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Ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
για την προώθηση του εθελοντισμού 
και του δικαιώματος στην εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα για τα παιδιά 
που βιώνουν κρίσεις κι έκτακτες ανάγκες. 

	
	

Υπεύθυνος καθηγητής: 
Παντελής Ζούρας ΠΕ01 (Θεολόγος) 

 
 
 

Συνεργάτες: 
Δημήτρης Μπάρμπας ΠΕ01 (Θεολόγος) 
Μαρία Κοκκαλάκη ΠΕ03 (Μαθηματικός) 
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Εισαγωγή 
Μια ομάδα ευαισθητοποιημένων μαθητών και μαθητριών του Λ.Λ.Ν.Σ. σε 

θέματα εθελοντισμού και δικαιωμάτων του παιδιού υπό την καθοδήγηση των 

καθηγητών Ζούρα Παντελή (ΠΕ01) και Μπάρμπα Δημήτριου (ΠΕ01) επέλεξαν 

να υλοποιήσουν για τη σχολική χρονιά 2016-2017 το Πρόγραμμα 

«Εθελοντισμός και Εκπαίδευση σε περιόδους Κρίσης». 

Το θέμα απορρέει από την εκστρατεία #EmergencyLessons της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNICEF για τη σημασία της εκπαίδευσης σε 

περιόδους κρίσεων και έκτακτων αναγκών. Μέσα από αυτό γίνεται προσπάθεια 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης  και ιδιαίτερα έμπρακτης συμμετοχής των 

νέων μέσα από εθελοντικές δράσεις. 

Το κεντρικό δίνει την ευκαιρία να μελετηθούν και να αναλυθούν υποθέματα 

όπως οι αξίες της ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού, η διαφορετικότητα, η 

ισότητα ευκαιριών, η ισότητα των φύλων, ο ρατσισμός – ξενοφοβία, ο 

εθελοντισμός κ.λπ. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Ελληνίδα Πρέσβειρα Νεότητας της UNICEF, 

Μαρία Ζούρα, η οποία είναι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου στο Λεόντειο Λύκειο Νέας 

Σμύρνης. Η μαθήτρια, η οποία εκπροσωπεί το πρόγραμμα στην Ελλάδα, 

ταξίδεψε στις Βρυξέλλες με την ιδιότητα της Youth Ambassador, επιμορφώθηκε 

και ανέλαβε δράση για την ευαισθητοποίηση των νέων και προώθηση της 

εκστρατείας. Στη συνέχεια υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδιά σε 

συνεργασία με βιβλιοθήκες και σχολεία και επισκέφτηκε τον καταυλισμό 

προσφύγων Ζαατάρι της Ιορδανίας με αποστολή της UNICEF. 

 



	 3	

Παιδαγωγικοί στόχοι 
Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και προώθηση της συμμετοχής 
των νέων σε θέματα που άμεσα τους αφορούν μέσα από τον εθελοντισμό. 

Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της 
εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσης καθώς και η συνειδητοποίηση πως 

εκατομμύρια παιδιά και νέοι στον κόσμο στερούνται αγαθά που θεωρούμε 

αυτονόητα. Τέλος η εμπειρία μέσα από τις εθελοντικές δράσεις και οι 

συνεργασίες με άλλους φορείς και προγράμματα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά 

να νιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του αισθήματος του ενεργού 
πολίτη. Παράλληλα προωθούνται οι Μαριανές και χριστιανικές αξίες της 

αλληλεγγύης, της αγάπης στο συνάνθρωπο, της κατάργησης κάθε είδους 

διάκρισης και ρατσισμού, της εναντίωσης απέναντι στο κακό και το άδικο. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 
Ακολουθείται ο μαθητοκεντρικός και συνεργατικός τρόπος μάθησης με 

βιωματικές – εθελοντικές δράσεις  καθώς και δημιουργική και ελεύθερη 

έκφραση (παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, βίντεο ευαισθητοποίησης, 

