ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
του 1 ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου

Μήνυμα του Διευθυντή
Κυρίες και κύριοι:
Παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις και την πτωτική πορεία των
οικονομιών των χωρών, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι οι κοινωνίες για να
παραμείνουν οργανωμένες και να συνεχίσουν να στοχεύουν στη φροντίδα των
πολιτών τους πρέπει να είναι αλληλέγγυες.
Χιλιάδες παιδιά στον πλανήτη
ζουν εξαθλιωμένα χωρίς τροφή, εκπαίδευση, εμβόλια.
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
Στο σχολείο μας αποφασίσαμε, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρά τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει την πατρίδα μας, να αναλάβουμε
δράση στηρίζοντας παιδιά σε χώρες του τρίτου κόσμου.
Τη συμμετοχή στο φιλανθρωπικό έργο της ACTION AID συντονίζει η
καθηγήτρια Ευγενία Μπάτζιου μαζί με μια ομάδα εθελοντών καθηγητών.
Σας καλώ να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή έστω και από το υστέρημά
σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Φιλικά,
Ο Διευθυντής του σχολείου
Δρ. Γιώργος Α. Αρβανιτίδης

Μήνυμα της Συντονίστριας
Αγαπητοί γονείς,
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα
αναδοχής παιδιού της Action Αid που εξελίσσονται στο σχολείο μας τα τελευταία 13 χρόνια. Τα
προγράμματα υποστηρίζονται από μαθητές και καθηγητές και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των
παιδιών μας σχετικά με τις συνθήκες που ζουν και μορφώνονται παιδιά από χώρες του τρίτου κόσμου.
Επιγραμματικά, η Action Aid είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που κύριο στόχο έχει να συνδέσει
άτομα ανεπτυγμένων χωρών με άτομα του τρίτου κόσμου που ζουν στα όρια της φτώχιας με σχέσεις
αναδοχής.
Στη σχέση αυτή υποχρέωση του αναδόχου είναι να υποστηρίξει οικονομικά αλλά και ηθικά ένα παιδί
με τους εξής τρόπους:
α) με άμεση επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας μεταξύ αναδόχου και προστατευόμενου παιδιού. Με
την αλληλογραφία δημιουργείται ένας συναισθηματικός δεσμός μεταξύ τους και παρακολουθείται η
εξέλιξη του παιδιού για όσο διάστημα διαρκεί η παρέμβαση της Action Aid στην κοινότητά του.
β) με οικονομική συνδρομή που καθορίζεται από την Action Aid και η οποία παρέχεται στην
κοινότητα του προστατευόμενου παιδιού και αξιοποιείται σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, η
εξομάλυνση των κοινωνικών διακρίσεων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας έχουν αναλάβει την αναδοχή τριών παιδιών από
φτωχές χώρες της Ασίας, Αφρικής και Νότιας Αμερικής. Λειτουργώντας ως ενεργοί πολίτες μέσα στη
μικρή κοινότητα της τάξης οι μαθητές προσπαθούν να αντιληφθούν το μέγεθος των προβλημάτων στις
χώρες αυτές και γίνονται συμμέτοχοι στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών ζωής παγκοσμίως με
τις παρεμβάσεις της Action Aid. Συμμετέχουν επίσης σε μαζικές δράσεις που οργανώνει η Action Αid,
όπως η παγκόσμια εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το
«Εκπαίδευση για όλους», « Πες όχι στην πείνα». Το 2017 απονεμήθηκε στην ΑctionAid Eλλάς το
ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα «Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία,
ένας κόσμος», το οποίο υλοποίησε και το σχολείο μας. Οι συμμετοχές στις παραπάνω δράσεις έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου http://gym-oraiok.thess.sch.gr/ καθώς και στο You Tube.
Τα προγράμματα αναδοχής της Action Aid δεν είναι μια απλή φιλανθρωπία. Είναι ένας τρόπος να
αντιληφθούμε όλοι, ότι το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο δε γνωρίζει σύνορα.
Η κατάσταση στον κόσμο που ζούμε μπορεί να αλλάξει μόνο όταν δράσουμε ως μέρη της
παγκόσμιας κοινότητας και ενδιαφερθούμε για τα φτωχότερα μέλη της. Η πιο σημαντική βοήθεια
παρέχεται κύρια μέσω της εκπαίδευσης.
Παίρνοντας το θάρρος από την αγάπη και τον παλμό με τον οποίο αγκάλιασε η πλειοψηφία των
μαθητών μας τα προγράμματα αναδοχής τα προηγούμενα χρόνια, σας καλούμε να σταθείτε και φέτος
στο πλάι των παιδιών σας και να ενισχύσετε ηθικά και οικονομικά την προσπάθειά τους αυτή.
Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για ένα
καλύτερο κόσμο. Είναι το τελευταίο που πρέπει να στερηθούμε, εμείς και κυρίως τα παιδιά μας.
Με εκτίμηση,
Η συντονίστρια των προγραμμάτων αναδοχής
Ευγενία Μπάτζιου

