
 
 
Αξιότιμε Κύριε, / Αξιότιμη Κυρία, 
 
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω" 
(www.noiazomaikaidrw.gr) υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα, το οποίο έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά από δύο πανεπιστήμια 
(Παν/μιο Πατρών και Παν/μιο Πελοποννήσου), έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί σε 
συνολικά 190 διαφορετικά σχολεία με τη συμμετοχή 1.323 εκπαιδευτικών κάθε 
ειδικότητας και 18.145 μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το "Νοιάζομαι και Δρω" θα επεκταθεί φέτος σε ακόμη περισσότερα 
σχολεία. 
 
Το "Νοιάζομαι και Δρω", το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της 
αλληλεγγύης και της συνείδησης του ενεργού πολίτη σε μαθητές από το 
νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, υλοποιείται στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας στους 
εξής νομούς: 
 
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, 
Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, 
Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Ξάνθης, Ρεθύμνου, Σερρών, Φθιώτιδας, 
Χαλκιδικής, Χανίων. 
 
Τα σχολεία που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να 
βρίσκονται στους παραπάνω νομούς.  
 
Η ένταξη νέων σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω" 
προϋποθέτει: 
α) υποβολή της online αίτησης ένταξης, η οποία γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων,  
β) συμμετοχή κατ΄ελάχιστο τριών εκπαιδευτικών οποιασδήποτε ειδικότητας - και 
ιδανικά ολόκληρου του Συλλόγου Διδασκόντων  
γ) ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να διαθέτει βασικές γνώσεις ΤΠΕ  
δ) τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να έχει οργανική 
θέση και να υπηρετεί μόνιμα στη σχολική μονάδα. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να 
ενταχθούν στον πρώτο επιμορφωτικό κύκλο του “Νοιάζομαι και Δρω” και να 

http://www.noiazomaikaidrw.gr/
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διεκδικήσουν την πιστοποίηση επιμόρφωσης 72 ωρών. 
 
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να εντάξουν ομάδες εκπαιδευτικών στο 
Νοιάζομαι και Δρω και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με τους μαθητές τους, 
καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση online, την οποία θα βρουν 
στο www.noiazomaikaidrw.gr,  το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017. 
 
Η επιλογή των σχολείων θα γίνει με βάση την πλήρωση των προαναφερθέντων 
προϋποθέσεων και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας που 
έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, τα οποία συνδέονται με τον τύπο του 
σχολείου, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τη γεωγραφική θέση. Τα σχολεία που 
υπέβαλαν αίτηση θα ειδοποιηθούν σχετικά με την επιλογή τους μέσω e-mail το 
αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω» διατίθεται 
δωρεάν στον διαδικτυακό τόπο www.noiazomaikaidrw.gr και μπορεί να 
αξιοποιηθεί από κάθε σχολείο και ή ακόμη και από κάθε εκπαιδευτικό που θέλει 
να υλοποιήσει το πρόγραμμα στην τάξη του, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή της 
σχολικής του μονάδας.  
 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανεξάρτητα 
από το σχολείο τους, μπορούν να εγγραφούν στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 
πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» και να διεκδικήσουν σχετική πιστοποίηση, 
εφαρμόζοντας παράλληλα το πρόγραμμα με τους μαθητές τους. Για την ένταξη 
ανεξάρτητου εκπαιδευτικού στο Νοιάζομαι και Δρω απαιτείται η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης  online  στον σύνδεσμο 
https://goo.gl/forms/60s12zgYPWBJxHmJ2 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2017. 
 
Σας παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης 
της αίτησης και σας επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να συμπληρώσετε την 
αίτηση με μικρά γράμματα και όχι με κεφαλαία.  
 
Για ενημέρωσή σας επισυνάπτονται: 
α) Η έγκριση του “Νοιάζομαι και Δρω” από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Φ13.1/168127/Δ2) 
β) Συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω”. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή 
διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση chatzinikolaou@lrf.gr, καθώς και 
τηλεφωνικά στο: 210 3626150. 
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Σας ευχαριστούμε θερμά και προσβλέπουμε σε μια χρονιά γόνιμης συμμετοχής 
σας στο δίκτυό μας. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
Η Ομάδα Έργου του "Νοιάζομαι και Δρω" 

 


