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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη 

υγιούς συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

κάθε ομάδας. Βέβαια δεν πρέπει να 

παραληφθεί πως δόθηκε επιπλέον η 

δυνατότητα στους μαθητές να αντλήσουν δυνατότητα στους μαθητές να αντλήσουν 

χρήσιμες πληροφορίες και να 

διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη 

πάνω στο θέμα.



Τι είναι εθελοντισμός

Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη 

και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης 

ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του 

πλησίον.πλησίον.



Ποιοι παράγοντες καθιστούν αναγκαία την 

ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος ;

• ηθικοί και ανθρωπιστικοί λόγοι.

• έλλειψη κρατικής πρόνοιας.

• αποκτήσει νέων εμπειριών.• αποκτήσει νέων εμπειριών.

• απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.



Εθελοντική προσφορά

• Το πνεύμα της προσφοράς είναι 

ελεύθερο και ανεξάρτητο.

• Είναι ειλικρινές στις προθέσεις του και 

αντικειμενικό.

• Δεν κάμπτεται από τις δυσκολίες.• Δεν κάμπτεται από τις δυσκολίες.

• Έχει πολλές μορφές δράσης.



ΑΙΤΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων.

2. Η αλλοτρίωση των ανθρωπίνων σχέσεων.

3. Η απογοήτευση από το σύγχρονο τρόπο 

ζωής.

4. Οι αναζητήσεις των ανθρώπων για το 

βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα της βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα της 

ζωής.

5. Η συνδρομή των σύγχρονων μέσων 

επικοινωνίας που προβάλλουν την 

ανθρώπινη δυστυχία. 



Η θετική προσφορά του εθελοντισμού

� Συμβάλλει στην υποστήριξη και στη διάσωση 

ανθρώπων.

� Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ευάλωτων και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

� Βοηθάει στην ενδυνάμωση των κοινωνικών 

δεσμών ανάμεσα στους πολίτες.δεσμών ανάμεσα στους πολίτες.

� Αναπτύσσει την αξία και το ιδεώδες της 

ανθρωπιστικής προσέγγισης του κόσμου.

� Συντελεί στη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας και διαμορφώνει την οικολογική 

συνείδηση των πολιτών.



Η συμβολή του σχολείου στην καλλιέργεια 

εθελοντικής συνείδησης

� Το σχολείο οφείλει να είναι ανοιχτό στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

� Το μαθητικό κοινό πρέπει να αναπτύξει 

κοινωνικές δράσεις .

� Η έννοια του εθελοντισμού να προαχθεί με � Η έννοια του εθελοντισμού να προαχθεί με 

πολιτιστικές δραστηριότητες.

� Προγράμματα Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, 

Αγωγής-Υγείας .

� Συνεργασία του σχολείου με κρατικούς φορείς 

και υπηρεσίες .



Εθελοντικές Οργανώσεις

� Οι Γιατροί του Κόσμου.

� Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα .

� Η UNICEF .

� Η UNESCO .

� Η ActionAid .� Η ActionAid .

� Ο Αρκτούρος .

� Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.



ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

�. Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον 

εθελοντή.

�. Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής και 

προσφέρεται με ελευθερία βούλησης.

� Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται.

� Προσφέρεται σε οργανωμένα πλαίσια.

�. Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν �. Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν 

τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες .

� Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που 

εκτελείται σε μη κερδοσκοπικούς τομείς.

� Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την 

αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων. 

� Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ισότητα



ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

1. Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.

2. Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του.

3. Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να 

αναλάβει πρωτοβουλίες .

4. Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να 

συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών .συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών .

5. Να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος.

6. Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως 

οικεία.

7. Διακατέχεται από διάθεση προσφοράς προς το 

συνάνθρωπο.

8. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση κοινωνικής 

ευθύνης.



ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Εσωτερικά όπως:

•   Αυτογνωσία.

•   Προσωπική ανάπτυξη.

•   Υπαρξιακές αναζητήσεις.

•   Ανάγκη προσφοράς.

•   Ανάγκη αναγνώρισης από τους άλλους.

•   Αυτοεπιβεβαίωση.•   Αυτοεπιβεβαίωση.

•   Ανάγκη συμμετοχής στη βελτίωση της κοινωνίας.

•   Αντιμετώπιση δύσκολων προσωπικών καταστάσεων.

Εξωτερικά όπως

•   Προσδοκία μόνιμης απασχόλησης.

•   Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

•   Ενημέρωση – Επιμόρφωση.

•   Δημιουργία δικτύου γνωριμιών.

•   Κοινωνική προβολή.

•   Προσωπική επαγγελματική αξιοποίηση.



ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

• Γιατί πιστεύουν στο σκοπό που υποστηρίζει ο 

εθελοντικός οργανισμός.

• Για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και την 

εμπειρία τους.

• Γιατί πρόκειται για ένα σκοπό που αφορά 

άμεσα και τους ίδιους.άμεσα και τους ίδιους.

• Για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

• Λόγω φίλων που είναι εθελοντές. 

• Για να βελτιώσουν τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης.



ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

� Aνθρωποι με αναπτυγμένο αίσθημα 

κοινωνικότητας.

� Η ανθρωπιστική παιδεία.

� Η σοβαρή και αξιόπιστη πολιτεία.� Η σοβαρή και αξιόπιστη πολιτεία.

� Η δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών και 

πολιτικών δυνάμεων.

� Η προβολή της αξίας του εθελοντισμού από 

τους φορείς παιδείας.



ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

� Ο ατομισμός, εγωισμός, το προσωπικό 

όφελος.

� Ο άκρατος υλισμός.

� Ο ανταγωνισμός.� Ο ανταγωνισμός.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αναμφίβολα πάντως και ανεξάρτητα από τα 

παραπάνω ,ο εθελοντισμός και οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής αλλά και 

παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών.          

Προέκυψαν αρχικά, ως αίτημα συλλογικής 

παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών.          

Προέκυψαν αρχικά, ως αίτημα συλλογικής 

έκφρασης και δράσης, ως ένας κοινωνικός χώρος 

έξω από τη συμβατική κομματική δράση. 

Μετατράπηκαν σταδιακά σε ουσιαστικούς φορείς 

διαμεσολάβησης ανάμεσα στους πολίτες και το 

κράτος.
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www.volunteers.nea genia.gr

www.anthropos.gr

www.el.wikipedia.org/wiki/Μητέρα Τερέζα

www.actiondid.org.
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• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Νομική 
Σχολή

• http://www.huffingtonpost.gr/2016/07/01/mko-
ellada-prosfugiko_n_10713690.html



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


