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Έκθεση Σχεδιασμού και Αποτίμησης του Προγράμματος  

«Νοιάζομαι και Δρω» 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 

αποτελείται από σειρά δράσεων εντός και εκτός σχολείου. Στη φόρμα αυτή, η οποία 

συμπληρώνεται από τη σχολική ομάδα των εκπαιδευτικών του «Νοιάζομαι και Δρω», 

καλείστε να αποτυπώσετε συνοπτικά το πρόγραμμά σας. 

 

Α. Γενικά Στοιχεία 

Σχολική Μονάδα: 1o Γυμνάσιο Περιστερίου  

Σχολικό Έτος: 2016-2017 

Email Επικοινωνίας: mail@1gym-perist.att.sch.gr 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί (Ονοματεπώνυμο): Μπιτσιτέ Βάϊα,  Χρονά Μαρία, 

Αλιφέρη Πολυτίμη,   Παραδείση Βασιλική. 

Αριθμός Συμμετεχόντων Μαθητών: 65 

Τάξεις Συμμετεχόντων Μαθητών: Γ΄τάξη 

Επινοήστε και καταγράψτε ένα όνομα – ομπρέλα για όλες τις δράσεις του σχολείου σας:  

Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ....(Νίκος Καζαντζάκης) 
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Β. Είδος Δράσης 

 

Οι δράσεις που αναπτύσσετε εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:  

Παρακαλώ σημειώστε Χ δίπλα στους τομείς δραστηριοποίησής σας.  

 

Περιβάλλον χ 

Πολιτισμός χ 

Υγεία Χ 

Αιμοδοσία  

Ενεργός πολίτης  χ 

Βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά / στην κοινότητα  

Βελτίωση συνθηκών και λειτουργιών στο σχολείο χ 

Δανειστικές βιβλιοθήκες χ 

Δράση ανεύρεσης πόρων και δωρεά χρηματικού ποσού  

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινής γνώμης χ 

Προσφορά αγαθών σε πρόσφυγες  

Προσφορά υπηρεσιών σε πρόσφυγες  

Προσφορά αγαθών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χ 

Προσφορά υπηρεσιών σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χ 

Προστασία ζώων  

 Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): 

 
Προσέγγιση εννοιών (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, ενεργού 
πολιτειότητας) 

χ 

 

 

Γ. Περιγραφή Προγράμματος (έως 700 λέξεις): 

Παρακαλώ περιγράψτε συνοπτικά τις δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμά σας, με 

αναφορά στους στόχους τους, στον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους, στις τάξεις και στα 

μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων υλοποιήθηκαν. Ακολουθήστε την προτεινόμενη δομή 

στα σημεία Γ1., Γ2., Γ3. ΔΕΝ θα αναφερθείτε εδώ στο αποτέλεσμα των δράσεών σας, 

καθώς αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε στο σημείο ΣΤ. της παρούσας φόρμας. 

 

Γ1.  Στόχευση των δράσεων: 

Μετά την υλοποίηση των δράσεων αναμένεται οι μαθητές/τριες μας να: 

 έχουν αναγνωρίσει ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν 

και κατ΄επέκταση ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα σύνολα ανθρώπων. 
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 έχουν ευαισθητοποιηθεί ως προς την ανάγκη αντιμετώπισής τους. 

 

 έχουν αμφισβητήσει απόψεις και στερεότυπα 

 

 είναι ενημερωμένοι για τις έννοιες αλληλεξάρτηση, αλληλεγγύη, 

εθελοντισμός και να έχουν κατανοήσει την έννοια ενεργός πολίτης. 

 

 έχουν εμβαθύνει στην αναγκαιότητα συμμετοχής για τη διεκδίκηση και τη 

διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους. 

 

 έχουν εκπαιδευτεί ώστε να παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δρουν. 

 

 

 έχουν αναπτύξει προβληματισμό και ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα 

και  έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της αλληλεγγύης στα χρόνια της 

κρίσης. 

 

 έχουν κάνει πράξη τα λόγια του Montesquieu:" Για να κάνεις μεγάλα 

πράγματα, δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγαλοφυΐα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι 

πάνω από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι μαζί τους". 

