Νοιάζομαι και Δρω: Εκπαιδευτικές επισκέψεις βιωματικής εθελοντικής δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Giving Index 2017, που δημοσιοποίησε το Charities Aid Foundation, η Ελλάδα
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως ως προς την εθελοντική προσφορά των πολιτών της. Οι συνθήκες
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα με την προσφυγική κρίση, έχουν οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση
και κινητοποίηση ενός τμήματος του πληθυσμού, που είναι ενθαρρυντική, υστερεί όμως σημαντικά ως προς τη
συνείδηση του ενεργού πολίτη.
Το «Νοιάζομαι και Δρω» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την καλλιέργεια της
προσφοράς ως τρόπου ζωής στο κοινωνικό σύνολο και στη δημιουργία συνείδησης και συμπεριφοράς ενεργού
πολίτη στις νεότερες γενιές. Είναι μοναδικό γιατί:
(1) Αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσα από τα
σχολεία, με την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(2) Περιλαμβάνει πρωτότυπο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο: α) έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για
το πρόγραμμα βασισμένο σε βιβλιογραφία και καλές πρακτικές από όλον τον κόσμο, β) είναι διαβαθμισμένο,
ώστε να μπορεί να αξιοποιείται σε όλες τις τάξεις, και γ) είναι διεπιστημονικό ώστε να εφαρμόζεται στο
πλαίσιο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Το υλικό διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή στον
δικτυακό τόπο του προγράμματος, και συνοδεύεται από καλές πρακτικές και επιπλέον υλικό που
εμπλουτίζεται συνεχώς (www.noiazomaikaidrw.gr).
(3) Βασίζεται στη διδασκαλία των εννοιών του εθελοντισμού, του ενεργού πολίτη και της αλληλεγγύης, αλλά
εντάσσει στον πυρήνα του τη βιωματική μάθηση και την ώθηση μαθητών, δασκάλων και γονέων να
συναντηθούν εκτός της τάξης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων που
αφορούν όλη την κοινωνία.
(4) Υποστηρίζει τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς και τη
δημιουργία και διατήρηση δικτύου αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών, τόσο μέσω συναντήσεων
επιμόρφωσης και παρουσίασης καλών πρακτικών, όσο και μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και δικτύωσης e-paideia.org.
(5) Η εγκυρότητα και η υψηλή ποιότητα του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω εξωτερικής αξιολόγησής του
από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Το «Νοιάζομαι και Δρω» βρίσκεται στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του στα σχολεία της Ελλάδας, με την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες και όλους τους
τύπους σχολείων. Μέχρι σήμερα, 190 σχολεία και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, 18.000 μαθητές, 1.300
εκπαιδευτικοί και χιλιάδες γονείς, έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερους από 1.050 διαφορετικούς
κοινωνικούς εταίρους (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εθελοντικές ομάδες, κ.ά.) για το σχεδιασμό και την
πραγματοποίηση εθελοντικών δράσεων.
Ιδιαίτερα συγκινητική για το πρόγραμμα είναι η δυνατότητα που προσφέρει σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
σχολεία παραρτημάτων καταστημάτων κράτησης και ειδικά σχολεία «να νοιαστούν και να δράσουν» και
αυτά, δίνοντας στα παιδιά που συχνά βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό την ευκαιρία να αποκτήσουν τον
ενεργητικό ρόλο του εθελοντή, με πολλαπλά οφέλη ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης μέσα από τη
συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
Για την περίοδο 2017-2018 προβλέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα 225 σχολείων και περισσότερων από
15.000 μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλάσιο αριθμό δράσεων. Εδώ μπορείτε να βρείτε την πλήρη
λίστα των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη φετινή σχολική χρονιά.
Το «Νοιάζομαι και Δρω» έχει ήδη διακριθεί για τη σύνδεση που επιτυγχάνει μεταξύ σχολείων και κοινωνίας
με δύο βραβεία των Education in Businness Awards («Δεσμός με την Κοινωνία») και Bravo Sustainabilty
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Awards του Quality Net Foundation («Bravo Society»), ενώ πολλές πρωτοβουλίες μαθητών στο πλαίσιο του
προγράμματος έχουν διακριθεί σε σχολικούς και άλλους διαγωνισμούς.
Στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» βρίσκεται η βιωματική διαδικασία,
μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες και δράση, με αποτέλεσμα να γίνονται οι ίδιοι εθελοντές και να αποκτούν εμπειρία
προσφοράς στα κοινά, βάθος σκέψης και κατανόηση ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.
Μέχρι σήμερα, μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερους από 1.050
κοινωνικούς εταίρους, όπως γηροκομεία, κοινωνικές δομές κατά της φτώχειας, ξενώνες αστέγων, συλλογικές
κουζίνες, στέγες ανηλίκων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.ά.
Οι δράσεις των παιδιών είναι πολλές και ποικίλες: αιμοδοσία, συλλογή τροφίμων και ρούχων για
πρόσφυγες, άστεγους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαγείρεμα σε κοινωνικές κουζίνες, οργάνωση
μπαζάαρ και δωρεά χρημάτων σε νοσοκομεία, ιδρύματα, κλπ., καθαρισμός δημόσιων χώρων, καλλωπισμός
και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων, ευαισθητοποίηση της γειτονιάς για τα αδέσποτα και πολλές
άλλες δράσεις με επίκεντρο τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Δείτε
περισσότερα παραδείγματα εδώ.
Ο προϋπολογισμός των εκπαιδευτικών εθελοντικών δράσεων καλύπτει έξοδα μετακίνησης και
διανυκτέρευσης (για σχολεία απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών), εισιτήρια εισόδου σε χώρους
ενδιαφέροντος, έξοδα υλοποίησης εξωσχολικών δράσεων, κ.ά.
Οι πόροι των σχολείων για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Συχνά δεν είναι
εφικτό να καλυφθεί ένα τέτοιο κόστος, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις
κανενός είδους.
Το act4Greece στηρίζει το «Νοιάζομαι και Δρω», με σκοπό την ανεύρεση πόρων, ώστε κάθε ένα από τα 225
σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστον μία εκπαιδευτική επίσκεψη. Ο μέσος όρος της δαπάνης αυτής είναι €300
ανά σχολείο και διαφοροποιείται ελαφρά, ανάλογα με τη γεωγραφική του θέση, τον αριθμό των μαθητών,
καθώς και των ειδικών προδιαγραφών μετακίνησης ορισμένων σχολείων (π.χ. ειδικών σχολείων).
Η στήριξη μέσω του act4Greece είναι απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος σε ότι αφορά την
ποικιλία, την ποιότητα και το εύρος των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν το σχολικό έτος 2017-2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ»
Δαπάνη
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Ποσό
€67.500
€2.500
€70.000

Με κάθε δωρεά στην εκστρατεία του «Νοιάζομαι και Δρω» στο act4Greece, βοηθάτε κι εσείς να αλλάξει η
κοινωνία μας, μέσα από τη νέα γενιά, τα παιδιά μας!