δημιουργία αφίσας, οργάνωση συναυλιών από τους μαθητές, έρευνα και 

ερμηνεία σχετικών τραγουδιών κ.λπ). Δίνεται επίσης ιδιαίτερα έμφαση στις νέες 

Τεχνολογίες και στα social media.  
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Διάρκεια Προγράμματος 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε ανεπίσημα τον Οκτώβριο του 2016 και επίσημα στις 

25 Νοεμβρίου 2016. Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017 με την παρουσίαση του 

προγράμματος στο θέατρο του Λεοντείου Λυκείου, στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων του 13ου Πολιτιστικού Διημέρου, την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 

6 Μαΐου 2017.  

 

Συνεργασίες με άλλους Φορείς 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με: 

1. UNICEF 

2. 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου 

3. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου 

4. Πρόγραμμα "Στηρίζω την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό", του Λ.Λ.Ν.Σ. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως η δράσεις και τα πορίσματα του προγράμματος 

προβλήθηκαν από τη UNICEF Ελλάδας και Βρυξελλών τόσο μέσα από τα 

social media του διεθνούς αυτού οργανισμού όσο και στην τελετή παρουσίασης 

της εκστρατείας στο Ευρωκοινοβούλιο, από την εκπρόσωπο νέων της Ελλάδας 

(Youth Ambassador) και μαθήτριας της Α Λυκείου του σχολείου μας Μαρία 

Ζούρα, στις 6 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνέχεια υπήρξε συνεχής επικοινωνία με 

τη UNICEF για την ενημέρωση και αξιολόγηση των δράσεων καθώς και 

συνεργασία για την προώθησή τους στο ευρύ κοινό. 
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Πεδία σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών 
Υπάρχει σύνδεση με τα νέα προγράμματα σπουδών στο μάθημα των 

Θρησκευτικών, την Πολιτική Παιδεία, την Ιστορία, τη Μουσική και τις Νέες 

Τεχνολογίες.  

 
Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων 
Η διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσα από το σχολικό διαδικτυακό 

Ραδιοφωνικό Σταθμό www.leonvoice.gr, την Ιστοσελίδα της Ομάδας 

Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης  

www.omikaidra.weebly.com  και άλλες σχετικές ιστοσελίδες του σχολείου, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube κ.α. Επίσης δημιουργήθηκαν έντυπα 

και αφίσες που αναρτήθηκαν σε όλες τις τάξεις. Τέλος για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε αποκλειστική ιστοσελίδα του προγράμματος 

www.emergencylessons-llns.weebly.com καθώς και σελίδα στο facebook 

https://www.facebook.com/emergencylessonsLLNS/?fref=ts  
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Η συμμετοχή των παιδιών 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σε τακτική βάση 25 μαθητές και μαθήτριες από 
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου (εκτός της Γ΄ Λυκείου) 
καθώς και άλλοι 15 από το πρόγραμμα «Στηρίζω την εκπαίδευση με τον 
Πολιτισμό». Στις επιμέρους δράσεις όμως ενεπλάκησαν περισσότεροι 

μαθητές. 

Επίσης από το 4ο Δημοτικό σχολείο Παλιού Φαλήρου ενεπλάκησαν 60 μαθητές 

και μαθήτριες.  

Στις επιμέρους δράσεις: 

Κατά την Ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού (Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου) 

ενεπλάκησαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας. 

Κατά την οργάνωση της διαπολιτισμικής Γιορτής στο κλειστό Γυμναστήριο του 

Μετς συμμετείχαν 50 μαθητές και μαθήτριες. 
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Οι Δράσεις 
 
Το πρώτο Video ευαισθητοποίησης 
Επιλέγοντας τα κυριότερα συνθήματα 

της εκστρατείας, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα προσπαθούν να 

κινητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα 

και όχι μόνο, με ένα βίντεο 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία 

της εκπαίδευσης σε περιόδους εκτάκτων αναγκών και κρίσεων. Το βίντεο 

ανέβηκε στο YouTube και μοιράστηκε με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

Video για τον Εθελοντισμό 
Μέσα από το βίντεο αυτό οι μαθητές 

και οι μαθήτριες που συμμετέχουν μας 

καλούν όλους να νιώσουμε τη χαρά 

του εθελοντισμού που την 

παρομοιάζουν με μια μεγάλη γιορτή!  

