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ΣΟΥΟΙ Οη ζηόρνη ηνπ νκίινπ είλαη νη καζεηέο/ηξηεο.   

 Να πξνζεγγίζνπλ ζεωξεηηθά ηελ ηδέα ηνπ 

Δζεινληηζκνύ.  

 Να αλαδείμνπλ ηνλ εζεινληηζκό ωο ζηάζε δωήο 

ζηάζε δωήο, πνπ επηδξά επνηθνδνκεηηθά ζην 

θνηλωληθό ζηεξέωκα, αθνξά όινπο, αλεμαξηήηωο 

θνηλωληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δηαθξίζεωλ, πξνάγεη 

ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ πνιηηώλ ζηελ πξνάζπηζε 

ζεκειηωδώλ δηθαηωκάηωλ θαη ελδπλακώλεη ηελ 

θνηλωληθή αιιειεγγύε θαη ζπλνρή. 

 Να δηακνξθώζνπλ θαη λα δηεθπεξαηώζνπλ έξεπλεο 

ζρεηηθέο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλωληθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο.   

 Να δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εζεινληηθέο δξάζεηο.  

 Να ζπζπεηξώζνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ όιε ηε 

καζεηηθή θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε εζεινληηθέο 

δξάζεηο.  

 Να ζπλεξγαζηνύλ κε εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 
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ΩΝ 

Η δηδαζθαιία ζα επηθεληξωζεί ζηα παξαθάηω ζέκαηα, κε 

δηάξθεηα δπν εβδνκάδωλ γηα ην θαζέλα από απηά (4 ώξεο). 

1. Θεωξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνύ . 

2. πλαληήζεηο κε πξνζθεθιεκέλνπο πνπ έρνπλ κεγάιε 

εκπεηξία ζε ζέκαηα εζεινληηζκνύ. 

3. ύληαμε εξωηεκαηνινγίωλ έξεπλαο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλωληθνύ 

πεξηβάιινληνο ηωλ καζεηώλ-καζεηξηώλ ζε εζεινληηθέο 

δξάζεηο.  

4. Δπαθή κε εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη καζεηέο άιιωλ 

ζρνιείωλ κε ηα ίδα ελδηαθέξνληα. 



5. Οξγάλωζε εζεινληηθώλ δξάζεωλ θαη παξόηξπλζε 

ζπκκεηνρήο ζε απηέο όιωλ ηωλ καζεηώλ-ηξηωλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

6. Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εζεινληηθέο δξάζεηο. 

7.Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εζεινληηθέο δξάζεηο 

8.Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εζεινληηθέο δξάζεηο 

9.Παξαγωγή θαη επεμεξγαζία ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο 

δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

10. Παξαγωγή θαη επεμεξγαζία ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ 

γηα ηηο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

1) Σαηλίεο θαη Νηνθπκαληέξ  

2) Άξζξα από επηζηεκνληθά πεξηνδηθά Διιεληθά θαη 

μελόγιωζζα. 

3) ηξαηεγηθή Πξνώζεζεο ηνπ Δζεινληηζκνύ – 

Γπλαηόηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: ε 

Πεξίπηωζε ηνπ πλδέζκνπ Πξνζηαζίαο & 

Αλάπηπμεο Τκεηηνύ θ.ιπ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 1) Ηιεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο ηωλ καζεηώλ/ηξηωλ κε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ κε 

ζηηο δξάζεηο ηνπο.  

2) Γηαδξαζηηθόο Ιζηνρώξνο γηα ηελ επηθνηλωλία ηωλ 

κειώλ ηωλ εζεινληηθώλ νκάδωλ. 

3) Έληππν πιηθό ζρεηηθό κε ηελ έξεπλα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΦΟΡΔΙ 

1)  Γίθηπν Ννηάδνκαη θαη Γξω γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνύ. 

2) Greenpeace 

3) The NO Project Global Actions 

4) Γπκλάζην Σ.Λ. Κνξζίνπ Άλδξνπ 

5) ρνιεία ηνπ εμωηεξηθνύ. 

 