 

 

 έχουν συνειδητοποιήσει ότι μέσα από τις δράσεις εθελοντισμού και 

αλληλεγγύης θα νοιώσουν χρήσιμοι, θα αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις, 

δεξιότητες που συνήθως δεν αποκτώνται μέσα από τη συνήθη τυπική 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 έχουν βελτιώσει συμπεριφορές αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθησή τους για 

τη συμμετοχή στα κοινά.  

 

Γ2.  Περιγραφή των δράσεων: 

 Διερευνήσαμε την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης 

αξιοποιώντας το υλικό των βιβλίων του 'Νοιάζομαι και Δρω'. 

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 » ).   

 

 Προσφέραμε τρόφιμα που συγκέντρωσαν εθελοντές - ενεργοί πολίτες   σε 

οικογένειες - θύματα τα οικονομικής κρίσης {με διακριτικότητα και 

εχεμύθεια} . (Υλοποιήθηκε σε σχέση και με το μάθημα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας). 
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 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''. (Υλοποιήθηκε σε σχέση και με το μάθημα Κοινωνικής Αγωγής).  

 

 

 Συγκεντρώθηκαν πλαστικά καπάκια σε συνεργασία με μαθητές και 

καθηγητές και παραδόθηκαν στο Δήμο Περιστερίου για την αγορά 

αναπηρικού αμαξιδίου σε άτομο με ειδικές ανάγκες. (Υλοποιήθηκε σε σχέση 

και με  το μάθημα της Τεχνολογίας). 

 

 Διανεμήθηκαν σε συνεργασία με τη Φιλανθρωπική Οργάνωση της 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών 'Η Αποστολή στηρίζει'  πακέτα τροφίμων σε 

πολύτεκνες οικογένειες. (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. (Υλοποιήθηκε σε σχέση και με στο μάθημα της 

Αθλητικής Αγωγής- Γυμναστική).   

 

 Εμπλουτίσαμε  τη σχολική μας βιβλιοθήκη με δωρεές ενεργών πολιτών 

κατόπιν επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές μας. (Υλοποιήθηκε 

σε σχέση και με στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και του 

πολιτιστικού μας προγράμματος»Λέσχη Ανάγνωσης» ). 

 

 

  Δεχτήκαμε χορηγίες Η/Υ από την Τράπεζα Πειραιώς και τον  Όμιλο Ο.Τ.Ε. 

που διευκόλυναν την υλοποίηση σχολικών μας δράσεων. (Υλοποιήθηκε στο 

μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ) 

 

 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 το 

μάθημα της Τεχνολογίας και των Εικαστικών καθώς και  του πολιτιστικού 

μας προγράμματος «Mετανάστευση και ανεκτικότητα» ). 

 

 

 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»  .  
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 ΄Eχουν εκτιμήσει  την εθελοντική προσφορά εργασίας της κ. Ιουλίας- πρώην 

καθαρίστριας του σχολείου μας- η οποία χωρίς κάποια οικονομική 

ανταμοιβή  επιμελείται των εκάστοτε αναγκών  του χώρου, αποτελώντας 

έμπρακτο παράδειγμα ενεργού πολίτη . 

 

 

Σχεδιασμός άλλων δράσεων. 

 

Σκοπεύουμε προσεχώς να υλοποιήσουμε με την ομάδα του προγράμματος                  

« Νοιάζομαι και Δρω» μια σειρά δράσεων που θεωρούμε απαραίτητες για την  

ολοκλήρωσή του. 

  

 Ενδεικτικά να 

 επισκεφτούμε το ΚΑΠΗ Περιστερίου και η χορωδία μας να τραγουδήσει  

στα μέλη του. Πέρα από το ψυχαγωγικό μέρος της δράσης θα αποτελέσει 

μάθημα ζωής για τους μαθητές και τους διδάσκοντες η προσωπική 

επικοινωνία και επαφή με  άτομα της τρίτης ηλικίας.  (Θα υλοποιηθεί σε 

σχέση και με στο μάθημα της Μουσικής και του πολιτιστικού μας 

προγράμματος « Λέσχη  Ανάγνωσης» ). 

