνο αυτό
θα γίνεται πιο εύκολα. Θα υπάρχει μία βάση
που θα μπορούμε να χτίσουμε τις δράσεις
της επόμενης χρονιάς. Όσον αφορά όμως
την ερώτηση που μας κάνατε, το πώς θα
κάνουμε το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό,
θα μπορούσαμε να δώσουμε μία μεγαλύτερη
έμφαση στις δικαιωματικές δράσεις, οι

οποίες όμως δεν θα είναι επιφανειακές αλλά
θα δώσουν τη δυνατότητα στον μαθητή να
ασχοληθεί με κάτι σε βάθος. Και το άλλο που
ήθελα να προσθέσω είναι ότι έχουμε πολλές
φορές αναφερθεί σε αυτό εδώ το συνέδριο,
στο πόσο σημαντική είναι η γονεϊκή εμπλοκή
και συνεργασία. Θα μπορούσαμε πιθανώς να
βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τον αριθμό
των δράσεων, των βιωματικών και εκτός

575

Νοιάζομαι και Δρω

ίσως του σχολείου αν μπορούν να παρθούν οι
άδειες, χρησιμοποιώντας τους γονείς, οι οποίοι
να μπορούν να δράσουν εθελοντικά μέσω του
προγράμματος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία

στους μαθητές να κάνουν από κοινού δράσεις
με τους γονείς».

Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη
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«Έχω καλυφθεί στον μεγαλύτερο βαθμό.
Προφανώς θεωρώ ότι η βασικότερη
απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η
κουλτούρα του σχολείου. Μόνο να προσθέσω
εδώ ότι σε αυτές τις διαδικασίες, που πολύ
εύστοχα περιέγραψε η Τσαμπίκα, είναι
σκόπιμο να περιλάβουμε και τη διάσταση της
λειτουργίας του σχολείου, η οποία όπως μας
παρουσίασε και η Αλεξάνδρα, έχει ενταχθεί
σε πολλές δράσεις, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή
μιλάμε για ενεργούς πολίτες στην κοινωνία,
αλλά μπορούμε πρώτα να υιοθετήσουμε
πρακτικές ενεργών μαθητών μέσα στη
μικροκοινωνία του σχολείου. Θα μπορούσαν
να υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε μια σχολική
κοινότητα. Να ξεκινήσουν από ένα-δύο
τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να
αναλάβουν αυτοί οι μαθητές την πρωτοβουλία
-αλλά πραγματικά οι μαθητές και όχι οι
εκπαιδευτικοί- και να φτιάξουν οι ίδιοι έναν
κανονισμό. Σε όλο αυτό ο ρόλος του διευθυντή
είναι πολύ κρίσιμος. Κατά τη γνώμη μου, ένα
σχολείο που εισέρχεται στο "Νοιάζομαι και
Δρω", έχει νόημα να κάνει αυτό που κάνουν τα
περισσότερα σχολεία στην πρώτη φάση, χωρίς
να του βάζουμε κανέναν φραγμό. Δηλαδή η
ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε ποικίλες
δράσεις είναι όντως σκόπιμες, διότι τους
εισάγουν στη λογική και τους εξοικειώνουν με
το θεματικό πλαίσιο του προγράμματός μας.
Υπάρχουν σχολεία, όπως το 7ο Νηπιαγωγείο
της Παλλήνης, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν,
το οποίο αποτελεί εξαιρετική πρακτική, γιατί
όχι μόνο είχε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν
πριν αλλά συμπαρέσυρε σχολεία δημοτικά και
γυμνάσια εκτός του δικτύου μας, κινητοποίησε
την τοπική κοινότητα, τις τοπικές αρχές, γονείς
εκτός σχολείου, δηλαδή είναι εξαιρετική

πρακτική και είναι σχολείο που μπήκε φέτος
στο πρόγραμμα. Τόσο αυτό, όσο και το 3ο
Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, αναδείχθηκαν
σε καλές πρακτικές, τις οποίες λόγω της
εγγύτητας –αφού βρίκονται στην Αττικήείχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω από
κοντά. Αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα τα
συγκεκριμένα σχολεία, καθώς αποδεικνύουν
ότι από την αρχή μπορεί να μπει σε αυτή τη
φάση ένα σχολείο. Επειδή ίσως τα πράγματα
να μην είναι το ίδιο εύκολα και ευέλικτα σε
μεγαλύτερες βαθμίδες –στο Δημοτικό και στη
Δευτεροβάθμια– νομίζω ότι μπορούμε να
εισάγουμε αυτές τις διαστάσεις σε μία δεύτερη
και τρίτη φάση, όπου και θα ενδυναμώναμε
πάρα πολύ τους μαθητές.
Είναι σημαντικό να σταθούμε στον μαθητή.
Ο μαθητής είναι μέλος του δικτύου και είναι
το σημαντικότερο μέλος του δικτύου αυτού.
Και αυτό δεν το έχουμε επικοινωνήσει στα
παιδιά. Θα πρέπει και ο μαθητής να το νιώσει
αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε δουλέψει με
18.000 μαθητές από τότε που ξεκινήσαμε.
Μπορούμε να σας δώσουμε και αριθμούς ότι
"στην Ελλάδα οι μαθητές είναι τόσοι και εσείς
ανήκετε στους 18.000 πρωτοπόρους μαθητές
που ασχολείστε με αυτό και θέλετε να κάνετε
τη διαφορά". Για να νιώσουν και αυτοί ότι είναι
μέρος της ταυτότητάς τους το να νοιάζονται και
να δρουν, αν θέλουν φυσικά να το αποδεχτούν.
Με τη δουλειά που κάνουμε άλλωστε, αυτό
είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Καλό είναι
να παροτρύνουμε τους μαθητές να αναλάβουν
πρωτοβουλίες. Θα μπορούσαν, π.χ. οι
μαθητές, φεύγοντας από τη μία χρονιά στην
άλλη, χωρίς να ξέρουν αν θα υλοποιήσουν το
"Νοιάζομαι και Δρω" την επόμενη, να κάνουν
μία παρουσίαση των δράσεών τους και να
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καλέσουν τους νέους συμμαθητές τους και
τη νέα τους σχολική μονάδα να νοιαστούν
και να δράσουν. Αυτό προϋποθέτει ότι εμείς
θα έχουμε κάνει τις απαραίτητες επαφές και
συνεννοήσεις και θα έχουμε δημιουργήσει
ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει και ενθαρρύνει
αυτές τις παρουσιάσεις κατά τη μετάβαση από

