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Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις

 

 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

«Let’s do it Greece 2017»  

 

Eκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Ομάδασ Εκελοντϊν του Let's do it Greece βριςκόμαςτε ςτθν 
ευχάριςτθ κζςθ να μοιραηόμαςτε μαηί ςασ το προτεινόμενο ςχζδιο δράςθσ για τθ 
διεξαγωγι τθσ «Εβδομάδασ Εθελοντιςμοφ Let’s do it Greece 2017» ςε όλα τα ςχολεία τθσ 
χϊρασ, που ζχει προγραμματιςτεί να ξεκινιςει τθ Δευτζρα 27 Μαρτίου με κορφφωςθ τθν 
θμζρα τθσ πανελλινιασ δράςθσ τθν Κυριακι 2 Απριλίου 2017. 

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράςεων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα και με τθν ςυμμετοχι όλθσ 
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, με ςκοπό να υιοκετθκεί ο ςχολικόσ χϊροσ ωσ πεδίο δράςθσ 
κακαριςμοφ και βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ. 

Η Εκελοντικι Δράςθ Let’s do it ωσ ιδζα ξεκίνθςε από τθν Εςκονία εμπνζοντασ ομάδεσ και 
ανκρϊπουσ ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ κακαρίηοντασ τθ χϊρα τουσ μζςα ςε μία μζρα. 
Πολφ ςφντομα θ ςυγκεκριμζνθ εκελοντικι κίνθςθ διαδόκθκε ςε πολλζσ χϊρεσ, όπου 
ομάδεσ εκελοντϊν ικελαν να μιμθκοφν αυτι τθν δράςθ. Η ιδζα αυτι ζφταςε και ςτθν 
Ελλάδα, όπου κάποιοι εκελοντζσ αποφαςίςαμε να τθν κάνουμε πράξθ, προςαρμόηοντασ 
τον τίτλο τθσ εκςτρατείασ ςε Πανελλινια Εκςτρατεία Κακαριςμοφ «Let’s do it Greece». 

Σθ ςυγκεκριμζνθ εκελοντικι δράςθ, τθν ξεκινιςαμε νζα παιδιά που μυθκικαμε ςτον 
εκελοντιςμό μζςα από το ςχολείο μασ, ζχοντασ ωσ όνειρο να ενϊςουμε όλθ τθν Ελλάδα ςε 
κοινι περιβαλλοντικι δράςθ και με ςκοπό να προβλθκεί τόςο ςτον Ελλθνικό χϊρο όςο και 
διεκνϊσ, το καλό πρόςωπο τθσ πατρίδασ μασ. Σο πρόςωπο των ανκρϊπων που 
προςπακοφν και προςφζρουν κακθμερινά ςτον τόπο τουσ, το πρόςωπο των εκελοντϊν που 
ςυνεργάηονται ςε κοινι προςπάκεια, το πρόςωπο τθσ χαράσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
δθμιουργικότθτασ. 

Φζτοσ, για ζκτθ ςυνεχι χρονιά, οργανϊνουμε τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, θ οποία ζχει 
υιοκετθκεί από χιλιάδεσ εκελοντζσ και εκατοντάδεσ φορείσ και εκπαιδευτικοφσ. κοπόσ 
μασ, μζςα ςε μία θμζρα, να ςυντονιςτοφμε ταυτόχρονα ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, 
πραγματοποιϊντασ εκελοντικζσ δράςεισ κακαριςμοφ, εξωραϊςμοφ και αιςκθτικισ 
αναβάκμιςθσ ςε κάκε γωνιά τθσ χϊρασ.  

