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«Δράσεις Εθελοντισμού εντός και 

εκτός σχολείου» 

Τάξεις:  Γ΄, Δ΄, Ε΄  και Στ΄ 

 

  Αφορμή επιλογής θέματος: Λόγω της 
κρίσης παρατηρείται αύξηση  του  
εθελοντισμού σε διάφορες μορφές και τα 
παιδιά γίνονται δέκτες του φαινομένου 
μόνο ως παρατηρητές πιστεύοντας ότι 
αφορά μόνο τους μεγάλους. 

 

 



Στόχοι :  

1) Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

των παιδιών για τα προβλήματα 

της τοπικής αλλά και της 

ευρύτερης κοινωνίας. 



Στόχοι : 

 

2)  Τα παιδιά να προβληματιστούν    
για το αν και τι μπορούν να 
προσφέρουν ως άτομα, ως ομάδα, 
ως τάξη, ως σχολείο στη τοπική 
κοινωνία και όχι μόνο. 

 



Στόχοι : 

 

3) Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι από 

μικρή ηλικία μπορούν να προσφέρουν. 

Ακόμη και με τις μικρές τους δυνάμεις 

μπορούν, αρκεί να το θέλουν, να κάνουν 

μικρά ή και μεγάλα ακόμη, θαύματα. 

 



Μεθοδολογία 

 Καταιγισμός ιδεών  

 Προσδιορισμός του θέματος  

 Καθορισμός στόχων  

 Καθορισμός ομάδων εργασίας και κατανομή 

εργασιών  

 Συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο 

για εθελοντικές οργανώσεις  

 Ταξινόμηση των πληροφοριών σε υπολογιστή 

του σχολείου. 



Δράσεις που υλοποιήθηκαν:  

 



I. Καθαρισμός της τοποθεσίας «Δύο ποτάμια» από 

τα δύο τμήματα της Στ´ τάξης  
 





























II. Ενημέρωση των υπόλοιπων τάξεων από τα παιδιά της Ε´ τάξης 

για τη συλλογή φαρμάκων, τα οποία έχουμε στα σπίτια μας αλλά 

δεν τα χρειαζόμαστε και στη συνέχεια παράδοση τους στο 

κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Παιονίας που στεγάζεται στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας.  

 









III.Δωρεά παιχνιδιών στη Παιδιατρική 

Κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς με την 

οικονομική συνεισφορά των παιδιών του 

σχολείου, με ελάχιστο ποσό το ένα ευρώ 

και στη συνέχεια παράδοσή τους από τα 

παιδιά των Δ´ και Στ´ τάξεων.  Στο 

Νοσοκομείο Κιλκίς έγινε και ενημέρωση 

των παιδιών για την εθελοντική 

αιμοδοσία.   

 

















iv. Πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης 

συνομηλίκων  για 

τη 

διαφορετικότητα. 

Συνεργασία των 

εκπαιδευτικών όλων 

των τάξεων  με την  

εκπαιδευτικό του 

Τμήματος Ένταξης. 



Βοηθάω ως φίλος 

 Τρία παιδιά  καθημερινά γίνονταν οι φίλοι ενός 

συμμαθητή με αυτισμό στα διαλείμματα. 

 

 Αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν 

το συμμαθητή τους να συμμετέχει. 

 

 Προτείναν ιδέες για συμμετοχή. 



Τα παιδιά  βοήθησαν  το 

συμμαθητή τους ώστε : 

Να μάθει να χαιρετάει. 

 

Να συνεργάζεται και νιώθει ασφάλεια δίπλα 
σε πολύ κόσμο. 

 

Να ακολουθεί κανόνες και να συμμετέχει σε 
ομαδικές δραστηριότητες:  

   γενική τάξη, γυμναστική , διαλείμματα   

    εκδρομές,  σχολικές γιορτές. 
 

 

 

 

 

 



v. Πρόσκληση του Κέντρου 

Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς για 

την πώληση κατασκευών των 

παιδιών του Κέντρου, στο 

«Παζαράκι Αγάπης» που έλαβε 

χώρα στην αυλή του σχολείου 

μας την ημέρα διεξαγωγής των 

αθλητικών επιδείξεων. 

 





vi. Δημιουργία αφισών από τα παιδιά της Δ΄ τάξης, με 

θέμα τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο 

σχολείο μας.  
 









Παρουσίαση 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στο σχολείο μας, τα παιδιά παρουσίασαν 

τις δράσεις τους στις υπόλοιπες τάξεις 

και τις ενημέρωσαν για τους στόχους και 

τις δραστηριότητες ορισμένων 

εθελοντικών οργανώσεων 

χρησιμοποιώντας το υλικό που 

συνέλλεξαν.    

 











Συμπεράσματα: 



Τα παιδιά ενημερώθηκαν, 

αναζητώντας πληροφορίες από 

το διαδίκτυο για τον εθελοντισμό, 

ο ρόλος μου εδώ ήταν μόνο 

καθοδηγητικός και 

συντονιστικός.   

 



Προβληματίστηκαν και 

ευαισθητοποιήθηκαν για τα 

προβλήματα της τοπικής και 

ευρύτερης κοινωνίας μέσα 

από τις δράσεις εθελοντισμού 

που τα ίδια οργάνωσαν.   

 



Τέλος, τα παιδιά κατανόησαν μέσα 

από βιώματα ότι δε χρειάζεται να 

είσαι πλούσιος ή διάσημος για να 

προσφέρεις, αρκεί απλά να είσαι 

Άνθρωπος με θέληση για 

προσφορά κυρίως Αγάπης και 

Αλληλεγγύης στους συνανθρώπους 

σου που το έχουν ανάγκη.  

 



Ευχαριστίες:  

 



Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πει προσφορά, γιατί δε 

περνάει μέρα που να μην προσφέρουν ένα κομμάτι από τον 

εαυτό τους στα παιδία.  Τους ευχαριστώ γιατί προσέφεραν 

και σε μένα απλόχερα τη στήριξη τους και τη συνεργασία 

τους ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο εργασίας με αρκετά, 

πιστεύω, οφέλη για τα παιδιά.    

 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων του 

σχολείου μας για την οικονομική τους βοήθεια έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί η επίσκεψη μας στο Νοσοκομείο Κιλκίς. 

 

Τέλος τους φορείς που συνεργάστηκαν : 

Κοινωνικό Φαρμακείο Παιονίας, Νοσοκομείο Κιλκίς, Κέντρο 

Κοινωνικής Στήριξης. 

 


