
Δραζηηριόηηηα αθιερωμένη ζηοσς τιλιάδες εθελονηές ποσ 

είναι οι αθανείς ήρωες ηης πανδημίας 

Με αθνξκή κηα αλάξηεζε ησλ εκεξώλ, νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη γηα ηνλ 

εζεινληηζκό θαη ην πεξηερόκελό ηνπ. ηε ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη ηαηλίεο κηθξνύ 

κήθνπο (ηηο θεηηλέο πνπ βξαβεύζακε ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκό) θαη εκβαζύλνπλ αθόκε 

πεξηζζόηεξν. Ζ δξάζε θιείλεη κε ηε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ην "Ννηάδνκαη θαη 

δξσ" θαη ηε θηινζνθία ηνπ αιιά θαη ηε δσγξαθηθή απεηθόληζε ηνπ εζεινληή. 

Αμηνπνηήζηε ηελ όπσο θαη αλ θξίλεηε.       Γηάλλεο Πνύιηνο, Τ..Γ. Π.Δ.εξξώλ 

Αθνινπζεί ε δξάζε: 

Η δραζηηριόηηηα ασηή είναι αθιερωμένη ζηοσς τιλιάδες εθελονηές ποσ είναι οι 

αθανείς ήρωες ηης πανδημίας.  

Ρσηνύκε ηνπο καζεηέο καο αλ απηέο ηηο εκέξεο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ 

άθνπζαλ ηζηνξίεο γηα αλζξώπνπο πνπ εζεινληηθά πξόζθεξαλ ζεκαληηθό έξγν πξνο 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Πηζαλόλ ε ζπδήηεζε λα εζηηαζηεί ζην ηαηξηθό & λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό, ηνπο έλζηνινπο ή ηνπο ππαιιήινπο ησλ super market. Θα εζηηάζνπκε 

όκσο όρη ζε απηέο ηηο νκάδεο, αιιά ζε πεξηπηώζεηο αλζξώπσλ πνπ απνθάζηζαλ 

αθηινθεξδώο λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθό έξγν πξνο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ.  

Αλ ζπκνύληαη ή έρνπλ αθνύζεη κηα ηέηνηα ηζηνξία, ηνπο δεηνύκε λα ηελ θαηαγξάςνπλ 

θαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ κε ιίγεο ιέμεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ηνπο θαινύκε λα επηζθεθηνύλ ην αθόινπζν site θαη λα δηαβάζνπλ ηελ 

αλάξηεζε: 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/oi-afaneis-ereos-tes-pandemias-anthropoi-tes-

diplanes-portas-poe-athoreva-sozoen-zoes_gr_5e91768dc5b6f7b1ea814fde  

ε απηήλ πεξηγξάθνληαη δεθάδεο πεξηπηώζεηο εζεινληώλ από όιε ηελ Διιάδα. 

Καινύκε ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ κηα ηζηνξία πνπ ηνπο έθαλε πεξηζζόηεξν 

εληύπσζε θαη λα θηηάμνπλ ηελ «ηαπηόηεηα» ηεο εζεινληηθήο δξάζεο: 

-πνηνη είλαη νη εζεινληέο; 

-ηη έξγν πξνζθέξνπλ; 

-πνηα είλαη ηα θίλεηξά ηνπο; 

-πνηνη είλαη νη απνδέθηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο; 

-ηη θάλεη ζεκαληηθό ην έξγν ηνπο; 

Γλσξίδνπλ από ηε δηθή ηνπο πεξηνρή ή ην θηιηθό ή νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρεο ηζηνξίεο εζεινληώλ; Κάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα κηιώληαο κε ηνπο γνλείο 

ηνπο ή ηειεθσλώληαο ζε θίινπο θαη ζπγγελείο. 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/oi-afaneis-ereos-tes-pandemias-anthropoi-tes-diplanes-portas-poe-athoreva-sozoen-zoes_gr_5e91768dc5b6f7b1ea814fde
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Γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηη ζεκαίλεη «εζεινληηζκόο»; Πνηα ιέμε «θξύβεηαη» κέζα ζηνλ 

«εζεινληηζκό;». Οη καζεηέο κπνξνύλ λα βξνπλ ηελ εηπκνινγία θαη ηελ εξκελεία 

(https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos/) (ή ελαιιαθηηθά, κέζσ ηεο πύιεο γηα ηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη ησλ γλσζηώλ εξγαιείσλ: Νέα Διιεληθή, Δξγαιεία, 

Νενειιεληθά Λεμηθά, Λεμηθό Σξηαληαθπιιίδε θαη πιεθηξνινγώληαο ηε ιέμε 

«εζεινληήο»: http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ κία από ηηο αθόινπζεο –βξαβεπκέλεο- καζεηηθέο ηαηλίεο 

κηθξνύ κήθνπο κε ζέκα ηνπο ηνλ εζεινληηζκό (δηαιέγνπλ όπνηα ζέινπλ κε βάζε ηεο 

ζεκαηνινγία ηεο): 

1. (3
ν
 Νεπηαγσγείν Κηζάκνπ Υαλίσλ, «Ζ γεηηνληά ηεο αγάπεο», «πηνζεζία» ελόο 

γεξνθνκείνπ)  https://youtu.be/s0GEYu8nd70?t=3 

 