Η ςυμμετοχι για το 2017 προβλζπουμε ότι κα ξεπεράςει τουσ 100.000 εκελοντζσ από όλα 
τα μζρθ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ από παντοφ λαμβάνουμε κετικά μθνφματα και δθλϊςεισ 
ςυμμετοχισ. Κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι ο ςυντονιςμόσ μεγάλου αρικμοφ εκελοντϊν μία μζρα 
τον χρόνο αλλά και θ οριηόντια ςυνεργαςία με κεςμικοφσ και εκελοντικοφσ φορείσ όλο τον 
χρόνο, για τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ και τθσ  ςυνεργαςίασ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
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ε κάκε πόλθ και χωριό τθσ Ελλάδασ υπάρχουν ομάδεσ πολιτϊν, εκελοντικζσ οργανϊςεισ, 
διμοι, περιφζρειεσ, ςχολεία, ςφλλογοι και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ που πιςτεφουν ςε 
αυτό το όραμα και το προωκοφν με ευρθματικότθτα και ενκουςιαςμό. Οι  ςυμμετοχζσ και 
οι ςυνεργαςίεσ που  αναπτφςςονται ςε όλο το διάςτθμα τθσ προετοιμαςίασ ξεπερνοφν 
κάκε προςδοκία, κακϊσ και ο ενκουςιαςμόσ, θ ευρθματικότθτα και το κζφι των 
διοργανωτϊν από όλθ τθν Ελλάδα.  

Αυτό μασ οδιγθςε να μοιραςτοφμε τθν ιδζα μασ με φορείσ, ομάδεσ και ανκρϊπουσ που 
πίςτεψαν ςτον ςτόχο μασ. Από το 2012 που ξεκινιςαμε αυτι τθν προςπάκεια, λειτοφργθςε 
άψογα το ςχζδιο τθσ αυτό-οργάνωςθσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και μπικαν γερά κεμζλια για 
τθν κακιζρωςθ τθσ εκελοντικισ μασ εκςτρατείασ. Ο Εκελοντιςμόσ ςε πραγματικό μεγαλείο, 
με τθν νεολαία κφριο αρωγό του Let’s do it Greece, που ζδωςε το παρόν με χαμόγελο και 
αφοςίωςθ ςτον ςτόχο. 

Δείγμα από τισ δράςεισ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτα ςχολεία πανελλαδικά, 
παρουςιάηονται ςτο παρόν ςχζδιο δράςθσ, που επιμελικθκαν εκελοντζσ – εκπαιδευτικοί. 
Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν προκφψει εμπειρικά από τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν ςχολικϊν 
προγραμμάτων. 

 

Σρία Χρόνια Εβδομάδα Εθελοντιςμοφ Let’s do it Greece ςτα ςχολεία 

Σο 2014, για πρϊτθ φορά επιχειριςαμε τθν ευρφτερθ ςυμμετοχι των μακθτικϊν 
κοινοτιτων τθσ χϊρα μασ, ςτθν εκελοντικι εςτρατεία Let’ s do it Greece. Με τθν ζγκριςθ 
του Τπουργείου  Παιδείασ,  θ πρόταςι μασ  για τθν κακιζρωςθ   «Εβδομάδασ Εκελοντιςμοφ  
Let’s do it Greece ςτα ςχολεία», βρικε ανταπόκριςθ απο πολλά ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ 
που με ενκουςιαςμό οργάνωςαν δράςεισ κακαριςμοφ και αναβάκμιςθσ του ςχολικοφ 
χϊρου.  

Σο 2015, οι ςχολικζσ μονάδεσ που ανταποκρίκθκαν  ςτο πρόγραμμα πολλαπλαςιάςτθκαν 
και οι δράςεισ, πλοφςιεσ ςε φανταςία και πρωτοτοτυπία, αποτζλεςαν πεδίο ζμπνευςθσ. 
Είδαμε ςε πάμπολλα ςχολεία  μακθτζσ και δαςκάλουσ να φυτεφουν ςτισ ςχολικζσ αυλζσ, να 
ηωγραφίηουν ζργα γνωςτϊν Ελλινων ηωγράφων ςτουσ τοίχουσ, να προςπακοφν να 
μειϊςουν τα απορρίμματα, να δθμιουργοφν ζργα τζχνθσ από ανακυκλϊςιμα υλικά, να 
«υιοκετοφν» το προαφλιο και τισ τάξεισ τουσ, δίνοντασ μια άλλθ ποιότθτα ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ. 

