
 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο 

σχολείο μας για δεύτερη σχολική χρονιά το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» που έχει ως 

στόχο αφενός μεν στο να καλλιεργήσει στα παιδιά τις έννοιες του εθελοντισμού και της 

αλληλεγγύης αφετέρου στο να δημιουργήσει «ενεργούς πολίτες» που δεν θα αδιαφορούν 

για ό,τι συμβαίνει γύρω τους, αλλά θα αναλαμβάνουν δράση. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του «Νοιάζομαι και Δρω»: www.noiazomaikaidrw.gr. 

Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρ.  157302/Δ2/26-

09-2016) και θα εφαρμοστεί φέτος σε 150 σχολεία της Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης σε 

όλη την Ελλάδα. Από τα σχολεία του Ρεθύμνου συμμετέχουν, εκτός από το δικό μας 

γυμνάσιο, το 1ο και το 16ο Δ.Σ. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος την περσινή χρονιά τα παιδιά της Α΄ τάξης 

είχαν την ευκαιρία να μάθουν, να προβληματιστούν, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν  

και να συμμετάσχουν σε μια σειρά βιωματικών δράσεων εντός και εκτός σχολείου. Τις 

δράσεις αυτές μπορείτε να δείτε στο βίντεο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας:  http://gymaei-reth.weebly.com/omicronmualphadeltaalpha.html.   

Μετά τις ωραίες εμπειρίες που αποκομίσαμε και τα έντονα συναισθήματα που 

νιώσαμε την περσινή χρονιά, δεν θα μπορούσαμε να μην συνεχίσουμε και να μην 

επεκτείνουμε το πρόγραμμά μας. Έτσι γεμάτοι νέες ιδέες και προτάσεις ξεκινάμε φέτος με 

28 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης και 35 της Β΄ τάξης.  Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το 

Νοέμβριο του 2016 έως τον Μάιο του 2017. Θα περιλαμβάνει τόσο εκπαιδευτικές 

συναντήσεις με τα παιδιά στη τάξη (Κάθε Τετάρτη 1:15 - 2:30 με τα παιδιά της Α΄τάξης και 

κάθε Πέμπτη με τα παιδιά της Β΄ τάξης), όσο και βιωματικές δράσεις εντός και εκτός 

σχολείου. Καθοδηγητές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι οι 4 

υπογράφουσες εκπαιδευτικοί.  

Για τη συμμετοχή των μαθητών απαραίτητη είναι η έγκριση του γονέα/κηδεμόνα 

αλλά και η δέσμευση των μαθητών στις αρχές της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και 

της συμμετοχής. Η συμμετοχή, όσων γονέων/κηδεμόνων το επιθυμούν, στις 

σχεδιαζόμενες εθελοντικές δράσεις είναι ευπρόσδεκτη.  

Με εκτίμηση και ανυπομονησία για τη συνεργασία μας, 

Οι εκπαιδευτικοί του ΠΓΠΚ 

Κωφοπούλου Ιγνατία – Ρενιέρη Έρη  

Ρηγάκη Αναστασία – Χριστοφοράκη Μαρία 
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