το ένα σχολείο στο άλλο, ή από τη μία βαθμίδα
στην άλλη. Να βάλουμε δηλαδή τους μαθητές
σε έναν πιο ενεργό ρόλο, με χαρακτηριστικά
ηγεσίας, ο οποίος, φυσικά, χρειάζεται να
καλλιεργηθεί από τον εκπαιδευτικό».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Θα ήθελα να συμπτύξω λίγο τα ερωτήματα
και να τοποθετηθείτε στα εξής ζητήματα:
Έχω δει ότι στις τοποθετήσεις σας έχετε
μπει σε θέματα ενεργού πολιτειότητας και
σας ζητώ να τοποθετηθείτε στο κατά πόσο
μπορεί ένας μαθητής να είναι εθελοντής,
χωρίς να είναι ενεργός πολίτης. Πώς θα
μπορούσε να δραστηριοποιηθεί η μονάδα,

ώστε να αναπτύξει περαιτέρω ικανότητες
ενεργού πολιτειότητας; Αυτό εμπίπτει και σε
μεθοδολογικά ζητήματα. Άρα στην ουσία,
σας ρωτάω ποιες είναι οι προτεραιότητές
σας μεθοδολογικά και αν θέλετε να μας πείτε
αν αυτή η μεθοδολογία, την οποία προτείνετε
στηρίζει τις επιλογές των συναδέλφων μας για
την ενεργό πολιτειότητα».

Τσαμπίκα Καράκιζα
Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

«Εγώ για την μεθοδολογία δεν θα μιλήσω
πολύ γιατί όλα αυτά που είπα προηγουμένως
εντάσσονται στη μεθοδολογία. Σε σχέση με την
ενεργό πολιτειότητα, θα πρέπει να τονίσουμε
μία διάσταση που θαρρώ πως είναι και μάστιγα
κοινωνική. Νομίζω ότι πριν αναπτύξουμε
δράσεις θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε
μεθοδολογικά, σε σχέση με την ανάπτυξη
ικανοτήτων διάλογου και διαβούλευσης μέσα
στα σχολεία. Δεν μπορούν να συζητήσουν οι
σύλλογοι, να συνεδριάσουν, να αποφασίσουν,
δεν έχουν ικανότητες να εφαρμόσουν
διαδικασίες λήψης απόφασης συλλογικής ή
ατομικής. Μεθοδολογικά πώς μεταφράζεται
αυτό; Μπορούν οι μαθητές όταν τους ζητήσουμε
τη γνώμη τους για τα θέματα, να κάνουν μία
διαδικασία διαβούλευσης; Με τα εργαλεία

που διαθέτει ο καθένας, με ερωτηματολόγια,
ανά ομάδες, με κάποια αφόρμηση; Πρέπει να
αναπτύξουμε την ικανότητα του διάλογου και
της διαβούλευσης. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε
τους μαθητές σε αυτό. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη
τέτοιας ικανότητας και στους εκπαιδευτικούς.
Μεθοδολογικά θα πρέπει να διατρέξει το ζήτημα
της διαβούλευσης το πρόγραμμα και να μπει
ως στόχος, να μιλήσουμε ανοιχτά πια στους
συλλόγους διδασκόντων, να μην επιλέξουμε
την εύκολη λύση. Αλλά τώρα πια μετά από
τέτοια δουλειά, μπορούμε να το βάλουμε ως
συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων και να
ακολουθήσουμε και έναν συγκεκριμένο τόνο
και μέσα από την πλατφόρμα να δώσουμε
τρόπους για να γίνει αυτό.
Όταν κάναμε τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων
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των σχολείων υπήρχε δυσκολία. Δεν μπορεί
να μην έχουμε αναπτύξει την ικανότητά μας ως
εκπαιδευτικοί να βγάζουμε συμπεράσματα.
Θα πρέπει να αναπτύξουμε εμείς αυτή την
κουλτούρα και να το μεταδώσουμε στους
μαθητές μας. Τέλος, αν πετύχουμε να θέσει το
Υπουργείο στη θεματική εβδομάδα τους τρεις
άξονες του προγράμματος, θα είναι πάρα πολύ
μεγάλη επιτυχία. Θα προτείνουμε το υλικό
του προγράμματος να είναι προτεινόμενο ως
υλικό της θεματικής εβδομάδας. Μπορούμε

