
 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
“Let’s do it Greece 2018”  

 

Eκ μέρους της Οργανωτικής Ομάδας Εθελοντών του Let's do it Greece 

μοιραζόμαστε μαζί σας το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την οργάνωση και 

διεξαγωγή της “Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2018” σε όλα τα 

σχολεία της χώρας, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Απριλίου, 

με κορύφωση την ημέρα της πανελλαδικής δράσης την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. 
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Τι είναι η Εβδομάδα Εθελοντισμού; 

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα, όπου με την 

συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, στοχεύεται η υιοθέτηση του σχολικού χώρου ως 

πεδίο εθελοντικού καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Η “Eβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece” καθιερώνεται ως πεδίο δράσης 

και εφαρμογής στα σχολεία, των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη οπως αυτές έχουν διατυπωθεί  στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

διδακτικού μαθησιακού πεδίου: “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη”,  του Υπουργείου Παιδείας. 

Αυτό σημαίνει ότι: 

α) δεν αποτελεί ενα ακόμα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά 

υλοποιεί, μεσω δράσεων στο σχολικό χώρο, τις αρχές της αειφορίας που διατρέχουν 

το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξειδικευμένα projects ή προγράμματα που πιθανόν 

να έχουν ήδη αναληφθεί στις σχολικές μονάδες.  

β) μέσω της συνεργασίας των δασκάλων και καθηγητών/τριών, δίνεται η 

δυνατότητα να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί μια δράση που θα αποσκοπεί στην 

εμπέδωση των στόχων του εθελοντισμού, της συνεργασίας, της υπεύθυνης στάσης 

και συμπεριφοράς προς τους συνανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. 

γ) οι δράσεις της “Eβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece” στα σχολεία 

προτείνεται και φέτος να  γίνουν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα που 

προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let’s do it Greece, που ορίστηκε για τις 29 

Απριλίου 2018, δηλαδή κατά το διάστημα από 23 έως 29 Απριλίου 2018. 

 

Η Ιστορία του Let´s do it Greece στα Σχολεία 

Η Εθελοντική Δράση Let’s do it ξεκίνησε από την Εσθονία εμπνέοντας ομάδες και 

ανθρώπους να καθαρίσουν τη χώρα τους μέσα σε μία μέρα. Πολύ σύντομα η 

συγκεκριμένη εθελοντική κίνηση διαδόθηκε σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, όπου 

εθελοντές αποφασίσαμε να την κάνουμε πράξη, προσαρμόζοντας τον τίτλο της 

εκστρατείας σε Πανελλήνια Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s do it Greece. 

Τη συγκεκριμένη εθελοντική δράση, την ξεκινήσαμε νέα παιδιά που μυηθήκαμε 

στον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο μας, έχοντας ως όνειρο να ενώσουμε όλη την 

Ελλάδα σε μία κοινή δράση, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την 

υιοθέτηση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Γι’αυτό τον λόγο τα σχολεία αποτέλεσαν 

από την πρώτη στιγμή σημαντικό φορέα διάδοσης του οράματός μας. 

Κύριος μοχλός οργάνωσης μας είναι η οριζόντια συνεργασία με θεσμικούς και 

εθελοντικούς φορείς όλο τον χρόνο, για την προώθηση του εθελοντισμού και 

της  συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας. Σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας 

υπάρχουν σχολεία που πιστεύουν σε αυτό το όραμα και το προωθούν με 

ευρηματικότητα και ενθουσιασμό. Οι  συνεργασίες που  αναπτύσσονται σε όλο το 

διάστημα της προετοιμασίας ξεπερνούν κάθε προσδοκία, καθώς και ο ενθουσιασμός, 

και το κέφι των διοργανωτών από όλη την Ελλάδα, με την νεολαία κύριο αρωγό του 



 

 

Let’s do it Greece, που δίνει κάθε χρόνο το παρόν με χαμόγελο και αφοσίωση στον 

στόχο. 

Από το 2012 που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, λειτούργησε άψογα το σχέδιο 

της αυτό-οργάνωσης των συμμετεχόντων φορέων ή σχολείων και μπήκαν γερά 

θεμέλια για την καθιέρωση της εθελοντικής μας εκστρατείας, η οποία έχει υιοθετηθεί 

από χιλιάδες εθελοντές και εκατοντάδες φορείς και εκπαιδευτικούς  

Φέτος για έβδομη συνεχή χρονιά, οργανώνουμε τη δράση Let’s do it Greece και  

προβλέπουμε ότι θα ξεπεράσει τους 150.000 εθελοντές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. 

