Το σχολείο μας πρωτοστατεί στον εθελοντισμό!
Το σχολείο μας για τρίτη χρονιά συμμετέχει στο πανελλήνιο εθελοντικό δίκτυο σχολείων
¨Νοιάζομαι και Δρω¨ και για πρώτη φορά στο εθελοντικό δίκτυο σχολείων της Δθμιας Δνσης
Β΄Αθήνας ΣΗΜΑ ΑΕΠ (Σημερινός Μαθητής, Αυριανός Ενεργός Πολίτης) και έχει ήδη
υλοποιήσει τις εξής δράσεις:
1.Συνεργασία με την ομάδα ROADS : συλλογή σχολικών τσαντών.
Την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς μαζέψαμε σχολικές τσάντες για να δοθούν
σε μαθητές-πρόσφυγες.
2.Το ¨αυτοκόλλητο¨συμβόλαιο.
Οι μαθητές του Γ3 κόλλησαν στις σκάλες του σχολείου μας αυτοκόλλητα με τις ¨δεσμεύσεις¨
τους.
3.Συμμετοχή στην Ημερίδα Εθελοντισμός – Σχολείο - Κοινωνία για τον Μυελό των Οστών
υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας στην Παλαιά Βουλή στις 11/11/2017.
Προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών για την ανάγκη εύρεσης δοτών του μυελού των οστών
και μια ομάδα μαθητών και καθηγητών παρακολούθησε την Ημερίδα.
4.Συμμετοχή στη δράση του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Γυμνασίου Αναβρύτων
για εξεύρεση δοτών χρίσματος του Μυελού των Οστών σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Μάλιστα, πολλοί γονείς και καθηγητές έδωσαν χρίσμα για την τράπεζα δοτών!
5.Αποστολή τροφίμων στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας.
Τουλάχιστον 7 κούτες με τρόφιμα μαζεύτηκαν και στάλθηκαν στη Μάνδρα για την
ανακούφιση των πλημμυροπαθών την προπαραμονή των Χριστουγέννων!
6.¨Mαζί στο σχολείο¨ ονομάσαμε τη δράση με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Αμαρουσίου.
Μόλις ξεκίνησε η νέα χρονιά 2018 μία ομάδα 13 παιδιών του 1ου Ειδικού Δημοτικού
Αμαρουσίου μαζί με τους δασκάλους τους ήρθαν στο σχολείο μας και έφτιαξαν το

ημερολόγιο της νέας χρονιάς με τους μαθητές του Α3 του σχολείου μας. Στη συνέχεια,
παρακολούθησαν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους 12 μήνες να μιλούν γερμανικά και
ελληνικά!
7.Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας!
Συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρσι για καταγραφή και κατάταξη των
βιβλίων της βιβλιοθήκης μας, προκειμένου να καταστεί επισκέψιμη και να λειτουργήσει ως
δανειστική. Πολύτιμη υπήρξε η εθελοντική συμβολή της βιβλιοθηκονόμου της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Χαλανδρίου, κας Στέλλας Λίτινα, η οποία έδωσε πρακτικές συμβουλές , καθώς
και η εθελοντική βοήθεια μαθητών του σχολείου μας! Πέρσι, είχε αναλάβει δράση το Γ3 και
φέτος το Β1, ενώ πολλοί είναι οι μαθητές που έχουν ήδη βοηθήσει και επιθυμούν να
συνδράμουν εθελοντικά, όταν γίνει δανειστική.
8. Συμμετοχή στο διαφημιστικό σποτ του Νοιάζομαι και Δρω.
Δύο μαθητές του σχολείου μας επελέγησαν για να πρωταγωνιστήσουν στο τηλεοπτικό σποτ
του Νοιάζομαι και Δρω, το οποίο γυρίστηκε στον χώρο του σχολείου μας.
9. Εργασία για τους πρόσφυγες.
Τα παιδιά των τμημάτων Β1 Β2 και Β3 (στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών τμήματα Αρχαρίων) δούλεψαν σε ομάδες και παρουσίασαν εργασίες σε σχέση με το ρόλο των
χωρών υποδοχής στη φιλοξενία των προσφύγων

καθώς επίσης και τις δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην ένταξή τους στο νέο περιβάλλον. Οι εργασίες έγιναν σε
powerpoint καθώς και ένα πρωτότυπο σενάριο που γυρίστηκε σε ταινιούλα μικρού μήκους.

10. Γίνονται προσπάθειες για την υλοποίηση της δράσης ¨Μαζί¨ του Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπ/ση σε συνεργασία με την τάξη υποδοχής προσφύγων του Γυμνασίου Πεντέλης.
11. Προβολή της ταινίας ¨Rainman¨

Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία Rainman που αφορά τα άτομα με αυτισμό.
12. ¨Το συμβόλαιο του Εθελοντή¨
Με όλα τα τμήματα φροντίσαμε με βιωματικό τρόπο να συζητηθούν οι έννοιες του
εθελοντισμού, τα οφέλη και οι τυχόν ανησυχίες που δημιουργούνται, ώστε να καταρτίσουμε
το Συμβόλαιο του Εθελοντή για κάθε τμήμα ξεχωριστά, με τη δέσμευση όλοι οι μαθητές να
συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον εθελοντική δράση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.
13.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1083796448429386&id=644694392339596
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