επίσης να προτείνουμε οι άνθρωποι του
προγράμματος να στηρίξουν τη θεματική
εβδομάδα στα σχολεία της περιοχής τους
και να αποτελέσει τον πυρήνα, κάνοντας μια
πρόταση στο ΙΕΠ και να το διεκδικήσουμε
αυτό να βγει κάτω από αυτή την ομπρέλα.
Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα
τεστ διάχυσης μέσα στα σχολεία».

Καλλιόπη Κύρδη

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»

«Βέβαια η θεματική εβδομάδα θα πρέπει
να επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, γιατί μέχρι τώρα αφορά μόνο
τη Δευτεροβάθμια. Κι επίσης δεν αρκεί μία
εβδομάδα, απλώς είναι ένας τρόπος προβολής
ή εμπλοκής μέσα από το ενδιαφέρον που
μπορεί να αναπτυχθεί για τη συμμετοχή τους
μέσα στην επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να είναι
ετήσια η δέσμευση. Η θεματική εβδομάδα

είναι απλά ένα έναυσμα. Εγώ θα μείνω στο
αρχικό που είπε η Τσαμπίκα σχετικά με τον
διάλογο, με τεχνικές debate και συμβούλια
τάξης. Όπου λειτούργησε το συμβούλιο τάξης
υπήρχαν τεράστια αποτελέσματα, γιατί τα
παιδιά κατάφεραν και να διατυπώσουν τη
σκέψη τους και να αναπτύξουν μεταξύ τους
διάλογο και να αποφασίσουν και κατόπιν να τα
κριτικάρουν».

Ευλαμπία Χαμαλίδου

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
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«Συμφωνώ κι εγώ με την Τσαμπίκα και σε
όσα ειπώθηκαν εκτός από τις θεματικές
εβδομάδες. Γιατί έτσι όπως καταλήγουν,
εμένα με έχουν τρομάξει. Ας πάρουμε το
παράδειγμα της περιβαλλοντικής εβδομάδας
κάθε Οκτώβριο, που ο εκάστοτε Υπουργός ή
Σύμβουλός του, αποφασίζει να υλοποιήσει και
τρέχαμε με μαθητές για τρία χρόνια σε δράσεις
είτε με φορείς τοπικούς είτε εθνικούς, χωρίς
τα παιδιά να ξέρουν για ποιον λόγο κάνουν
δενδροφύτευση, για ποιον λόγο πήγαν να
καθαρίσουν τη συγκεκριμένη ακτή, ήταν λίγο

τρομακτικό το αποτέλεσμα και χαίρομαι πολύ
που σταμάτησε. Και επειδή οι όροι συνήθως
δεν μπαίνουν ή δεν υποβάλλονται, σας
παρακαλώ πολύ να το έχουμε πάρα πολύ στο
νου μας για κάθε θεματική εβδομάδα που μας
προτείνετε, γιατί εμείς το αναλαμβάνουμε κι
εμείς έχουμε την ευθύνη».

Νοιάζομαι και Δρω

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Θα πω κάτι μόνο όσον αφορά το κομμάτι της
μεθοδολογίας, γιατί στο κομμάτι το άλλο αφενός
έχω καλυφθεί, αφετέρου δεν βλέπω μεγάλη
διαφοροποίηση για το πώς κατηγοριοποιούμε
τις δράσεις σχετικά με τις έννοιες της
αλληλεγγύης, της ενεργού πολιτειότητας
και του εθελοντισμού. Υπάρχει μεγάλη
επικάλυψη. Από πλευράς μεθοδολογίας όμως
θα πρέπει να συζητήσουμε κάτι που βρίσκεται
απ’ έξω. Είναι οι συναντήσεις μας, όπως

γίνονται. Αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε σε θέση
να συνεχίσουμε του χρόνου και μάλιστα με
έναν μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Όσο
αυξάνεται ο αριθμός, αυξάνεται η πρόκληση
και ίσως δεν καταφέρουμε να έχουμε την
ποιότητα της δουλειάς που περιμένουμε.
Οπότε, ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε
τα πράγματα λίγο πιο συνοπτικά. Θέτω αυτό το
ερώτημα για να απαντηθεί για του χρόνου».

Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη

«Προφανώς έχω καλυφθεί από τις
προλαλήσασες. Το μόνο που θέλω να
συμπληρώσω, με αφορμή αυτά που είπαν,
είναι να σημειώσω ότι ουσιαστικά αυτό εδώ το
πρόγραμμα, πέρα από τη στόχευση που έχει,
που είναι η καλλιέργεια του εθελοντισμού και
της ενεργού πολιτειότητας, στοχεύει και στο
να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα
στο σχολείο. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ενεργός
πολίτης και αυτό να γίνεται μετωπικά μόνο,
μέσα στην τάξη. Συνεπώς, σαφώς και πρέπει
να δούμε και τις διαδικασίες διαβούλευσης και
όλα αυτά που λέχθηκαν και συνδέονται με την
παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση,
τα οποία είναι πράγματα που όποιος υλοποιεί
αυτό το πρόγραμμα πρέπει να τα έχει υπόψη
του. Το "Νοιάζομαι και Δρω" υπερβαίνει
τη θεματική στόχευση. υπάρχει και το
μεθοδολογικό κομμάτι από δίπλα, το οποίο δεν
αναδεικνύουμε το ίδιο. Είναι ένα πρόγραμμα
πάρα πολύ απαιτητικό -και αναφέρομαι
κυρίως στο έργο του εκπαιδευτικού. Απαιτεί
πολύ χρόνο και ενέργεια και γι’ αυτό θέλω και
πάλι να σας πω ένα πολύ μεγάλο "ευχαριστώ",
γιατί έχετε πετύχει πολύ μεγαλύτερα

πράγματα από αυτά που φάνηκαν σήμερα στις
παρουσιάσεις. Προφανώς όσο μεγαλώνουμε
σε αριθμό, γινόμαστε και πιο δυσκίνητοι.
Μακάρι να γίνουμε τόσο πολλοί, ώστε να
είμαστε ένα εκτενές δίκτυο, που θα μπορεί
να φιλοξενεί περιφερειακές εκδηλώσεις με
πολυάριθμους συμμετέχοντες. Σε αυτήν
την προοπτική η δική μας ελπίδα είναι ότι
εσείς θα λειτουργήσετε ως πρεσβευτές, ως
πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων και στόχων
του προγράμματος και των καλών πρακτικών
που αναπτύξατε. Ήρθε πριν λίγο η Βέρα
Κωφοπούλου, η οποία είναι από πέρυσι στο
πρόγραμμα, και μου είπε ότι ενθουσιάστηκε με
αυτά που είδε, με τις δράσεις, τις συνεργασίες,
όμως νιώθει ότι θα πρέπει να κάνουν πίσω
εκείνοι, για να ενταχθούν νέα σχολεία από
τη δική τους περιοχή. Της είπα ότι θα πρέπει
να γίνει το αντίθετο, το δικό τους σχολείο να
λειτουργήσει σαν φάρος για τα υπόλοιπα
σχολεία και να τους πιάσουν από το χέρι. Αυτό
είναι αυτή τη στιγμή για εμένα η εξέλιξη του
δικτύου. Όσοι θεωρούν ότι έχουν επιτύχει
ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μια ικανότητα να
μπορείτε να επικοινωνήσετε τους στόχους
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του προγράμματος και να αναδείξετε τις
δικές σας πρακτικές, είναι καλό να αρχίσετε
να συνεργάζεστε με άλλα σχολεία, χωρίς τα
στεγανά των βαθμίδων, και να κινητοποιείτε

τους γονείς. Χρειάζεται άνοιγμα παντού, σε
όλα τα επίπεδα. Ειδάλλως δεν μπορούμε να
μιλάμε για ενεργό πολίτη».

Ελένη Μπογδάνη

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Νομίζω ότι αυτό που ειπώθηκε ότι η επόμενη
χρονιά θα είναι δύσκολη, σημαίνει το εξής: ότι
έχει ανέβει ο πήχης πολύ ψηλά. Και επιπλέον,
επειδή όλα όσα είδαμε τώρα είναι καινούρια
και δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε
σε άλλη δραστηριότητα και να ανταλλάξουμε τις

ιδέες και τις δουλειές μας σε αυτό το επίπεδο,
του χρόνου ίσως έχουμε επαναλήψεις, του
χρόνου ίσως έχουμε μιμήσεις. Και αυτό είναι
ένα στοίχημα, να το πάμε λίγο πιο πέρα».

Σταματούλα Δουλγεράκη
Εκπαιδευτικός 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

«Μία ερώτηση και μια παράκληση. Όταν
ξεκινήσαμε μας αναφέρατε κάποια ποσοστά
συμμετοχής των Ελλήνων στον εθελοντισμό.
Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, ανέβηκαν
καθόλου αυτά τα ποσοστά; Και αν ανέβηκαν
μήπως θα έπρεπε κάνεις να τα βγάλει στην

ελληνική τηλεόραση; Και μήπως έχει σχέση
κάνεις με τα μεγάλα κανάλια για να μπουν στα
νέα της ημέρας; Θα μπορούσαμε να δώσουμε
υλικό για πάρα πολύ καιρό».

