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Εθελοντισμός = Φιλανθρωπία 
(αγάπη για το συνάνθρωπο) 

Κοινωνικό φαινόμενο                    
εκούσιας προσφοράς υπηρεσιών             
με στόχο τη διαμόρφωση ενός καλύτερου 
κόσμου  

Ενεργή συμμετοχή στην καθημερινότητα  
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Θετική προσφορά 
Παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 

 Υποστηρίζει άτομα με προβλήματα 
διαβίωσης 

 Επιλύει οικολογικά προβλήματα 

 Συμβάλλει στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων 

 Προσφέρει έργο και βοήθεια σε 
οργανώσεις κοινωνικής ωφέλειας 

 

 Το κοινωνικό έργο είναι δουλειά 
του κράτους 

 Είναι ουτοπική στάση ζωής  

 Προσφέρουν για να καλύψουν 
φιλοδοξίες 

Αρνητική εκδοχή 

Επειδή υπάρχει έλλειψη αξιών 

Καλλιεργεί  
την αναγκαιότητα της ενεργούς δράσης 

των ατόμων 
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Η εθελοντική 
δράση είναι μια 
μαθησιακή 
εμπειρία 

Το σχολείο:  

 Να είναι ανοιχτό στην κοινωνία 

 Να αφουγκράζεται τους προβληματισμούς της 
κοινωνίας 

 Να ενεργοποιεί τους μαθητές στην προσφορά 

 

Οι μαθητές: 

 Να αναπτύσσουν συλλογικές δράσεις 

 Να καλλιεργήσουν αξίες ανθρωπιστικές 
(αλληλεγγύη, συνεισφορά, αλτρουισμός) 

 Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση 

 

 

Ενισχύει δεξιότητες 
(συναισθηματικές, κοινωνικές, 
επικοινωνιακές, επαγγελματικές) 

Αναπτύσσει ικανότητες δράσης 
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Ο εθελοντισμός 
προάγεται     στο 

σχολείο… 

 Με συνεχή ερεθίσματα δομείται η κοινωνικότητα και 

συμμετοχή του μαθητή στην ομάδα της τάξης, όπως… 

•   Προγράμματα Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, 

Αγωγής Υγείας 

•   Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και φορείς 

•   Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις 

•   Παρουσίαση δράσεων (παραστάσεις, 

αφιερώματα) 

•   Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ανθρωπιστική 

Κοινωνική 

Οικολογική 

Πολιτιστική 

Πολιτική 

Διεθνιστική 
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«Το σχολείο μας …  
    *  και η κοινωνική διάσταση των καινοτόμων προγραμμάτων 
 
    *  πώς επιτυγχάνεται η προετοιμασία των μαθητών στο ρόλο αυτό » 

Η εφημερίδα (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση) 
 

Περιβαλλοντική συνείδηση … (φυτεύω ένα παρτέρι ή 
δέντρο, ενημερώνω τον δήμαρχο, βιοκλιματική ταράτσα) 
 
Προγράμματα υγείας (σωστή διατροφή, συνειδητοποιημένος 
πεζός) 
 

Συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία (e-twinning) 
 

Εθελοντισμός  (Πρώτες Βοήθειες στο σχολείο, Συμμετοχή σε 
συσσίτιο)  
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