 

 

Video από τη δράση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου 
Τη δράση αυτή θα περιγράψουμε 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	 9	

Αφίσες με συνθήματα 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες φωτογραφίζονται κρατώντας έναν μαυροπίνακα 

(σύμβολο της εκστρατείας), στον οποίο αναγράφονται συνθήματα σχετικά με 

την αξία του σχολείου σε περιόδους εκτάκτων αναγκών και κρίσεων. 
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Ραδιοφωνικός Σταθμός www.leonvoice.gr   
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνονται 

ραδιοφωνικοί παραγωγοί προετοιμάζοντας τις εκπομπές που στοχεύουν στην 

προώθηση της αξίας της εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσης, των δικαιωμάτων 

του παιδιού και του εθελοντισμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός leonvoice.gr 

ιδρύθηκε το 2010 από τον Όμιλο Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου 

Νέας Σμύρνης στοχεύοντας στη ενημέρωση αλλά και ενεργοποίηση των 

μαθητών για συμμετοχή σε θέματα που τους αφορούν. Ο ραδιοφωνικός μας 

σταθμός συνεργάζεται στενά με τη UNICEF σε θέματα όπως τα δικαιώματα του 

παιδιού, ο εθελοντισμός, προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία και 

εκπαίδευση των παιδιών κ.ά.  

Μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό leonvoice.gr οι μαθητές και οι μαθήτριες 

εκφράζονται, ενημερώνουν, διασκεδάζουν, συνεργάζονται, ωριμάζουν, 

αποκτούν τη συνείδηση του πολίτη που νοιάζεται για όσα συμβαίνουν γύρω 

του.  

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να διαμορφώσει ανθρώπινους χαρακτήρες που 

δεν αδιαφορούν για τα προβλήματα της κοινωνίας αλλά αγωνίζονται να 

δώσουν λύσεις σε αυτά. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς 

στόχους του Ομίλου Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου Νέας 

Σμύρνης. 
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Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε και να 

ευαισθητοποιήσουμε όλη τη σχολική κοινότητα στο πολύ σημαντικό θέμα της 

αξίας του σχολείου και της εκπαίδευσης σε έκτακτες ανάγκες και κρίσεις. Σε 

όλες τις τάξεις έγιναν βιωματικές δράσεις, ενημέρωση και στο χώρο εισόδου 

των μαθητών είχε στηθεί σχετική έκθεση φωτογραφίας της UNICEF για την 

εκστρατεία #EmergencyLessons που υλοποιείται από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Τμήμα Ανθρωπιστικής βοήθειας και Προστασίας του 

Πολίτη). 

Παράλληλα με τις δράσεις αυτές λειτουργούσε για όλη την εβδομάδα (18-25 

Νοεμβρίου 2016) ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός leonvoice.gr με 

εκπομπές αφιερωμένες στην εκστρατεία #EmergencyLessons και φτιαγμένες 

αποκλειστικά από τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα «Εθελοντισμός και Εκπαίδευση σε περιόδους Κρίσης». 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να εκφραστούν πάνω στο πολύ 

σημαντικό αυτό θέμα. Στόχος μας είναι η διαρκής ευαισθητοποίηση αλλά και 

δέσμευση των νέων για συμμετοχή σε θέματα που άμεσα τους αφορούν. 
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Βιωματικό σεμινάριο προετοιμασίας Εθελοντών 
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 επισκέφτηκε το σχολείο μας η κυρία 

Αφροδίτη Παρζακώνη (εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού) με την ομάδα της 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εθελοντών μαθητών και μαθητριών μας 

που συμμετέχουν στη διαπολιτισμική γιορτή της UNICEF στο κλειστό 

γυμναστήριο του Μετς. 

