
 
Ας ενώσουμε τα χέρια, λοιπόν 

και τις δυνάμεις μας αυτή τη χρονιά. 
Ας σκεφτούμε τα λόγια της Audrey Hepbrurn,  

Πρέσβειρα των Η.Ε και  
Ας γίνει ο εθελοντισμός τρόπος ζωής για όλους μας. 

 

Καθώς μεγαλώνεις θα ανακαλύψεις 
 γιατί έχεις δυο χέρια: 

Το ένα το έχεις για να βοηθάς  
τον εαυτό σου και  

το άλλο  είναι για να βοηθάς  
τον συνάνθρωπό σου.  
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3Ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου 

         

                 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί του προγράμματος 

 

Γαλάνη Αλεξάνδρα 

Παναγιωτίδης Κυριάκος 

Ασλανίδου Μαρία                  

Τσούκου Μαρίκα                        

Σαντορινιού Άννα                  

Χουρδάκη Δέσποινα 



Αγαπητοί γονείς, 
Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος για πρώτη  χρονιά στο 
Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω, 
που στοχεύει στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της 
αλληλεγγύης, καθώς και την ενίσχυση μιας στάσης ζωής του 
ενεργού πολίτη στους/στις μαθητές/-ήτριες. 
Στόχος του σχολείου μας είναι ο εθελοντισμός να γίνει στάση 
ζωής για τους/τις μαθητές/-ήτριες αλλά και  για όλους εμάς 
που έχουμε κυρίαρχο ρόλο στην καλλιέργεια αξιών και 
στάσεων ζωής. Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε 
την αρωγή  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου μας, ως επίσημο αντιπρόσωπό σας, αλλά κυρίως 
έχουμε ανάγκη εσάς. Είναι οξύμωρο να διδάσκουμε στα 
παιδιά τον εθελοντισμό, χωρίς να εμπλέξουμε εσάς στις 
σχετικές συζητήσεις και δραστηριότητές μας.  
Οι μαθητές/-ήτριες των τμημάτων Ε1, Ε2, Δ1, Δ2, Στ2 και 
της Χορωδίας, μαζί με τη διευθύντρια  Στουππή Τσαμπίκα 
και  τους εκπαιδευτικούς Παναγιωτίδη Κυριάκο, Γαλάνη 
Αλεξάνδρα, Ασλανίδου Μαρία, Τσούκου Μαρία, 
Χουρδάκη Δέσποινα και Σαντορινιού Άννα, ενώνουν 
φέτος τις δυνάμεις τους και αναλαμβάνουν δράση, 
προκειμένου να κάνουν πράξη τον εθελοντισμό, την 
αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα μέσα στη σχολική 
ζωή και στην καθημερινότητά μας. Για το σκοπό αυτό έχουν 
σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
δράσεις:  
Α) «Ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων»: Συλλέγουμε 
καπάκια, ώστε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να 
συμβάλουμε στην ανταλλαγή με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.  
Β) «Το κουτί της Αλληλεγγύης»:  Ένα κουτί που θα 
βρίσκεται στο χώρο του σχολείο μας και ευελπιστούμε να 

γεμίζει με προϊόντα – τρόφιμα που θα προσφέρονται στην 
εθελοντική Ομάδα Ρόδου «Νοιάζομαι και Πράττω», καθώς και 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Ενδεικτική λίστα προϊόντων: 
- Συσκευασμένα είδη τροφίμων: γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, 
κακάο, κρέμες αραβοσίτου, λάδι, ρύζι, σάλτσα ντομάτας, 
μπισκότα, κρουασάν, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, όσπρια, μέλι, 
μαρμελάδα, μερέντα, πουρέ, δημητριακά, φρυγανιές, 
βρεφικές κρέμες και βρεφικά γάλατα Νο 1 & 2, αλεύρι, 
ζάχαρη, χυμούς. 
-Είδη βρεφικής φροντίδας: πάνες, μωρομάντηλα, 
σαμπουάν, αφρόλουτρα. 
-Είδη προσωπικής φροντίδας: σαμπουάν, αφρόλουτρα, 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κ.λ.π. 
-Είδη υγιεινής: σακούλες απορριμμάτων, καθαριστικά και 
απολυμαντικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου, 
χλωρίνη κ.λ.π. 
-Είδη οικιακής χρήσης: χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, 
χαρτοπετσέτες, λαδόκολλα, διαφανή μεμβράνη. 

 
Γ) Επισκέψεις στο γηροκομείο με τη Χορωδία μας  
 
Δ) ΑΚΑΠΝΗ ΡΟΔΟΣ: Δράση κατά του καπνίσματος σε 
δημόσιους χώρους – Προστατεύω τη Δημόσια Υγεία και το 
Περιβάλλον 
 
 Ε) «Καθαρισμός Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτειρα   – 
Let’s Do It» 
 
Ζ «Διαμόρφωση αύλειου χώρου» 
 