Βέρα Κωφοπούλου

Εκπαιδευτικός 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
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«Μακάρι να έχουμε μιμήσεις και επαναλήψεις.
Αυτό νομίζω ότι είναι ζητούμενο, γιατί φυσικά,
μπορούμε να μιμούμαστε από σχολείο σε
σχολείο. Πήρα αυτές τις ημέρες πάρα πολλές
ιδέες, που θα ήθελα να εφαρμόσω στην
τάξη μου και στο τμήμα μου. Αλλά να μην
ξεχνάμε ότι μία δράση που κάναμε φέτος με
ένα τμήμα, το να την κάνουμε του χρόνου σε
ένα άλλο τμήμα είναι άλλα παιδιά, μπορεί να

έχει άλλη δυναμική. Και στο κάτω-κάτω, το
σποράκι του εθελοντισμού κοιτάζουμε να το
βάλουμε σε όλα τα παιδιά. Και ένα δεύτερο:
Υπάρχει περίπτωση να μπορούν οι μαθητές να
μπαίνουν στην πλατφόρμα χωρίς κωδικό; Να
μπορούν να βλέπουν αυτά που κάνουν όλοι
χωρίς να αλλάζουν κάτι;».

Νοιάζομαι και Δρω

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Ναι, τα ποσοστά του εθελοντισμού έχουν
ανέβει, όπως είπαμε και εχθές. Είναι μετρήσεις
οι οποίες γίνονται και γίνονται κυρίως από
εξωτερικές έρευνες. Η ελληνική κυβέρνηση
δεν μετρά επίσημα τον εθελοντισμό. Δείχνουν
ότι έχουμε ανέβει από το 2010 που ξεκίνησε
η κρίση μέχρι το 2016 από ένα 5% σε ένα
8% του πληθυσμού. Επίσης, έχουν ανέβει
συνολικά οι δείκτες της προσφοράς. Από

εκεί και πέρα έχουμε αρκετό δρόμο να
διανύσουμε στο μέλλον διότι ο μέσος όρος
είναι 26,5% παγκοσμίως. Οπότε ακόμα και αν
δεν πάρουμε με ακρίβεια τα νούμερα αυτά,
νομίζω ότι οι τάσεις αυτές θα ανέβουν μετά
από πολλά χρόνια».

Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη

«Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω
στην πρόταση της Βέρας Κωφοπούλου
για την είσοδο των μαθητών στην
πλατφόρμα. Ουσιαστικά η πλατφόρμα
είναι ένας επιμορφωτικός χώρος για
τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει όμως εκεί
το χρονολόγιο, όπου μπαίνει εξαιρετικά
ενδιαφέρον οπτικό υλικό από τις δράσεις.
Ο λόγος που το έχουμε αρχικά σε κλειστό
χώρο, είναι επειδή ανεβαίνουν εκεί οι
δράσεις αυτές κάπως αυθόρμητα και κυρίως
πολλές φορές ανεβαίνουν φωτογραφίες
από σχολεία, για τα οποία εμείς δεν έχουμε
λάβει γραπτή βεβαίωση ότι μπορούμε να τις
χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το ξεκαθάρισμα
γίνεται μέσα στο Ίδρυμα και στη συνέχεια τα
ανεβάζουμε στο site. Το site του προγράμματος
(www.noiazomaikaidrw.gr) περιλαμβάνει
στιγμιότυπα, έχει δράσεις από τα σχολεία και
κείμενα τα οποία συνοδεύονται από εικόνες
από τις δράσεις. Επιπλέον, υπάρχουν τα βίντεο
που μας στέλνετε, τα οποία έχουμε αρχίσει
και ανεβάζουμε και θα συνεχίσουμε να τα
αναρτούμε. Απλά, η διασταύρωση σε σχέση
με τις άδειες προβολής των μαθητών είναι μία
χρονοβόρρα διαδικασία, την οποία κάνουμε
με ιδιαίτερη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Σε

κάθε περίπτωση, στο site, που είναι ελεύθερα
προσβάσιμο, υπάρχει πλούσιο υλικό για να
δουν τα παιδιά, τι γίνεται και σε άλλα σχολεία.
Είναι, νομίζω, σκόπιμο να τα παραπέμψετε
γιατί θα καταλάβουν την ταυτότητα του
"Νοιάζομαι και Δρω", τους φορείς, τους
στόχους τους. Σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει
να κατευθύνουμε τους μαθητές. Το άλλο είναι
καλύτερο να το κρατήσουμε ως έχει για τους
λόγους που σας είπα».

581

Νοιάζομαι και Δρω

Καλλιόπη Κύρδη

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του «Νοιάζομαι και Δρω»

«Βέβαια η θεματική εβδομάδα θα πρέπει
να επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, γιατί μέχρι τώρα αφορά μόνο
τη Δευτεροβάθμια. Κι επίσης δεν αρκεί μία
εβδομάδα, απλώς είναι ένας τρόπος προβολής
ή εμπλοκής μέσα από το ενδιαφέρον που
μπορεί να αναπτυχθεί για τη συμμετοχή τους
μέσα στην επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να είναι
ετήσια η δέσμευση. Η θεματική εβδομάδα

είναι απλώς ένα έναυσμα. Εγώ θα μείνω στο
αρχικό που είπε η Τσαμπίκα σχετικά με τον
διάλογο, με τεχνικές debate και συμβούλια
τάξης. Όπου λειτούργησε το συμβούλιο τάξης
υπήρχαν τεράστια αποτελέσματα, γιατί τα
παιδιά κατάφεραν και να διατυπώσουν τη
σκέψη τους και να αναπτύξουν μεταξύ τους
διάλογο και να αποφασίσουν και κατόπιν να τα
κριτικάρουν».