Σο 2016, είχαμε τον αρικμό ρεκόρ ςυμμετοχισ των ςχολείων πανελλαδικά (945 
ςυμμετοχζσ) με τισ δράςεισ να ξεπερνοφν κάκε αρχικι μασ προςδοκία. Είδαμε ότι ο 
πυρινασ των εκελοντϊν νθπιαγωγϊν, δαςκάλων και κακθγθτϊν κακϊσ και υλλόγων 
Γονζων και Κθδεμόνων, διευρφνκθκε ακόμα περιςςότερο. Ιδιαίτερα κετικι εντφπωςθ, μασ 
ζκαναν τα ςχόλια πολλϊν κακθγθτϊν και δαςκάλων, ότι θ Εβδομάδα Εκελοντιςμοφ ζχει 
γίνει πλζον κεςμόσ ςτο ςχολείο τουσ, και μάλιςτα φζτοσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι μακθτζσ 
ρωτοφςαν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ πότε είναι προγραμματιςμζνθ θ φετινι 
δράςθ. 

Η «Eβδομάδα Εθελοντιςμοφ Let’s do it Greece» κακιερϊνεται ωσ πεδίο δράςθσ και 
εφαρμογισ ςτα ςχολεία, των αρχϊν και επιδιϊξεων τθσ εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο 
Ανάπτυξθ οπωσ αυτζσ ζχουν διατυπωκεί  ςτο «Πρόγραμμα πουδϊν του διδακτικοφ 
μακθςιακοφ πεδίου: «Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ»,  του 
Τπουργείου Παιδείασ. 
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 Αυτό ςθμαίνει ότι: 

 α) δεν αποτελεί ενα ακόμα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ αλλά υλοποιεί, 

μεςω δράςεων ςτο ςχολικό χϊρο, τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ που διατρζχουν το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τα εξειδικευμζνα projects ι προγράμματα που πικανόν να ζχουν ιδθ 

αναλθφκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

β) μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των δαςκάλων και κακθγθτϊν που διδάςκουν διαφορετικά 

αντικείμενα, δίνεται θ δυνατότθτα να αφιερϊςουν, ο κακζνασ/μία ςτον τομζα του, μια 

δράςθ που κα αποςκοπεί ςτθν εμπζδωςθ των ςτόχων του εκελοντιςμοφ, τθσ 

ςυνεργαςίασ, τθσ υπεφκυνθσ ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ  και 

το φυςικό περιβάλλον. 

γ) όπωσ το 2014, το 2015 και το 2016, οι δράςεισ τθσ «Eβδομάδασ Εκελοντιςμοφ Let’ s do 

it Greece ςτα ςχολεία», προτείνεται να  γίνουν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, κατά τθν 

εβδομάδα που προθγείται τθσ πανελλαδικισ δράςθσ Let’s do it Greece, κακαριςμοφ τθσ 

χϊρασ ςε μία μόνο θμζρα,  που ορίςτθκε για τισ 2 Απριλίου 2017 , δθλαδι κατά το 

διάςτθμα από 27 Μαρτίου ζωσ 2 Απριλίου 2017.  

Ευχισ ζργο κα είναι εάν θ ενθμζρωςθ και οι δράςεισ ςτα ςχολεία κα προτρζψουν ςε  

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και των γονζων ι /και των δαςκάλων τουσ  ςτθν 

πανελλινια δράςθ που ζχει προγραμματιςτεί για τισ 2 Απριλίου 2017.       