Οι εθελοντές μας παρακολούθησαν ένα δίωρο βιωματικό σεμινάριο 

αποκτώντας έτσι βασικές γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη 

γιορτή. 

Η κυρία Αφροδίτη Παρζακώνη, εθελόντρια - συνεργάτης της UNICEF δίδαξε 

τρόπους επικοινωνίας στα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τους 

προετοίμασε κατάλληλα για τη διαπολιτισμική γιορτή που απευθύνεται σε 

παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, ορφανά 

κ.λπ.). 

Η δράση αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή 

μαθητών και μαθητριών αποκλειστικά από το Λεόντειο Λύκειο, γίνεται στο 

πλαίσιο της στενής συνεργασίας του σχολείου μας με τη UNICEF και 

οργανώνεται από τον κ. Ζούρα Παντελή, συντονιστή της Ομάδας Καινοτόμων 

Δράσεων Λ.Λ.Ν.Σ. και μέλους της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Επιτροπής 

UNICEF.  
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Διαπολιτισμική γιορτή UNICEF στο Μετς 
ην Κυριακή 18 Δεκεμβρίου μια μεγάλη ομάδα εθελοντών μαθητών και 

μαθητριών από το σχολείο μας πήραν μέρος στη Διαπολιτισμική Γιορτή της 

UNICEF στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς. Η δράση αυτήνπραγματοποιείται 

κάθε χρόνο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας με τη UNICEF.  Στη γιορτή 

προσκαλούνται παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Συγκεκριμένα φέτος ήταν καλεσμένα πάνω από 200 παιδιά από τον 

προσφυγικό καταυλισμό του Ελαιώνα καθώς και πολλά άλλα από ιδρύματα της 

χώρας (Συνολικά 700 παιδιά). Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας έδωσαν τον 

καλύτερο εαυτό τους προσφέροντας αγάπη, παιχνίδι και χαρά στα μικρά 

παιδιά! 
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Δράση στο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου 
Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, οι μαθητές και οι μαθήτριες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με συμμαθητές και συμμαθήτριές τους από 

το πρόγραμμα «Στηρίζω την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό» επισκέφτηκαν το 

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου και 

παρουσίασαν το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει για την αξία της Εκπαίδευσης 

σε περιόδους κρίσης κι εκτάκτων αναγκών. Τα παιδιά γνωρίστηκαν με τους 

μαθητές και τις μαθήτριες του Διαπολιτισμικού Σχολείου, έπαιξαν μαζί, 

τραγούδησαν, παρουσίασαν τα συνθήματα της εκστρατείας 

#EmergencyLessons της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNICEF και 

δημιούργησαν μαζί ομαδικά δυο μεγάλα κολάζ με το μήνυμα της φιλίας, της 

αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Στη δράση συμμετείχαν 

επίσης και μαθητές και μαθήτριες από το 4ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού 

Φαλήρου καθώς και γονείς των παιδιών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



	 15	

Ημερολόγιο Δράσεων 
21 Οκτωβρίου 2016 
Πρώτη συνάντηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Συζήτηση για επιλογή 

θέματος. Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από προηγούμενες δράσεις και 

προγράμματα. Τελική επιλογή του θέματος: «Εθελοντισμός και Εκπαίδευση σε 

περιόδους Κρίσης». 

Ενημέρωση για την Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNICEF 

#EmergencyLessons σχετικά με την αξία της Εκπαίδευσης σε έκτακτες ανάγκες 

και περιόδους κρίσεων. Εύρεση μηνυμάτων για το πρώτο βίντεο 

ευαισθητοποίησης που κανονίστηκε να γυριστεί κατά την επόμενη συνάντηση. 

