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KOIN: 1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και
Δ.Ε. της χώρας.
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
(μέσω των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
Υπόψη Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων και Αγωγής Υγείας

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος»
Αττικής) του οικείου Υπουργείου.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 144150/Δ2/15-09-2015 Ν.
εισερχόμενο
Απαντώντας στο από 24-07-2015 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.
πρ. 45/08-09-2015 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε: α) την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» σε σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας κατά το σχολικό έτος 201516, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Μάθημα Εθελοντισμού στα Σχολεία
της Ελληνικής Επικράτειας-Πιλοτικό Πρόγραμμα» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη,
και β) το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα βασιστεί η εφαρμογή του.
Το ανωτέρω Πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των
παιδιών σε θέματα εθελοντισμού, απευθύνεται σε μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και σε
μαθητές Γυμνασίου (ηλικίας 9-15 ετών) και θα υλοποιηθεί σε εξήντα (60) σχολεία σε
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τουλάχιστον δέκα (10) Περιφέρειες της χώρας. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος είναι δυνατό να ενταχθεί στην Ευέλικτη Ζώνη και στα
Γυμνάσια προτείνεται η σύνδεση του προγράμματος με τις βιωματικές δράσεις και τις
συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Ως διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σε κάθε
σχολική μονάδα προτείνουμε, βάσει της σχετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π., το διάστημα του
ενός (1) μηνός (8 ώρες για τα Δημοτικά και 4 ώρες για τα Γυμνάσια).
Το Πρόγραμμα είναι προαιρετικό και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί, μετά από συνεννόηση και με
ευθύνη των Προϊσταμένων/Διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων, ώστε να μην
διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ για τη συμμετοχή
των μαθητών σε αυτό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
Σημειώνεται, τέλος, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε
έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, εντός του σχολικού
χώρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄
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