 συνεργαστούν τα μέλη του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» με τους 

εθελοντές του «Διαβάζω για τους άλλους» για την ανάγνωση λογοτεχνίας  σε 

ηλικιωμένους στο Γηροκομείο Περιστερίου .  

 

 

Γ3.  Σύνδεση των δράσεων: 

Κοινός συνδετικός κρίκος :  

Η αγάπη για τον συνάνθρωπο μέσα από  την προσφορά και την αλληλεγγύη  . 

« Αυτοί που φέρνουν τον ήλιο στη ζωή των άλλων, φωτίζουν εξίσου τη δική τους 

ύπαρξη» ( James Barrie).  

 

 

Δ. Υλικό που αξιοποιήθηκε (επιπλέον των τευχών και του δικτυακού τόπου του 

«Νοιάζομαι και Δρω»): 

 Compass, Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα Δικαιώματα, για 

νέους/νέες (2010) Συμβούλιο υης Ευρώπης, μετ. και επιμ. Ελλ. Έκδοσης 

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Θεσσαλονίκη. 
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 Compassito. Manual on Human Rights Education for Children, Council of 

Europe/Μικρή Πυξίδα: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

για παιδιά. Συμβούλιο της Ευρώπης.  

 Γκόβας Ν. (2001), Για ένα νεανικό και Δημιουργικό Θέατρο- ασκήσεις, 

παιχνίδια, τεχνικές, Αθήνα:Μεταίχμιο. 

 Γκόβας, Ν., Ζώνιου, Χ. (επιμ.) (2010), Θετροπαιδαγωγικά προγράμματα με 

τεχνικές θεάτρου φόρουμ για την πρόληψη και την κοινωνική ενσωμάτωση, 

Αθήνα: Όσμωση & Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 

ελεύθερη πρόσβαση www.Theatroedu.gr. 

 Xoλέβα, Ν. (2010), Εσύ όπως κι Εγώ- Εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα 

από το θέατρο, Αθήνα, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

 Λειβαδίτης, Τ. (1977), Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, στο Θεοδωράκης Μίκης 

Τα λυρικά https:youtube.com/watch?v=BfyrN9uWEpA 

 

 

 Αρσις-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, 

http://test.arsis.gr 

 

 Aποστολή, Φιλανθρωπικός Οργανισμός της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 

http://www.mkoapostoli.com 

 

 ΣKΕΠ-Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και νέους, 

 

 

http://skep.gr 

 

Ε. Συνεργασία με Φορείς (έως 200 λέξεις): 

Παρακαλώ αναφέρετε επιγραμματικά με ποιους φορείς ή/και άτομα της κοινωνίας των 

πολιτών συνεργαστήκατε, ποιο είναι το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και πώς 

ωφελήθηκαν οι μαθητές σας από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Επιπλέον, αναφέρετε 

άλλους κοινωνικούς εταίρους (π.χ. δήμο, νοσοκομείο, γηροκομείο κλπ) που 

κινητοποιήσατε ή εμπλέξατε στη δράση σας και τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν.  

http://www.theatroedu.gr/
http://test.arsis.gr/
http://www.mkoapostoli.com/
http://skep.gr/
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 Δήμος  Περιστερίου, 

 

 

 

Οι μαθητές μας έμαθαν για τον εαυτό τους και τους άλλους. Κατανόησαν τρόπους 

με τους οποίους τα μέλη μιας κοινότητας μπορούν να συνεργαστούν για κάποιο 

κοινό στόχο   

 

 Aποστολή, Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών: 

΄Εμαθαν  το ρόλο εθελοντικών οργανώσεων και των δομών αλληλεγγύης στην 

κοινωνία. 
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 Ίνστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

 

 

 

Απέκτησαν την ικανότητα να κατανοούν τις συνέπειες των επιλογών και των 

πράξεών τους.  Αναστοχάστηκαν πάνω στην εμπειρία που αποκόμισαν από τις 

βιωματικές δράσεις. 

 

 

      Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και Νέους-Σ.Κ.Ε.Π.   

     Έμαθαν τρόπους να κατανοούν και να 

εργάζονται από κοινού με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διάφορα πλαίσια. 

Απέκτησαν την ικανότητα σεβασμού, πίστης και αλληλοϋποστήριξης με άτομα που 

έχουν αναπηρία. 

 

 