Ελένη Μπογδάνη

Αντιπρόεδρος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

«Το δέχομαι αυτό που λέτε και αλίμονο, δεν
υπάρχει παρθενογέννεση. Απλά η τοποθέτησή
μου ήταν σε σχέση με την ποιότητα της
οργάνωσης της απολογιστικής συνάντησης.
Υπάρχουν τρόποι να συμπυκνώσουμε τις
παρουσιάσεις και να τις βλέπουμε όλοι ακόμα
και αν επαναλαμβάνονται, για αυτόν ακριβώς

τον λόγο, για να μην χαθεί κάτι που θα έχει τη
σφραγίδα μιας άλλης ομάδας. Θα μπορούσε
να γίνει μία εκδήλωση με poster. Δηλαδή,
να συμπυκνωθεί και να ανταποκριθούμε
στους περισσότερους που θα έρθουν και του
χρόνου».

Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη
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«Να διευκρινίσω εδώ ότι οι παρουσιάσεις
των σχολείων από πέρυσι είχαν ανέβει στο
site. Επίσης, ο λόγος που επιμένουμε στην
ποιότητα των εκθέσεων σχεδιασμού και
αποτίμησης που κάνετε, είναι διότι αυτές
τις αξιοποιούμε για να τις βάλουμε στα
πρακτικά αυτής της συνάντησης. Εκδίδουμε
πρακτικά σε κειμενική, ψηφιακή μορφή,
με ISBN, τα οποία θα αναρτηθούν στο
www.noiazomaikaidrw.gr.
Δηλαδή,
κάποιος που θέλει να δει τις δουλειές των
άλλων σχολείων, θα έχει τη δυνατότητα

να τις δει. Επιπλέον, η εκδήλωση αυτή
προβάλλεται με live streaming, και αυτό
μένει αναρτημένο σε μορφή βίντεο στο
site. Υπάρχει και το περσινό ακόμα στο
διαδίκτυο. Θα μπορείτε να δείτε τα πάντα
μόλις τα αναρτήσουμε. Στις φόρμες
αποτύπωσης των
δραστηριοτήτων
των σχολείων δίνουμε και ένα email
επικοινωνίας, ώστε αν κάποιος δει στο
site ότι ένα σχολείο έχει κάνει μια καλή
πρακτική, να μπορεί να επικοινωνήσει και
με τους ίδιους τους συντελεστές».
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Βασιλική Κωνσταντή
Εκπαιδευτικός 2ο ΓΕΛ Γέρακα

«Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για
όλο αυτό που οργανώνεται εκ μέρους σας,
και προσωπικά και ως εκπαιδευτικός. που
μου δίνετε τη δυνατότητα να αναπτυχθώ
και ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός
και να κινητοποιήσουμε μια τεράστια
ομάδα μαθητών, την οποία βλέπουμε να
μεταμορφώνεται και να γίνονται "άνθρωποι".
Mαθητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ αδύναμοι,
αλλά μέσα από αυτές τις δράσεις πραγματικά
μεταμορφώνονται. Και υπάρχουν μαθητές, οι
οποίοι είχαν γράψει ότι αδημονούν να ανοίξει
ξανά το σχολείο για να συμμετέχουν ξανά
στο πρόγραμμα. Για τα δημόσια σχολεία είναι
ένα τεράστιο επίτευγμα. Το άλλο που θέλω
να τονίσω είναι το θέμα των διευθυντών που
εμπλέκονται με αυτήν την διαδικασία και
είναι πολύ σημαντικό και δεν αναφέρθηκε

από κανέναν. Γιατί αν ένας διευθυντής δεν
υποστηρίζει αυτές τις δράσεις, δεν μπορεί
κανένας εκπαιδευτικός να αναπτυχθεί και
να κινηθεί. Θα σας μιλήσω από την ίδια μου
την εμπειρία. Το σχολείο μας πραγματικά
μεταλλάχθηκε μέσα από τη δουλειά της
διευθύντριάς μας, της κυρίας Γεωργάκη. Το
σχολείο μας πραγματικά μεταμορφώθηκε και
έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο και θεωρώ
ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινήσει
πρώτα από τους διευθυντές. Ό,τι κι αν θέλουμε
εμείς να κάνουμε ως απλοί εκπαιδευτικοί,
αν οι διευθυντές δεν εμπλέκονται, τα δικά
μας χέρια μένουν δεμένα. Σας ευχαριστώ
πολύ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα να
αναπτυχθώ και να προσφέρω. Να είστε καλά
και να συνεχίσουμε όλοι μαζί».