 
28 Οκτωβρίου 2016 
Αργία 

 

4 Νοεμβρίου 2016 
Γυρίσματα για το πρώτο βίντεο ευαισθητοποίησης και φωτογράφηση για τις 

αφίσες με τα μηνύματα της εκστρατείας και του προγράμματος.  

 

11 Νοεμβρίου 2016 
Προετοιμασία και ηχογράφηση εκπομπών για την Ημέρα των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού. Έναρξη ηχογραφήσεων. Εργασία σε ομάδες. Studio LeonVoice και 

Αίθουσα Προβολών (πολλαπλές ηχογραφήσεις). Προβολή του 1ου Βίντεο και 

αξιολόγηση. Γνωριμία εξοικείωσης με το ραδιοφωνικό studio. 

 

18 Νοεμβρίου 2016 
Προετοιμασία και στήσιμο της έκθεσης της UNICEF και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης #EmergencyLessons για την αξία της εκπαίδευσης σε περιόδους 

κρίσεων και εκτάκτων αναγκών στο χώρο υποδοχής των μαθητών στο σχολείο. 

Η έκθεση προγραμματίστηκε να μείνει όλη την εβδομάδα από 21 μέχρι 25 

Νοεμβρίου (με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Δικαιωμάτων του 

Παιδιού) προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει μαθητές, γονείς 

και επισκέπτες του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προβάλλονται 

βίντεο, φωτογραφίες και άλλο ενημερωτικό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα και 
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την εκστρατεία #EmergencyLessons. Έγινε επίσης η τελική επεξεργασία και το 

τελικό μοντάζ των εκπομπών για την εβδομάδα δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

25 Νοεμβρίου 2016 
Παρουσίαση "Συμβουλές για μια επιτυχημένη Ραδιοφωνική Εκπομπή" από το 

συντονιστή του Προγράμματος Π. Ζούρα. Παρουσίαση θεματικών κύκλων 

εκπομπών. Δημιουργία ομάδων και ανάθεση εκπομπών από τους θεματικούς 

κύκλους του Προγράμματος. Έναρξη προετοιμασίας των εκπομπών για το 

Ζωντανό Πρόγραμμα του Τηλεμαραθωνίου της UNICEF. 

Επίσημη έναρξη του Προγράμματος 

 

2 Δεκεμβρίου 2016 
Δοκιμαστικές ζωντανές εκπομπές για τη συμμετοχή στον Τηλεμαραθώνιο της 

UNICEF (12 Δεκεμβρίου 2016). Οι μαθητές και οι μαθήτριες προετοίμασαν 

σενάριο εκπομπής πάνω στους σχετικούς θεματικούς κύκλους που είχαν 

επιλέξει ως ομάδες και έκαναν στο ραδιόφωνο το πρώτο δοκιμαστικό τους 

ζωντανά. Στη συνέχεια έγινε αξιολόγηση και συζήτηση για τυχόν λάθη που 

εντόπισαν αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του 

δοκιμαστικού.  

Οι θεματικοί κύκλοι των εκπομπών ήταν: 

Εθελοντισμός 

Εκπαίδευση σε καιρούς κρίσης 

Η εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών 

Χριστούγεννα και πρόσφυγες 

Προσφυγικό ζήτημα και Εκπαίδευση. 

 

9 Δεκεμβρίου 2016 
Προετοιμασία εκπομπών για τον Τηλεμαραθώνιο της UNICEF (12 Δεκεμβρίου 

2016). Επισήμανση λαθών και προσπάθεια αποφυγής τους στις ζωντανές 

εκπομπές της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου. 