 

Μεθοδολογία 

Προτείνεται να δθμιουργθκεί μία ομάδα ςτο ςχολείο που κα εκπροςωπεί τθ ςχολικι 
μονάδα και κα αποτελείται από τον Διευκυντι,  τον εκπαιδευτικό που κα οριςτεί ωσ 
ςυντονιςτισ για τισ δράςεισ, μακθτζσ από όλεσ τισ τάξεισ και εκπρόςωπο από τον ςφλλογο 
γονζων. 

Η ομάδα εκπροςϊπθςθσ  του ςχολείου προτείνεται να εχει ωσ  αντικείμενο εναςχόλθςθσ: 

α) τθν ζρευνα και καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτον ςχολικό χϊρο: 
αυλι,τάξεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, εξωτερικοί και εςωτερικοί τοίχοι, αλλά και ςτον  
περιβάλλοντα χϊρο του ςχολείου (λ.χ.  πεηοδρόμιο ι πεηόδρομοσ) 

β) τθ διαμόρφωςθ ςχεδίου δράςεων για μια εβδομάδα με βάςθ  τα προβλιματα που 
εντοπίςτθκαν από τθν ζρευνα που προθγικθκε 

γ) τθ ςφνδεςθ των δράςεων με το αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με 
τον ςφλλογο διδαςκόντων 

δ) τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 

ε) τθν επικοινωνία με τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν πανελλαδικά ςτθν εκελοντικι 
εκςτρατεία κακαριςμοφ «Let’s do it Greece» προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν 
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Ενδεικτικζσ δράςεισ που  μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτα ςχολεία 

 Φυτεφουμε λουλοφδια, αρωματικά φυτά, δζντρα, λαχανικά ςτθν αυλι και 

περιποιοφμαςτε τον κιπο και τον προαφλιο χϊρο του ςχολείου. 

 Οργανϊνουμε εκελοντικό κακαριςμό τθσ αυλισ και των τάξεων. Καταγράφουμε, 

μετράμε, διαχωρίηουμε τα απορρίμματα. Ποια από αυτά μποροφν  να 

ανακυκλωκοφν; Ποιά τα οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ; 

 Αναλαμβάνουμε να κάνουμε αίτθςθ για κάδουσ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν και 

άλλων υλικϊν μζςα ι κοντά ςτο ςχολείο μασ. Εναλλακτικά δθμιουργοφμε 

αυτοςχζδιουσ κάδουσ και ςυγκεντρϊνουμε υλικά προσ ανακφκλωςθ όπωσ (χαρτί, 

πλαςτικό, αλουμίνιο, μπαταρίεσ κ.α.) 

 Παρατιρθςθ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και καταγραφι τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ ωσ προσ: τθ βλάςτθςθ, τα απορρίμματα, τα υλικά, τα χρϊματα, τθ 

ςκίαςθ, τισ ενεργειακζσ απϊλειεσ, τθ ςπατάλθ φυςικϊν πόρων που 

χρθςιμοποιοφνται  ςτο ςχολείο (χαρτί, υλικά ςυςκευαςιϊν,νερό κλπ.), τισ 

δυνατότθτεσ ανακφκλωςθσ. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν: τι μου αρζςει / δεν μου αρζςει ςτο ςχολείο μου, τι κα ικελα να 

αλλάξω, πϊσ φαντάηομαι το περιβάλλον του ςχολείου, τι πλεονεκτιματα ζχει θ 

ςχολικι αυλι, πϊσ κα μποροφςαμε να τα αξιοποιιςουμε; Πϊσ μπορϊ να 

ευαιςκθτοποιιςω και να εμπνεφςω τθν οικογζνειά μου, τουσ φίλουσ και τθ 

γειτονιά μου; 

 Ενθμερωνόμαςτε για το παγκόςμιο πρόβλθμα τθσ αφξθςθσ των απορριμμάτων και 

τθσ ςπατάλθσ των φυςικϊν πόρων. Ερευνοφμε το κζμα ςτο δικό μασ ςχολείο.  