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Θα ήταν πολύ γόνιμο να κλείσουμε με τη δική
σας επισήμανση. Να μην πούμε εμείς τίποτα
αλλά να ακούσουμε αυτό που μας λέτε. Ωστόσο
ειπώθηκαν διάφορα πράγματα σχετικά με το
θέμα των διευθυντών. Είδαμε και πολλούς

διευθυντές να παρουσιάζουν. Είστε πολύ
σημαντικοί όλοι και ένα θερμό χειροκρότημα
για όλους σας. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα,
στη θέση μου, την κυρία Εκάβη Βαλλερά».
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Λήξη Εργασιών
Απολογιστικής Εκδήλωσης
«Νοιάζομαι και Δρω»
Βιβή Ανθοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος
Λαμπράκη
Εκάβη Βαλλερά, Διευθύντρια και Μέλος της Ιδρυτικής Ομάδας του ΔΕΣΜΟΥ

Βιβή Ανθοπούλου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Νοιάζομαι και Δρω», Γενική Διευθύντρια
Ιδρύματος Λαμπράκη

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κλείνουμε έτσι
άλλη μια χρονιά του «Νοιάζομαι και Δρω». Κάτι
που αναδείχθηκε μέσα από τις παρουσιάσεις
ήταν η δυναμική που πολλαπλασιάζεται
μέσα από τις συνεργασίες και συμπράξεις
σχολείων. Είχαμε σχολεία σε κάποιες
περιοχές, όπως ήταν τα Γιάννενα, η Πάτρα,
η Ξάνθη, όπου τα σχολεία συνεργάστηκαν,
συνδέθηκαν, ένωσαν τις δυνάμεις τους και
έκαναν τοπικές γιορτές, φεστιβάλ, κυνήγι
θησαυρού ή άλλες αντίστοιχες συλλογικές
δράσεις απευθυνόμενα στην κοινωνία.
Αυτό όχι μόνο ήταν πολύ αποτελεσματικό σε
επίπεδο υλοποίησης των δράσεων, όπως
φάνηκε, αλλά επειδή έδρασαν έτσι οι ομάδες,
κοινοποιήθηκε πολύ καλύτερα στην τοπική
κοινωνία. Επίσης, τα σχολεία αυτά, σε αυτήν
την εκδήλωση έκαναν κοινές παρουσιάσεις.
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Φέτος ο αρχικός στόχος του προγράμματος
ήταν για την δράση 150 σχολείων και αυτό
προέβλεπε ο προϋπολογισμός του έργου.
Θα θέλαμε να εντάξουμε όλα τα σχολεία της
Ελλάδας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε.

Όμως και στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα
-και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω στους
Συντονιστές μας- υπήρχε τόση ζήτηση για το
πρόγραμμα, που οι Συντονιστές ανέλαβαν να
εντάξουν τα επιπλέον ενδιαφερόμενα σχολεία
και να τα υποστηρίξουν, χωρίς να λάβουν
την αντίστοιχη αμοιβή. Ευτυχώς, τελικά
καταφέραμε και εξοικονομήσαμε χρήματα, για
να καλυφθεί η εκδρομή σε αυτά τα επιπλέον
σχολεία, γιατί πραγματικά το είχαμε καημό, που
κάποια ήταν σε δεύτερη ταχύτητα. Θέλω να πω
ότι αυτές οι συμπράξεις, όπως στα Γιάννενα
που ήταν 10 σχολεία, βοήθησαν πάρα πολύ,
ώστε τα σχολεία αυτά να κάνουν εδώ κοινές
παρουσιάσεις σε πιο μικρές ομάδες, νομίζω
σε μια περίπτωση παρουσίασαν 4 σχολεία
και σε μία άλλη 3. Οι κοινές παρουσιάσεις
αναδεικνύουν ακριβώς και τη δυνατότητα
που έχουμε, αυτή η εκδήλωση να γίνει πιο
γόνιμη, συμπτύσσοντας όπου μπορούμε και
αποφεύγοντας επαναλήψεις.
Κατά τα άλλα δεν θα σας κουράσω
περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα

Νοιάζομαι και Δρω

πολύ όλους όσοι ήρθατε εδώ, διότι ήταν
εντατικές οι ημέρες και οι ώρες και οι χρόνοι.
Δεν υπήρχε ο χρόνος ο χαλαρός, που θα
θέλαμε να έχουμε για ενδιάμεσες συζητήσεις
και αυτό ήταν κουραστικό. Όμως οι αίθουσες
ήταν συνεχώς γεμάτες και σας ευχαριστούμε
πραγματικά για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω
την Αλεξάνδρα την Κουλουμπαρίτση που
ήταν φέτος το νέο μέλος της ομάδας και
συνέβαλε πολύ γόνιμα, αλλά και ολόκληρη
την επιστημονική μας ομάδα, τους Συντονιστές
μας. Και φυσικά, να ευχαριστήσω τον Δεσμό,
γιατί αυτή η έμπνευση που είχατε, έχει
οδηγήσει σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα και
έχουμε μία πολύ καλή πορεία και πάρα πολύ
καλή συνεργασία και ελπίζουμε μία μέρα να
έχουμε πετύχει αυτόν τον στόχο και να δούμε
το "Νοιάζομαι και Δρω" να μπει στα σχολεία,

είτε με αυτήν είτε με κάποια άλλη μορφή.
Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία
και την Κωνσταντίνα. Μπορεί η εκδήλωση
αυτή να είχε κάποιες ατέλειες, αλλά επειδή
συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις οργανώνονται
από κάποια οργανωτική επιτροπή από
κάποια εταιρία συνεδρίων, στην προκειμένη
περίπτωση ήμασταν οι εξής τρεις... Επομένως
παρακαλούμε για την επιείκειά σας. Τα κορίτσια
είναι όλη τη χρονιά διαθέσιμα να εξυπηρετούν
και να υποστηρίζουν τα μέλη του δικτύου μας
και τα ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Εγώ θα
σας ευχηθώ πριν δώσω τον λόγο στην Εκάβη,
καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση και σας
περιμένουμε όλους από τον Σεπτέμβριο!».