 

12 Δεκεμβρίου 2016 (ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ) 
Ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός του σχολείου μας (leonvoice.gr) στήριξε 

την UNICEF με τη συμμετοχή του στον Τηλεμαραθώνιο Αγάπης με ένα 4ωρο 
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πρόγραμμα ζωντανών εκπομπών αποκλειστικά φτιαγμένων από τους μαθητές 

και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα παιδιά προσπάθησαν 

να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους σε θέματα δικαιωμάτων των 

παιδιών και ιδιαίτερα στο θέμα του υποσιτισμού και της φτώχειας (που ήταν 

αφιερωμένος ο Τηλεμαραθώνιος). 

 

16 Δεκεμβρίου 2016 (ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ) 
Κατά τις πρωινές ώρες επισκέφτηκε το σχολείο μας η κυρία Αφροδίτη 

Παρζακώνη (Εθελόντρια - συνεργάτης της UNICEF, εμψυχώτρια θεατρικού 

παιχνιδιού) με την ομάδα της προκειμένου να προετοιμάσει τα παιδιά για τη 

συμμετοχή τους στη διαπολιτισμική χριστουγεννιάτικη γιορτή της UNICEF στο 

κλειστό Γυμναστήριο του Μετς (Κυριακή 18 Δεκεμβρίου). Το σχολείο μας 

οργανώνει τη συγκεκριμένη δράση από το 2011 με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη 

συμμετοχή μαθητών και μαθητριών. Εκτός από τους μαθητές του 

προγράμματος "Εθελοντισμός και Εκπαίδευση σε Περιόδους Κρίσης" 

συμμετείχαν και μαθητές και μαθήτριες από την Α΄, Β΄, Γ΄Λυκείου καθώς και 

απόφοιτοι του σχολείου μας. Η δράση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία και 

συντονισμό της Ομάδας Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου Νέας 

Σμύρνης. 

 

16 Δεκεμβρίου 2016 (Τακτική Συνάντηση) 
Δημιουργία βίντεο "Ο Εθελοντισμός είναι Γιορτή". Συζήτηση για το concept, 

γυρίσματα και τελικό μοντάζ του βίντεο. Παράλληλη εργασία με εκπομπές στο 

ραδιόφωνο. 

 

18 Δεκεμβρίου 2016 (ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
UNICEF) 
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου μια μεγάλη ομάδα εθελοντών μαθητών και 

μαθητριών από το σχολείο μας πήραν μέρος στη Διαπολιτισμική Γιορτή της 

UNICEF στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς. Η δράση αυτή, η οποία 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας με τη 

UNICEF, οργανώνεται από τον κ. Παντελή Ζούρα, συντονιστή της Ομάδας 

Καινοτόμων Δράσεων Λ.Λ.Ν.Σ. και μέλους της Γενικής Συνέλευσης της 

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF. Στη γιορτή προσκαλούνται παιδιά που 
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ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα φέτος ήταν καλεσμένα 

πάνω από 200 παιδιά από τον προσφυγικό καταυλισμό του Ελαιώνα καθώς 

και πολλά άλλα από ιδρύματα της χώρας. Στη δράση συμμετείχαν και τα μέλη 

του προγράμματος "Εθελοντισμός και Εκπαίδευση σε Περιόδους Κρίσης". 

 

13 Ιανουαρίου 2017 
Η πρώτη συνάντηση για το νέο έτος ξεκίνησε με το κόψιμο της βασιλόπιτας. 

Αφού ανταλλάξαμε ευχές και συζητήσαμε για τη συνεργασία με το Δημοτικό 

Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου και για την εκδήλωση 

που θα οργανώσουμε, συνεχίσαμε με τις πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές του 

νέου έτους στο studio του LeonVoice. 

 

20 Ιανουαρίου 2017 
"Ρεπορτάζ Έκτακτης Ανάγκης": (Εργασία σε ομάδες). Ο στόχος αυτής της 

εργασίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν στις μακροχρόνιες 

επιπτώσεις των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα παιδιά - και γιατί το 

σχολείο είναι τόσο σημαντικό στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το 

ψυχολογικό τραύμα. Έτσι οι μαθητές ανακαλύπτουν πως το σχολείο είναι κάτι 

παραπάνω από απλά ένα χώρο εκπαίδευσης.  

