
 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΕΩΝ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ  

«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ LET’S DO IT GREECE 2015»   

ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

         20 έως 26 Απριλίου 2015

 

Μετά τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 

«Εβδομάδα Εκελοντιςμοφ Let’s do it Greece нлмр» ,τθν πρϊτθ εβδομάδα του Απριλίου, κα κζλαμε να 

ενθμερϊςουμε για τθ διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων ςχολικϊν μονάδων 

κακϊσ και  να προτείνουμε ζνα  ενδεικτικό ςχζδιο δράςεων. 

Η διλωςθ  ςυμμετοχισ του ςχολείου προτείνεται να γίνεται  α) θλεκτρονικά μζςω τθσ  ιςτοςελίδασ  

www.letsdoitgreece.org  ςυμπλθρϊνοντασ  τα απαραίτθτα ςτοιχεία του φορζα και β) ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ  Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ τα ςχολεία που κα δθλϊςουν 

ςυμμετοχι,  κα μποροφςαν να ενθμερϊςουν το Διμο και τουσ εκελοντικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ τουσ 

και να επιδιϊξουν τθ ςυνεργαςία τουσ. 

Στόχοσ τθσ κζςπιςθσ τθσ εβδομάδασ εκελοντιςμοφ «Let’s do it Greece» ςτα ςχολεία είναι θ όςο το 

δυνατόν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι  και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν  κακϊσ και θ υιοκζτθςθ 

υπεφκυνθσ  ςτάςθσ απζναντι ςε κζματα που αφοροφν ςτο ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ  και ιδιαίτερα 
του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, όπου περνοφν το περιςςότερο χρόνο τθσ θμζρασ τουσ. 

ʃˊˇˍʶʽ˄ˈ˃ʶ˄ʶˌ ɲˊʱˋʶʽˌ ˋˍʰ ʅ˔ˇ˂ʶʾʰ 

 

 
 Φφτευςθ τθσ ςχολικισ αυλισ με δζντρα ι λουλοφδια ι λαχανικά ι και με γλάςτρεσ αν δεν 

υπάρχουν παρτζρια.  
 Οργάνωςθ  εκελοντικοφ κακαριςμοφ τθσ αυλισ και των τάξεων. 

 Αιςκθτικι βελτίωςθ του ςχολικοφ χϊρου με βάψιμο ι και ηωγραφικι  κάποιων  

εξωτερικϊν/εςωτερικϊν τοίχων ι και  τάξεων.  

 Οργάνωςθ δράςεων κινθτοποίθςθσ όλων των μακθτϊν: α) ενθμζρωςθ με μικρζσ παρουςιάςεισ 

ςχετικά με τα απορρίμματα και τθν ανακφκλωςθ, β) παρουςίαςθ και του ζργου και τθσ  

δράςθσ ομάδων  εκελοντϊν τθσ περιοχισ μασ , γ) επικοινωνία με άλλα ςχολεία τθσ περιοχισ 

μασ και ανταλλαγι ιδεϊν, δ) προτροπι ςε ςυμμετοχι  και ανάδειξθ τθσ αξίασ του 

εκελοντιςμοφ με δθμιουργία  αφίςασ, τραγουδιϊν και ςκίτςων. 

 

 



 

 

 

 Καταγραφι και διαχωριςμόσ  των απορριμμάτων. Ποια από αυτά μποροφν να ανακυκλωκοφν; 

Οργάνωςθ τθσ μεταφοράσ τουσ ςτον πλθςιζςτερο κάδο ανακφκλωςθσ. Ζρευνα  ςχετικά με τθ 

δυνατότθτα μείωςθσ των απορριμμάτων του ςχολείου, πωσ κα μποροφςε να γίνει αυτό; 

 Υπάρχουν και «χριςιμα ςκουπίδια», οργάνωςθ εργαςτθρίου χειροτεχνίασ με ανακυκλϊςιμα 

υλικά (trash art). 

 Συγγραφι και δραματοποίθςθ ςφντομων  κεατρικϊν δρϊμενων από τουσ μακθτζσ. 

 Οργάνωςθ διαγωνιςμοφ και βράβευςθ τθσ κακαρότερθσ και αιςκθτικά ωραιότερθσ τάξθσ με 

βραβείο που κα φιλοτεχνιςουν οι ίδιοι οι μακθτζσ. 

 Οργάνωςθ  ομάδασ  «δθμοςιογράφων» του ςχολείου που φωτογραφίηουν, γράφουν     τα 

κείμενα και αναρτοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τισ δράςεισ τθσ «Εβδομάδασ 

Εκελοντιςμοφ Let’s do it Greece нлмр». 
 Οργάνωςθ εκδιλωςθσ με το πζρασ των δράςεων, ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ  ςε ςυνεργαςία με 

το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων , φζρνοντασ ςτο ςχολείο  υγιεινά  ςπιτικά μεηεδάκια, 

φροφτα και γλυκά. 

 Συηιτθςθ αποτελεςμάτων των δράςεων. Καταγραφι των εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων που 

γζννθςαν οι δράςεισ ςτθν ςχολικι κοινότθτα. 

 Υπογραφι  «ςυμφϊνου» καλϊν πρακτικϊν απζναντι ςτο ςχολικό και ευρφτερο περιβάλλον. 

 

Οι  ιδζεσ και οι δράςεισ που κάκε ςχολείο κα εφαρμόςει δεν περιορίηονται από τισ παραπάνω 

προτάςεισ. Πολλζσ άλλεσ ιδζεσ για ςυμμετοχι και δράςθ μπορεί να γεννθκοφν και κα χαροφμε να τισ 

μάκουμε και να τισ επικοινωνιςουμε. Το υλικό από τισ δράςεισ (φωτογραφίεσ, βίντεο) , τα ςχολεία  

είναι χριςιμο να το αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτο greeceletsdoit@gmail.com προκειμζνου να 

ετοιμάςουμε ςχετικό ενθμερωτικό φάκελο με τισ δράςεισ των ςχολείων για το Υπουργείο Παιδείασ. Θα 

πρζπει να υπάρξει μζριμνα ϊςτε οι φωτογραφίεσ να είναι παρμζνεσ με τρόπο που να μθν εκκζτει τα 

πρόςωπα των μακθτϊν (από μακριά ι με κάμπωμα ςτο πρόςωπο). 

 

Σας ευχαριστοφμε για την όμορφη συνεργασία μας   & 

σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη ειελοντικθ μας οικογένεια! 

 

 

 

Πληροφορίεσ: www.letsdoitgreece.org 

Επικοινωνία: greeceletsdoit@gmail.com 
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