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Ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά σε όλες τους τις διαστάσεις αποτελούν βασικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο «Ενεργός πολίτης στον δήμο μου», το οποίο πραγματοποίησε το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου με τη συμμετοχή μαθητών της Β' λυκείου. 
Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς, όπως συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τόσο 
για τους αδύναμους συμπολίτες, όσο και για τους πρόσφυγες, εθελοντική αιμοδοσία αλλά και ενέργειες που έχουν να κάνουν με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την καθαριότητα της πόλης και σειρά άλλων προβλημάτων στα οποία η μαθητική κοινότητα 
έχει λόγο, άποψη και θέση και θα μπορεί να αφήσει το δικό της στίγμα. 
  
Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους να γνωρίσουν τόσο την έννοια του εθελοντισμού αλλά και 
πως μπορούν να την εφαρμόσουν και να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ταυτόχρονα όμως στόχος είναι οι 
καινοτόμες ιδέες και προτάσεις των παιδιών με τη σύμφωνη γνώμη του δήμου να μπορούν να γίνουν πράξη ώστε να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Ρεθύμνου . 
  
Στο πλαίσιο του προγράμματος ομάδα μαθητών της Β' Λυκείου προσέφεραν εθελοντική εργασία το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου. Εργάστηκαν εθελοντικά χωρισμένοι σε ομάδες υπό την καθοδήγηση της βιβλιοθηκονόμου, Αθηνάς Βερνάδου, η οποία 
έδωσε τη δυνατότητα αυτής της προσφοράς σε χρόνο εκτός λειτουργίας της βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να προσφέρουν την 
υπηρεσία τους σε τομέα που χρήζει βοήθειας, αλλά και να βιώσουν την ενασχόληση με το αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας. «Οι καθηγήτριες 
του προγράμματος «Ενεργός πολίτης στον δήμο μου», Μαρία Καρινιωτάκη, Δέσποινα Πετρουγάκη, Αμαλία Χόμπη ευχαρίστησαν την κα 
Βερνάδου για τη συμμετοχή της γενικά σε προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη καθώς και τους 
μαθητές Βολακάκη Δήμητρα, Λουκάκη Γεωργία, Περδικάκη Δανάη, Ουρανού Εύη, Τζουγανάκη Αντώνη, Τρουλλινού 
Βαρβάρα και Τσιάλιου Άννα για την εθελοντική τους προσφορά, τον ενθουσιασμό και την προθυμία τους». 
  
Εν τω μεταξύ, νωρίτερα στις 17 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» εκδήλωση με θέμα την εθελοντική δράση στον τομέα 
του προσφυγικού ζητήματος, μετά από πρόσκληση κλιμακίου Σαμαρειτών του τοπικού Ερυθρού Σταυρού. Στο κλιμάκιο που ενημέρωσε για τις 
δράσεις του ειδικά στον τομέα της βοήθειας προς τους πρόσφυγες συμμετείχαν ο αρχηγός τους,Κωνσταντίνος Καλφούτζος, η πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας, Ιωάννα Τζανουδάκη, η μαθήτρια του Γ1 του σχολείου μας, Λίτσα Αναγνώστου, και οι Σαμαρείτες-
διασώστες: Στέλα Τζανουδάκη, Αθηνά Αλεξανδράκη, Άρης Σπυρόπουλοςκαι Γεώργιος Κακλαμάνος, τους οποίους ευχαρίστησαν οι 
υπεύθυνες του προγράμματος καθηγήτριες οι οποίες εκφράζουν και ευχαριστίες στον Δήμο Ρεθύμνης (ΚΕΔΗΡ) για την παραχώρηση της 
αίθουσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή μαθήματα και πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, 
αλλά κρίθηκε σκόπιμο να διευρυνθεί με συμμετοχή του συνόλου των μαθητών. 
  
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο μετά και την επαφή που υπήρξε με τον Δήμο Ρεθύμνου και συγκριμένα με την 
αντιδήμαρχο Τουρισμού και Προβολής του Δήμου και Πρασίνου Πέπη Μπιρλιράκη, προκειμένου να οργανωθούν από κοινού για τους τομείς 
στους οποίους θα συμμετέχουν τα παιδιά για τον επόμενο χρόνο μέχρι και τον Μάιο, οπότε και λήγει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 


