
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 υλοποιήσαμε 

πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας με θέμα       «Ο 

Εθελοντισμός ως βασική κοινωνική προτεραιότητα του 

σύγχρονου ενεργού πολίτη»

• Συμμετείχαμε οι μαθητές του τμήματος Β2 του Τομέα 

Οικονομίας και Διοίκησης, της Ειδικότητας Τουριστικών 

Επιχειρήσεων του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου (σύνολο 9 

μαθητές: 3 αγόρια και 6 κορίτσια).

• Υπεύθυνη καθηγήτρια για την υλοποίηση του 

προγράμματος ήταν η κα. Ανθή Χατζηνώτα (ΠΕ13)



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

• Χωριστήκαμε σε ομάδες και συλλέξαμε στοιχεία μέσα 

από έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με την έννοια του 

εθελοντισμού, τους τομείς στους οποίους μπορεί κάποιος 

να αναπτύξει εθελοντική δράση, τις διάφορες εθελοντικές 

οργανώσεις που υπάρχουν και λειτουργούν

• Προσεγγίσαμε θεωρητικά το θέμα του εθελοντισμού και 

πραγματοποιήσαμε πολλές συζητήσεις σχετικά

• Επισκεφθήκαμε τα γραφεία διαφόρων εθελοντικών 

οργανώσεων, ενημερωθήκαμε για το έργο και την 

αποστολή τους και συλλέξαμε σχετικό ενημερωτικό υλικό

• Παρακολουθήσαμε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στο σχολείο μας με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

• Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε τρεις δράσεις –
επισκέψεις : α) επίσκεψή μας στο δημαρχείο Κορδελιού-
Ευόσμου (22/12/2014), β) επίσκεψη στελεχών της 
Μ.Κ.Ο. PRAXIS στο 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ (29/4/2015) και 
γ) επίσκεψή μας στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου 
(5/5/2015) 

• Συζητήσαμε το θέμα του εθελοντισμού και ανταλλάξαμε 
απόψεις με συμμαθητή μας της Γ τάξης του Τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης του σχολείου μας που 
αναπτύσσει ενεργή εθελοντική δράση στα πλαίσια 
διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων

• Αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα του προγράμματος, τι 
μας πρόσφερε και τι αποκομίσαμε μέσα από αυτό, και 
προσπαθήσαμε να τα αποτυπώσουμε μέσα από αυτήν 
την παρουσίαση με τη μορφή Power Point



ΕΝΝΟΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

• Εθελοντισμός είναι η οργανωμένη συμμετοχή – δράση 
πολιτών χωρίς οικονομικό ή άλλο όφελος για την 
πραγματοποίηση ορισμένου κοινωφελούς σκοπού

• Συνδέεται στενά με το πνεύμα της αλληλεγγύης και της 
προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο

• Συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών –
οικονομικών – περιβαλλοντολογικών προβλημάτων και 
καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η 
αδυναμία του κράτους να δώσει λύσεις σε τέτοιου είδους 
προβλήματα

• Αποτελεί προϋπόθεση για μία κοινωνία δίκαιη με 
πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνική συνοχή 



ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

• Υγεία

• Ανθρωπιστική βοήθεια

• Κοινωνική πρόνοια και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων

• Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων

• Πολιτισμός και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

• Περιβάλλον

• Εκπαίδευση κλπ



ΚΙΝΗΤΡΑ
για να ασχοληθεί κάποιος με τον Εθελοντισμό

• Προσφορά στο κοινωνικό 

σύνολο και βοήθεια προς τον 

συνάνθρωπο

• Αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου 

• Συμμετοχή σε ομάδες, 

συνεργασία

• Απόκτηση νέων ενδιαφερόντων 

και δεξιοτήτων

• Απόκτηση εμπειριών, 

διασκέδαση, ταξίδια

• Κοινωνικοποίηση, απόκτηση 

φίλων

• Ενεργό μέλος της κοινωνίας



1η ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ (22/12/2014)

• Σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του Τμήματος 
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου κα. Βασιλειάδου Πολύμνια πραγματοποιήσαμε 
επίσκεψη στο Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου στις 
22/12/2014, όπου στην αίθουσα των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου μας μίλησαν για το θέμα της 
εθελοντικής προσφοράς:

• Τρία άτομα που συμμετείχαν εθελοντικά και 
εκπαιδεύτηκαν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης 
κινδύνου και κρίσεων στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον 
Εαυτό μου και τους Άλλους» του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Ήδη, τα 
άτομα αυτά έχουν περιληφθεί στο Μητρώο Εθελοντικών 
Οργανώσεων της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ (22/12/2014)

• Τρεις εκπαιδευτικοί που προσφέρουν εθελοντικά 
μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Η υπεύθυνη του Τμήματος Παιδείας του Κέντρου 
Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 
κα. Γιαννουχίδου Σοφία σχετικά τη δυνατότητα 
προσφοράς εθελοντικής εργασίας στην Ευρώπη μέσω 
του προγράμματος της Ε.Ε.Υ. (Ευρωπαϊκή Εθελοντική 
Υπηρεσία) για νέους ηλικίας 18-30 ετών  στα πλαίσια του 
προγράμματος «Erasmus +» του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης.













2Η ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. 