 Ερευνοφμε τουσ τρόπουσ  μείωςθσ  των απορριμμάτων του ςχολείου.  

 Ενιςχφουμε τθν χριςθ νεροφ τθσ βρφςθσ ζναντι του εμφιαλωμζνου. Προτρζπουμε 

ςτθ χριςθ παγουριοφ και δοχείου κολατςιοφ, με ευφάνταςτεσ αφίςεσ. 

 Προωκοφμε τθ χριςθ τθσ πάνινθσ τςάντασ με εφάνταςτεσ δθμιουργίεσ των 

μακθτϊν. 

 Τπάρχουν και «χριςιμα ςκουπίδια», οργανϊνουμε εργαςτιρια χειροτεχνίασ με 

ανακυκλϊςιμα  υλικά. 

 Με τθ βοικεια των κακθγθτϊν των Σεχνικϊν οργανϊνουμε ομάδεσ  που 

αναλαμβάνουν να ηωγραφίςουν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ςχολείου ζργα 

γνωςτϊν Ελλινων ι ξζνων ηωγράφων. 

 Αφαιροφμε τα μουτηουρωμζνα ςθμεία από τουσ εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ 

τοίχουσ του ςχολείου (τα λεγόμενα tags). 

 Οργανϊνουμε δράςεισ κινθτοποίθςθσ όλων των μακθτϊν: α) προτροπι ςε 

ςυμμετοχι  ςτθν πανελλαδικι εκςτρατεία κακαριςμοφ Let’s do it Greece  με 

αφίςεσ, ςκίτςα, τραγοφδια και μικρά κεατρικά δρϊμενα, β) ενθμζρωςθ με μικρζσ 

παρουςιάςεισ ςχετικά με τα απορρίμματα και τθν ανακφκλωςθ, γ) παρουςίαςθ του 

ζργου και τθσ δράςθσ  των εκελοντικϊν οργανϊςεων τθσ περιοχισ μασ και τθσ 

χϊρασ μασ, δ) επικοινωνία με άλλα ςχολεία τθσ περιοχισ μασ και ανταλλαγι ιδεϊν 

και προτρζποντασ να δθλϊςουν ςυμμετοχι.  
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 Οργανϊνουμε ομάδα «δθμοςιογράφων» του ςχολείου που φωτογραφίηουν, 

γράφουν τα κείμενα και αναρτοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τισ δράςεισ τθσ 

«Εβδομάδασ Εκελοντιςμοφ Let’s do it Greece». 

 Οργανϊνουμε εκδιλωςθ παρουςίαςθσ των δράςεων του ςχολείου ςτο τζλοσ τθσ 

εβδομάδασ φζρνοντασ ςτο ςχολείο υγιεινά μεηεδάκια και γλυκά ςε ςυνεργαςία με 

το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων. υηιτθςθ και καταγραφι των εμπειριϊν και 

των ςυναιςκθμάτων που γζννθςε θ ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ . 

 Τπογραφι του «ςυμφϊνου» καλϊν πρακτικϊν απζναντι ςτο ςχολικό και ευρφτερο 

περιβάλλον. 

      

Για οτιδιποτε κελιςετε, θ Οργανωτικι Ομάδα Εκελοντϊν του Let’s do it Greece 
είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ!  

ασ καλοφμε να δθλϊςετε τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ μασ 
πλατφόρμασ www.letsdoitgreece.org  και ςτθ ςυνζχεια κα επικοινωνιςουμε μαηί ςασ 
για τθν προετοιμαςία και τον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ κοινισ μασ δράςθσ.  

Για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο info@letsdoitgreece.org 

 

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΤ ΜΑ ΕΜΠΝΕΕΣΕ! 

 

Με φιλικοφσ, εκελοντικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Η Οργανωτικι Ομάδα Εκελοντϊν του Let’s do it Greece 

http://www.letsdoitgreece.org/
mailto:info@letsdoitgreece.org