Θέλουμε τα σχολεία να γίνουν για άλλη μία χρονιά οι εθελοντές που θα κάνουν τη 

διαφορά! 

4 Χρόνια Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece στα σχολεία 

Το 2014, για πρώτη φορά επιχειρήσαμε την ευρύτερη συμμετοχή των μαθητικών 

κοινοτήτων της χώρα μας, στην εθελοντική εστρατεία Let’ s do it Greece. Με την 

έγκριση του Υπουργείου  Παιδείας,  η πρότασή μας  για την καθιέρωση   «Εβδομάδας 

Εθελοντισμού  Let’s do it Greece στα σχολεία», βρήκε ανταπόκριση απο πολλά 

σχολεία και εκπαιδευτικούς που με ενθουσιασμό οργάνωσαν δράσεις καθαρισμού και 

αναβάθμισης του σχολικού χώρου.  

Το 2015, οι σχολικές μονάδες που ανταποκρίθηκαν  στο πρόγραμμα 

πολλαπλασιάστηκαν και οι δράσεις, πλούσιες σε φαντασία και πρωτοτοτυπία, 

αποτέλεσαν πεδίο έμπνευσης. Είδαμε σε πάμπολλα σχολεία  μαθητές και δασκάλους 

να φυτεύουν στις σχολικές αυλές, να ζωγραφίζουν έργα γνωστών Ελλήνων 

ζωγράφων στους τοίχους, να προσπαθούν να μειώσουν τα απορρίμματα, να 

δημιουργούν έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά, να «υιοθετούν» το προαύλιο και 

τις τάξεις τους, δίνοντας μια άλλη ποιότητα στην καθημερινότητά τους. 

Το 2016, είχαμε τον αριθμό ρεκόρ συμμετοχής των σχολείων πανελλαδικά (945 

συμμετοχές) με τις δράσεις να ξεπερνούν κάθε αρχική μας προσδοκία. Είδαμε ότι ο 

πυρήνας των εθελοντών νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών καθώς και 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα θετική 

εντύπωση, μας έκαναν τα σχόλια πολλών καθηγητών και δασκάλων, ότι η Εβδομάδα 

Εθελοντισμού έχει γίνει πλέον θεσμός στο σχολείο τους, και μάλιστα σε πολλές 

περιπτώσεις οι μαθητές ρωτούσαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς πότε είναι 

προγραμματισμένη η φετινή δράση. 

Το 2017 ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο, με πάνω από 1400 σχολεία να 

συμμετέχουν, 1 στα 10 σχολεία ολόκληρης της χώρας. Δράσεις μοναδικές, μαθητές 

να φροντίζουν το σχολείο τους, να ανυπομονούν για τη δράση της επόμενης χρονιάς. 

Ξεχωριστές στιγμές της φετινής δράσης αποτέλεσαν τα πολύ θετικά σχόλια για την 

ομαδικότητα και τη συνεργασία των μαθητών στα πλαίσια της δράσης, την αυξημένη 

συμμετοχή ειδικών σχολείων και τη συμβολή των δράσεων του εθελοντισμού στην 

ενσωμάτωση παιδιών από άλλες χώρες στο σχολείο. 

 

Μέθοδος Οργάνωσης 

 



 

 

Δείγμα από τις δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα σχολεία 

πανελλαδικά, παρουσιάζονται στο παρόν σχέδιο δράσης, που επιμελήθηκαν 

εθελοντές – εκπαιδευτικοί. Οι δράσεις αυτές έχουν προκύψει από την εκπόνηση 

σχετικών σχολικών προγραμμάτων και τον απολογισμό δράσεων τα τελευταία εφτά 

χρόνια. 

Προτείνεται να δημιουργηθεί μία ομάδα στο σχολείο που θα εκπροσωπεί τη σχολική 

μονάδα και θα αποτελείται από τον Διευθυντή,  τον εκπαιδευτικό που θα οριστεί ως 

συντονιστής για τις δράσεις, μαθητές από όλες τις τάξεις και εκπρόσωπο από τον 

σύλλογο γονέων. 

Η ομάδα εκπροσώπησης του σχολείου προτείνεται να εχει ως αντικείμενο 

ενασχόλησης τα εξής: 

α) την έρευνα και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον σχολικό χώρο: 

αυλή, τάξεις, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι, αλλά και στον  

περιβάλλοντα χώρο του σχολείου (λ.χ.  πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος). 