Κάθε ομάδα μελετά αρχικά τις γενικές πληροφορίες για τη χώρα που τους έχει 

δοθεί και το είδος της έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά εκεί. 

Διαβάζουν την αληθινή ιστορία του παιδιού που βιώνει τη συγκεκριμένη 

κατάσταση. 

Στη συνέχεια κάθε ομάδα δημιουργεί ένα σύντομο ρεπορτάζ για την 

εκπαίδευση στη χώρα αυτή και για το πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει 

διακόψει την εκπαίδευση των παιδιών καθώς και για το πως επηρέασε την 

ψυχοκοινωνική τους ευεξία. Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις και μιλούν για 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούν την εργασία 

τους. Τέλος παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε ολομέλεια. 

 

27 Ιανουαρίου 2017 
Εργασία σε ομάδες: Δημιουργία και Οργάνωση Playlist μουσικής και 

τραγουδιών για τις ραδιοφωνικές εκπομπές (ανάλογα με τους σχετικούς 

θεματικούς κύκλους). Συζήτηση και προετοιμασία της δράσης που θα γίνει την 
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Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με τον Όμιλο Μελωδικές Δημιουργίες 

(Πρόγραμμα: "Στηρίζω την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό") και το 4ο Δημοτικό 

Σχολείο Παλαιού Φαλήρου. 

 

3 Φεβρουαρίου 2017 
Εργασία σε ομάδες: Προετοιμασία του υλικού για το πανό της διαφορετικότητας 

και του αλληλοσεβασμού που θα ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με το 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου και το παράλληλο πρόγραμμα του Λεοντείου 

Λυκείου Νέας Σμύρνης "Στηρίζω την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό". 

Δοκιμαστικές εκπομπές στο ραδιόφωνο (θεματικοί κύκλοι - Playlist μαθητών και 

μαθητριών). 

 

10 Φεβρουαρίου 2017 
Εργασία σε ομάδες: Προετοιμασία ραδιοφωνικών εκπομπών για την 

προώθηση των στόχων του προγράμματος. Προώθηση στα Social Media. 

 

17 Φεβρουαρίου 2017 
 Προετοιμασία για τη δράση στο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου.  

 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 (Προγραμματισμένη Δράση) 
 Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού 

Φαλήρου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί 

με συμμαθητές και συμμαθήτριές τους από το πρόγραμμα «Στηρίζω την 

Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό» επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου και παρουσίασαν το 

πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει για την αξία της Εκπαίδευσης σε περιόδους 

κρίσης κι εκτάκτων αναγκών. Τα παιδιά γνωρίστηκαν με τους μαθητές και τις 

μαθήτριες του Διαπολιτισμικού Σχολείου, έπαιξαν μαζί, τραγούδησαν, 

παρουσίασαν τα συνθήματα της εκστρατείας #EmergencyLessons της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNICEF και δημιούργησαν μαζί ομαδικά δυο 

μεγάλα κολάζ με το μήνυμα της φιλίας, της αποδοχής και του σεβασμού στη 
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διαφορετικότητα. Στη δράση συμμετείχαν επίσης και μαθητές και μαθήτριες 

από το 4ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου. 

 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 
 Αξιολόγηση και εντυπώσεις από τη δράση στο Δημοτικό σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό μέχρι το 

τέλος του προγράμματος καθώς και για την τελική παρουσίαση στο πολιτιστικό 

διήμερο. Ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές που προετοίμασαν τα παιδιά. 

 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 
Οργάνωση πλάνου για το περιεχόμενο της τελικής παρουσίασης κατά το 

πολιτιστικό διήμερο. Ραδιοφωνικές εκπομπές που προετοίμασαν οι μαθητές. 

