ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Νοιάζομαι
και Δρω” οργανώνουν την εκδήλωση:

«Ανακαλύπτω τον Κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού»
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, 9 π.μ.
Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων
(Πλαζ Αγυιάς)
Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, στις 9 π.μ. στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πάτρας, Πλαζ Αγυιάς, 200 μαθητές από 4
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: 8ο, 44ο, 49ο και 61ο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού
προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω”, θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση «Ανακαλύπτω τον Κρυμμένο Θησαυρό του
Εθελοντισμού».
Το Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”
Το Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω” έχει την έγκριση του Υ.Π.Ε.Θ., (αρ. πρ. 157302/Δ2/26-09-2016) υλοποιείται για 2η χρονιά,
ταυτόχρονα σε ένα δίκτυο 162 σχολείων κι έχει 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. Απώτερος σκοπός
του εγχειρήματος είναι η καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνείδησης των μαθητών, ώστε να σκέφτονται και να
δρουν ως ενεργοί πολίτες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο κοινωνικό περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο σε Πανελλαδικό επίπεδο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
στη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.noiazomaikaidrw.gr.
Η Εκδήλωση «Ανακαλύπτω τον Κρυμμένο Θησαυρό του Εθελοντισμού»
Η εκδήλωση αποτελεί την καταληκτική δράση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που συμμετείχαν τη σχολική
χρονιά 2016 – 2017 στο πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”. Η συγκεκριμένη δράση έχει 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.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καθώς τα
παραπάνω σχολεία έχουν ενταχθεί και στο τοπικό Δίκτυο του Τμήματος με τίτλο “Μπορώ κι εγώ να προσφέρω”.
Στην εκδήλωση θα συνεισφέρουν φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της Πάτρας προκείμενου να δείξουν στους μαθητές ένα
ζωντανό παράδειγμα εθελοντισμού και να τους ενημερώσουν για τη δομή και το έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι
φορείς – οργανώσεις: Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - για έναν άλλο τρόπο ζωής, Ομάδα εθελοντισμού & ενεργοποίησης Patrinistas,
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Πατρών – Νοσηλευτική Υπηρεσία, 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος και την οργάνωση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί από το 8ο Δ.Σ. Πάτρας,
το 44ο Δ.Σ. Πάτρας, 49ο Δ.Σ. Πάτρας και 61ο Δ.Σ. Πάτρας: Μαρία Καλογερή, Σοφία Καραγιωργούδη, Κωνσταντίνα Κατσιάδα,
Ιωάννης Κατσικαρέλης, Λάζου Κλεφ, Ολυμπία Κοτσαλίδη, Γιώργος Μπεκιάρης, Κατερίνα Μπούνια, Στέλλα Παντελέου, Ελευθερία
Παπαϊωάννου, Μαρία Παπασυμεών, Ερατώ Πασχαλίδου, Λεωνίς Σαμαρτζή, Βασίλειος Σχωρτσανίτης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος,
Κωνσταντίνα Τόκα, Ανδρέας Φίλιας, Αλεξάνδρα Φωτοπούλου.
Συντονισμός: Γιώργος Μπεκιάρης, συντονιστής του Προγράμματος για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Συνεργασία: Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων

.