PRAKSIS ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ (29/4/2015)

΄    Δύο στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Praksis, 
η κα. Ελένη Δημοπούλου, ψυχολόγος, και η κα. Άντζελα 
Κάτση, υπεύθυνη Γραφείου Τύπου, επισκέφθηκαν το 
σχολείο μας και στο χώρο της Βιβλιοθήκης παρουσίασαν 
με τη χρήση Power Point στοιχεία σχετικά με:

• το πότε ιδρύθηκε η Praksis και ποιο είναι το έργο και η 
αποστολή της

• τα διάφορα προγράμματα ανθρωπιστικής και ιατρικής 
δράσης που εφαρμόζονται και υλοποιούνται από την 
Praksis με αποδέκτες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού τους και την υπεράσπιση των δικαίωμάτων 
τους



• το Δίκτυο των Κοινωνικών Δομών και τους 
συνεργαζόμενους φορείς  (Δήμος Θεσσαλονίκης –
ΑΡΣΙΣ) για την αντιμετώπιση της φτώχειας που 
αποτελείται από: α) το Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) το 
Υπνωτήριο Αστέγων, γ) τη Δομή παροχής συσσιτίου, δ) 
τον Δημοτικό Λαχανόκηπο ε) το Ανοιχτό Κέντρο 
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, στ) την Τράπεζα 
Χρόνου, ζ) το Γραφείο Διαμεσολάβησης και η) το 
Κοινωνικό Φαρμακείο, με σκοπό την υποστήριξη ατόμων 
και των οικογενειών τους που αδυνατούν να 
ικανοποιήσουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες

• τον εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο ρόλο των 
εθελοντών για την υλοποίηση των σχετικών 
προγραμμάτων και δράσεων, τον τρόπο με τον οποίο 
είναι οργανωμένο το δίκτυο των εθελοντών, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

2Η ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. 

PRAKSIS ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ (29/4/2015)



















ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

(5.5.2015)

Ο πατέρας Ιωάννης μας μίλησε για το νεανικό και το 
φιλανθρωπικό έργο του Ι. Ναού που στηρίζεται 
αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά - διακονία και 
περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες δράσεις όπως:

• Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

• Μαθήματα ζωγραφικής και αγιογραφίας

• Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Μαθήματα παραδοσιακών χορών

• Παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν εδώ και 35 
χρόνια αρχικά στον Αγ. Λαυρέντιο Πηλίου και τα 
τελευταία 21 χρόνια  στη Μακρυνίτσα Σερρών σε μία 
έκταση 70 στρεμμάτων και φιλοξενούν κάθε χρόνο 
περίπου 1000 παιδιά διαφόρων ηλικιών



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

(5.5.2015)

• Συσσίτιο απόρων το οποίο συντονίζεται από 12μελές 
συμβούλιο κυριών και καθημερινά (εκτός Κυριακής) 
προσφέρει φαγητό σε 400 άτομα περίπου. Μετά την 
ενημέρωση και τη συζήτηση με τον πατέρα Ιωάννη 
επισκεφθήκαμε το χώρο του συσσιτίου και βοηθήσαμε με 
πολύ κέφι και χαρά στη διανομή του γεύματος

• Ξενώνας (το ονομάζουν Σπίτι Αγγέλων) όπου 
φιλοξενούνται ασθενείς με τους συνοδούς τους που 
έρχονται από την επαρχία προκειμένου να 
ακολουθήσουν κάποια θεραπεία

• Εθελοντική αιμοδοσία τέσσερεις φορές ετησίως και 
Ενοριακή Τράπεζα Αίματος 

• Μπουτίκ ρούχων

• Επίσης, ήδη βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής 
Γηροκομείο























ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συζητήσαμε το θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη 

σημασία του να είναι κάποιος αιμοδότης, 

παρακολουθήσαμε εκδήλωση του σχολείου μας σχετικά 

με την εθελοντική αιμοδοσία και ανταλλάξαμε απόψεις  

με αφορμή τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στο 

σχολείο μας





ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ 

ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΑΣ (3.4.2015)

Ο συμμαθητής μας Γιώργος Λιθοξοΐδης της Γ τάξης 
του τμήματος Υπαλλήλων Διοίκησης του Τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης συμμετέχει ενεργά σε διάφορες 
εθελοντικές οργανώσεις και έχει πάρει μέρος ήδη σε τρία 
ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής νέων.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να 
ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το θέμα του 
εθελοντισμού, τις διάφορες μορφές εθελοντικής εργασίας 
μέσα από τις οποίες μπορεί κάποιος να προσφέρει στο 
κοινωνικό σύνολο, τις εμπειρίες που αποκομίζει από 
αυτή την προσφορά, τη σημασία και τη χαρά του να είναι 
κάποιος εθελοντής. 











ΚΕΡΔΟΣ – ΟΦΕΛΗ - ΑΞΙΕΣ

• Αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης

• Ηθική ικανοποίηση

• Γνωριμίες - Φιλίες

• Νέες εμπειρίες, διασκέδαση

• Αγάπη – ανθρωπιά

• Προσφορά – γενναιοδωρία

• Συμμετοχή – δοτικότητα

• Συνεργασία  - συνέπεια



ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

• ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

• ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

• ΣΚΟΥΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

• ΣΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

• ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

• ΤΟΛΗ ΤΙΜΟΘΕΑ

• ΤΣΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

• ΧΑΪΝΤΑΜΑΚ ΝΤΕΝΙΣΑ

• ΧΑΛΚΙΑ ΘΕΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

ΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΝΩΤΑ (ΠΕ13)