 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 
Προετοιμασία της παρουσίασης του προγράμματος για το Πολιτιστικό Διήμερο 

του σχολείου. Ραδιοφωνικές εκπομπές. 

 

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 
Πρόβα της παρουσίασης. Ρόλοι των μαθητών και των μαθητριών. Ανάθεση 

καθηκόντων στο Πολιτιστικό Διήμερο. 

 

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 
Πρωί: Στήσιμο του περιπτέρου για το Πολιτιστικό διήμερο του Σχολείου και της 

έκθεσης με το βασικό υλικό του προγράμματος για την αξία της εκπαίδευσης 

σε περιόδους κρίσης. Πρόβα της παρουσίασης. 

Απόγευμα: Παρουσίαση του προγράμματος στο θέατρο σε συνεργασία με το 

πρόγραμμα «Στηρίζω την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό». Πώληση λαχνών για 

τη λαχειοφόρο κλήρωση του Σαββάτου 6 Μαΐου, προκειμένου να ενισχύσουμε 

το έργο της UNICEF για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Τα παιδιά κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν το ποσό των 400 Ευρώ, το οποίο 

και πρόσφεραν στη UNICEF. 
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Τι κέρδισαν τα παιδιά που πήραν μέρος στο πρόγραμμα;   
• Γνώρισαν τη χαρά και τα οφέλη του εθελοντισμού μέσα από βιωματικές 

δράσεις. 

• Ευαισθητοποιήθηκαν αλλά και ευαισθητοποίησαν τη σχολική και την 

ευρύτερη κοινότητα για την αξία της εκπαίδευσης σε έκτακτες ανάγκες 

και κρίσεις. 

• Πήραν πρωτοβουλίες – δημιούργησαν. 

• Διασκέδασαν και γνωρίστηκαν με συμμαθητές τους όλων των ηλικιών. 

• Έμαθαν να συνεργάζονται για το κοινό καλό. 

• Απέκτησαν γνώσεις σχετικά με το πώς οργανώνουν και βγάζουν στον 

αέρα μια ραδιοφωνική εκπομπή. 

• Ενημερώθηκαν σχετικά με τον τεράστιο αριθμό παιδιών που δεν 

μπορούν να πάνε στο σχολείο εξαιτίας κρίσεων στις χώρες τους. 

• Καλλιέργησαν την κατανόηση και την ανεκτικότητα απέναντι σε άλλους 

πολιτισμούς με τους οποίους καλούμαστε να συνυπάρξουμε. 

• Έγιναν η μαγιά για περαιτέρω εθελοντικές δράσεις. 

• Συνειδητοποίησαν τη διαφορετικότητα ενός Μαριανού Σχολείου και 

πρόβαλλαν τις Μαριανές και Χριστιανικές αξίες στο ευρύτερο κοινό. 

 

 

Συμπερασματικά 
Μέσα από το πρόγραμμα «Εθελοντισμός και εκπαίδευση σε Περιόδους 

Κρίσης» επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ευαισθητοποίηση της σχολικής και της 

ευρύτερης κοινότητας για την αξία της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά που 

βιώνουν έκτακτες ανάγκες και κρίσεις. Παράλληλα κινητοποιήθηκε το 

μεγαλύτερο μέρος της σχολικής κοινότητας μέσα από τις δράσεις που 

οργανώθηκαν και προβλήθηκαν οι Μαριανές αξίες για την αποδοχή στη 

διαφορετικότητα, την αγάπη για τον πλησίον, την αλληλεγγύη και τον 

εθελοντισμό. 
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Βιβλιογραφία 
• Μεγάλο μέρος των δράσεων 

στηρίχτηκαν στο school pack της 

εκστρατείας της UNICEF – EU 

#EmergencyLessons. 

 
• Ματίνα μάγκου, Διδάσκοντας τον 

εθελοντισμό, ένα Εγχειρίδιο για τον 

καθηγητή της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, Γενική Γραμματεία νέας 

Γενιάς, Αθήνα 2012. 
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