β) τη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων για μια εβδομάδα με βάση τα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν από την έρευνα που προηγήθηκε. 

γ) τη σύνδεση των δράσεων με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου σε 

συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων. 

δ) την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδίου δράσης. 

ε) την επικοινωνία με τους φορείς που συμμετέχουν πανελλαδικά στην εθελοντική 

εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Greece» προκειμένου να συνεργαστούν. 

 

Ενδεικτικοί τύποι Δράσεων για Σχολεία 

Προτείνεται μία σειρά δράσεων που έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να 

κατευθύνουν  τους εθελοντές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικές, ως 

προς το είδος δράσης και τον χώρο διεξαγωγής. Επίσης, διαφορετικές δράσεις 

μπορούν να συνδιαστούν αλλά και να πραγματοποιηθεί πάνω από μία από το ίδιο 

σχολείο. Στη συνέχεια θα βρείτε τις προτεινόμενες δράσεις ανά θεματική κατηγορία. 

 

Δράσεις Καθαρισμού 

 Οργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό της αυλής και των τάξεων. Καταγράφουμε, 

μετράμε, διαχωρίζουμε τα απορρίμματα. 

α) Ποια από αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν; 

β) Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης; 

 Αφαιρούμε τα μουτζουρωμένα σημεία από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

τοίχους του σχολείου (τα λεγόμενα tags). 

 



 

 

Δράσεις Ανακύκλωσης 

 Αναλαμβάνουμε να κάνουμε αίτηση για κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών και 

άλλων υλικών μέσα ή κοντά στο σχολείο μας. Εναλλακτικά δημιουργούμε 

αυτοσχέδιους κάδους και συγκεντρώνουμε υλικά προς ανακύκλωση όπως (χαρτί, 

πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες κ.α.) 

 Οργανώνουμε σκυταλοδρομίες ανακύκλωσης, κατασκευάζοντας «εικόνες» 

αποριμμάττων και τοποθετώντας τις στους κατάλληλους «κάδους». 

 Ερευνούμε τους τρόπους  μείωσης  των απορριμμάτων του σχολείου με 

πρωτότυπες δράσεις.  

 Υπάρχουν και «χρήσιμα σκουπίδια»: οργανώνουμε εργαστήρια χειροτεχνίας με 

ανακυκλώσιμα  υλικά, ερευνούμε τον ορισμό και τις εφαρμογές του  “up-cycling” 

 

Πράσινες Δράσεις 

 Φυτεύουμε λουλούδια, αρωματικά φυτά, δέντρα, λαχανικά στην αυλή και 

περιποιούμαστε τον κήπο και τον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

 Προωθούμε τη χρήση της πάνινης τσάντας με εφάνταστες δημιουργίες των 

μαθητών. 

 

Δράσεις Αλληλεπίδρασης  

 Οργανώνουμε εκπαιδευτικό κυνήγι θησαυρού στο σχολείο μας. 

 Οργανώνουμε ομάδα σχολικών δημοσιογράφων που φωτογραφίζουν, γράφουν τα 

κείμενα και αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τις δράσεις της Εβδομάδας 

Εθελοντισμού Let’s do it Greece. 

 Γράφουμε τραγούδι για το περιβάλλον ή τον εθελοντισμό. 

 

Βιωματικές δράσεις (Δράσεις Πρωτοβουλίας) 

 Οργανώνουμε εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων του σχολείου στο τέλος της 

εβδομάδας φέρνοντας στο σχολείο υγιεινά μεζεδάκια και γλυκά σε συνεργασία με 

το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Συζήτηση και καταγραφή των εμπειριών και 

των συναισθημάτων που γέννησε η συμμετοχή στις δράσεις. 

 Παρατήρηση του σχολικού περιβάλλοντος και καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης ως προς: τη βλάστηση, τα απορρίμματα, τα χρώματα, τη σκίαση, τις 

ενεργειακές απώλειες, τη σπατάλη φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται  στο 

σχολείο (χαρτί, συσκευασίες, νερό κλπ.), τις δυνατότητες ανακύκλωσης.  

 Οργανώνουμε δράσεις κινητοποίησης όλων των μαθητών: α) προτροπή σε 

συμμετοχή  στην πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμού Let’s do it Greece  με 

αφίσες, σκίτσα, τραγούδια και μικρά θεατρικά δρώμενα, β) ενημέρωση με μικρές 

παρουσιάσεις σχετικά με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, γ) παρουσίαση 

του έργου και της δράσης  των εθελοντικών οργανώσεων της περιοχής μας και 

της χώρας μας, δ) επικοινωνία με άλλα σχολεία της περιοχής μας και ανταλλαγή 

ιδεών.  