Εκάβη Βαλλερά

Διευθύντρια και Μέλος της Ιδρυτικής Ομάδας του ΔΕΣΜΟΥ

«Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου για
την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το
Ίδρυμα Λαμπράκη, το εξαιρετικό αποτέλεσμα
της δουλειάς της επιστημονικής ομάδας.
Αποτελεί πηγή έμπνευσης για οποιονδήποτε
έρχεται σε επαφή με αυτό. Εγώ προσωπικά
είμαι πάρα πολύ συγκινημένη με αυτά
που έχω δει αυτές τις δύο μέρες, αλλά και
με την παρακολούθηση του "Νοιάζομαι
και Δρω" όλη αυτήν τη χρονιά. Νιώθω
ότι έχουν φωτιστεί κάποιες διαστάσεις
του προγράμματος, τις οποίες θεωρώ
πάρα πολύ σημαντικές και θεωρώ ότι
συμμερίζεστε κι εσείς τον ενθουσιασμό
μου γι αυτές. Πρώτα από όλα, βλέπω ότι
υπάρχει μία εμβάθυνση στις έννοιες του
εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της
ενεργού πολιτειότητας, τις οποίες θεωρούμε
πολύ σημαντικές. Φυσικά, υπάρχουν πιο
σύνθετες δράσεις, πιο απαιτητικές και πιο
πυκνές σε νοήματα, το οποίο και αυτό είναι
μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική για
το μέλλον, να δούμε περισσότερα πράγματα
από τους μαθητές που υλοποιούν για δεύτερη

και τρίτη συνεχόμενη χρονιά και από τους
εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν να υλοποιούν
το πρόγραμμα.
Το "Νοιάζομαι και Δρω" αποτέλεσε την αφορμή
για την πλατφόρμα για διασχολικές δράσεις,
για συνεργασίες που κάνατε μαζί. Δεν θέλω
να ξεχωρίσω κάποια, αλλά είναι μεγάλο το
ποσοστό των δράσεων που έγιναν με βάση
τη συνεργασία είτε διασχολικά, αλλά και με
ειδικά σχολεία και με ειδικά ενδιαφέροντα.
Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση,
είναι ότι δεν είχα δει αυτήν την προέκταση
του "Νοιάζομαι και Δρω" ως μια αφορμή για
ενδυνάμωση. Αυτό το ένιωσα κι εγώ όντας εδώ
τις δύο τελευταίες ημέρες, μια ενδυνάμωση
ατόμων που κυρίως τα φωτεινά παραδείγματα
ήταν τα ειδικά σχολεία που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα, τα οποία είχαν πολύ συγκινητικές
ιστορίες, πράγμα το οποίο και για μένα δεν
ήταν ξεκάθαρο 100% όταν ήρθα εδώ. Έγινε
όμως ξεκάθαρο ότι τα παιδιά αυτά λειτουργούν
ως εστία ευαισθητοποίησης για άλλους,
ώστε να καταλάβουν τη διαφορετικότητα.
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Ακούσαμε ιστορίες από το Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Τυφλών της Καλλιθέας, το Ειδικό
Δημοτικό Εγκεφαλικής Παράλυσης της
Αργυρούπολης, ότι τα ίδια τα παιδιά είχαν τη
δυνατότητα να νιώσουν χρήσιμα μέλη αυτής
της κοινωνίας. Αυτό αποτελεί πάρα πολύ
μεγάλο παράγοντα ενδυνάμωσης αυτών των
παιδιών και τα πρότυπα που δημιούργησαν
και οι συνέργειες τις οποίες ανέπτυξαν,
αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα αυτής
της διάστασης του "Νοιάζομαι και Δρω".
Τέλος, αυτό που άκουσα πιο πολύ σε όλες τις
παρουσιάσεις και με μεγάλα χαμόγελα, είναι η
ανάγκη συνέχισης αυτού του προγράμματος.
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Θέλω να πω κι εγώ εκ μέρους του Δεσμού,
ότι καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες να
συνεχίσουμε το πρόγραμμα με άρτιο τρόπο
και να υποστηρίζεται με τον καταλληλότερο
τρόπο και για μία ακόμη χρονιά και για όσο
χρειαστεί. Δουλεύουμε διαρκώς πάνω σε
αυτό. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω το
Ίδρυμα Λαμπράκη για την άψογη συνεργασία
και όλους εσάς φυσικά, που χωρίς εσάς δεν
θα υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, Συντονιστές
και εκπαιδευτικοί, και κυρίως για την
αγάπη που δείχνετε για αυτό το πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ!».
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