 

 

Δημιουργικές Δράσεις 

 Συγκριτική κατασκευή μακετών / ζωγραφική / σχεδιασμός σε υπολογιστή / 

minecraft πόλης πριν και μετρά την κλιματική αλλαγή, πόλης που λειτουργεί με 

πετρελαιο-καρβουνο ή αναεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Με τη βοήθεια των καθηγητών των Τεχνικών οργανώνουμε ομάδες  που 

αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου έργα 

γνωστών ζωγράφων. 

 Κατασκευάζουμε αφίσα / poster / κολλάζ σχετικά με τη Συνθήκη του Παρισίου ή 

άλλο περιβαλλοντικό θέμα της αρεσκείας μας. 

 

Δράσεις Εκπαίδευσης 

Καταιγισμός ιδεών: 

 Πώς μπορώ να ευαισθητοποιήσω και να εμπνεύσω την οικογένεια μου, τους 

φίλους μου και τη γειτονιά μου; 

 Τι μου αρέσει / δε μου αρέσει στο σχολείο μου, τι θα ήθελα να αλλάξω πώς 

φαντάζομαι το περιβάλλον του σχολείου τι πλεονεκτήματα έχει η σχολική αυλή, 

πώς θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε; 

 Ενημερωνόμαστε για το παγκόσμιο πρόβλημα της αύξησης των απορριμμάτων και 

της σπατάλης των φυσικών πόρων. Ερευνούμε το θέμα στο δικό μας σχολείο 

 Ενισχύουμε την χρήση νερού της βρύσης έναντι του εμφιαλωμένου. Προτρέπουμε 

τη χρήση παγουριού και δοχείου κολατσιού με ευφάνταστες αφίσες. 

 Οργανώνουμε debate με ομάδες μαθητών για θέματα επίκαιρου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος. 

 Οργανώνουμε προβολή ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον. Ενδεικτικά σας 

προτείνουμε τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ που προσφέρει στα σχολεία το Plastic 

Free Greece (http://www.plasticfreegreece.com/) 

 

Διαθέσιμα Εργαλεία και Επικοινωνία 

Για οτιδήποτε θελήσετε, η Οργανωτική Ομάδα Εθελοντών του Let’s do it Greece 

είμαστε στη διάθεσή σας! 

Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή του σχολείου σας μέσω της ηλεκτρονικής 

μας πλατφόρμας www.letsdoitgreece.org/ και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε 

μαζί σας για την προετοιμασία και τον καλύτερο συντονισμό της κοινής μας δράσης.  

Eπίσης, σας καλούμε να παρακολουθείτε την ενότητα “Εργαλεία” της ιστοσελίδας 

μας στην οποία, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα βρείτε: 

 Συμβουλές και εκπαιδευτικό υλικό για την Εβδομάδα Εθελοντισμού στα 

Σχολεία 

 Υλικό δημιουργικού της δράσης (εικόνες, αφίσες) για δική σας χρήση 

 Λογότυπα του Let’s Do It Greece για δική σας χρήση 

 Πρότυπη αφίσα δράσεων με χώρο κενό για τη δράση σας 

 Πρότυπο πανό δράσεων με χώρο κενό για τη δράση σας 

http://www.plasticfreegreece.com/
http://www.letsdoitgreece.org/
http://letsdoitgreece.org/ergaleia/


 

 

Πριν την έναρξη της εβδομάδας εθελοντισμού θα σας αποστείλλουμε τους επαίνους 

συμμετοχής για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο σας. 

 

Ξεκινάμε! 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@letsdoitgreece.org ή μέσω των κοινωνικών μας 

δικτύων στο Facebook, Instagram, Twitter ή LinkedIn. 

 

Πιστεύουμε ότι μαζί, και με τη συμβολή όλων των ενεργών πολιτών της πατρίδας 

μας, θα καταφέρουμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα και να φέρουμε μία 

μεγάλη, θετική αλλαγή στην ελληνική κοινωνία! 

 

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

Με φιλικούς, εθελοντικούς χαιρετισμούς, 

Η Οργανωτική Ομάδα Εθελοντών  

της πανελλαδικής εκστρατείας “Let’s do it Greece” 

mailto:info@letsdoitgreece.org
https://www.facebook.com/ldigreece/?ref=settings
https://www.instagram.com/letsdoitgreece/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/organization/10528286/admin/updates