2. (Γεκ. ρνιείν Βαηόιαθθνπ Υαλίσλ, «Οη άγγεινη ηνπ Σζάξιη», θηινδσία) 

              https://youtu.be/jh5uMWq1Z8Y?t=3 

 

3.  (Α’ Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ’, Πάθνο, «Μαζήκαηα γηα ηε δσή», έλα 

απνγεπκαηηλό ζρνιείν από εζεινληέο γηα παηδηά πξνζθύγσλ ζηελ Πάθν) 

 

4.  (ΓΔΛ Πεληάπνιεο εξξώλ, «Κξίζε παληθνύ», θηιία αιιειεγγύε κεηαμύ 

εθήβσλ) https://youtu.be/dTmSdhK6oAw?t=2 

 

5. (Δληαίν Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην – Λύθεην Σξηθάισλ, «Έδξα 

Παλαγίηζα», ην πξώην ηαμί ΑΜΔΑ ζηα Σξίθαια) 

https://youtu.be/YhujsRBEXIQ?t=1 

 

… και αναζηοτάζονηαι για ηα ακόλοσθα: 

·         Πξσηαγσληζηνύλ ζηελ ηαηλία εζεινληέο; Πνηνη είλαη απηνί; Πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπο θαη πνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο καο επηηξέπνπλ λα ηνπο 

πξνζδηνξίζνπκε σο εζεινληέο; 

·         Τπάξρνπλ ζπιινγηθόηεηεο, θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θιπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο; Μπνξείηε λα δώζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο;         

·         Απνηππώλεηαη ζηηο δξάζεηο ε ελεξγόο ζπκκεηνρή  ησλ γνλέσλ; 

·         Πώο ζα ραξαθηήξηδεο ηηο δξάζεηο; (επαηζζεηνπνίεζε, εζεινληηζκόο, 

θηιαλζξσπία, αθηηβηζκόο, ελεξγόο πνιηηεηόηεηα, αιιειεγγύε θιπ) (αλ νη καζεηέο δε 

γλσξίδνπλ απηέο ηηο έλλνηεο, κπνξνύλ λα ηηο θαηαλνήζνπλ εδώ: 

https://noiazomaikaidrw.gr/ επηιέγνληαο από ην κελνύ ηηο «Βαζηθέο έλλνηεο») 

·         Ζ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη ε ηαηλία ηνπο ζπκίδεη θάηη; Έρνπλ λα πεξηγξάςνπλ 

αληίζηνηρεο δξάζεηο από ηνλ δηθό ηνπο ηόπν;  

Γλσξίδνπλ νη καζεηέο ην παλειιήλην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Ννηάδνκαη θαη δξσ»; 

Αλ όρη, ηνπο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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(https://noiazomaikaidrw.gr/) θαη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Σνπο δεηνύκε λα 

γξάςνπλ έλα ζπλνπηηθό θείκελν γηα ην πξόγξακκα ή λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

πνιπκεζηθή παξνπζίαζε. Γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε, ηνπο ιέκε όηη ζε απηή ηελ 

παξνπζίαζε πξέπεη λα απνηππώζνπλ ζπλνπηηθά: ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηνηρεία γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ηε θηινζνθία 

θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, ηνλ ηξόπν πνπ πινπνηείηαη ζηα ζρνιεία, αξηζκεηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο, ππνζηεξηθηηθό 

πιηθό θιπ. Δπηιέγνληαο ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα από ην κελνύ «Ηζηνξίεο εζεινληώλ» 

κπνξνύλ λα δνπλ πνιιά βίληεν κε καξηπξίεο εζεινληώλ.  

Ασηή ηην περίοδο ηων περιοριζμών και ηης πανδημίας μπορεί κανείς να είναι 

εθελονηής;  

Εεηνύκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνύλ ηη ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ από ην ζπίηη 

ηνπο ζε κηα ζεηξά από ηνκείο: 

Ση κπνξώ λα θάλσ γηα ην πεξηβάιινλ από ην ζπίηη κνπ; 

Ση κπνξώ λα θάλσ γηα ηα αδέζπνηα; 

Ση κπνξώ λα θάλσ γηα ζπλαλζξώπνπο κνπ; (ζπγθάηνηθνπο ζηελ πνιπθαηνηθία, 

γείηνλεο). Γελ μερλνύκε όηη εθηόο από ηελ πξνζθνξά ζε πξαθηηθό επίπεδν, εμίζνπ 

πνιύηηκε είλαη θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε όζσλ ηελ έρνπλ αλάγθε.  

πδεηνύκε κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζθεθηόκαζηε αλ κπνξνύκε θαη 

εκείο λα θάλνπκε θάηη.  

Οξγαλσλόκαζηε ζε επίπεδν ηάμεο θαη ζε κηα ηειεζπλάληεζε αληαιιάζζνπκε ηδέεο 

θαη πξνγξακκαηίδνπκε πηζαλέο καο δξάζεηο (ιακβάλνληαο πάληα ππόςε καο ηνπο 

ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο) 

Με βάζε όζα γλσξίζακε γηα ηνπο εζεινληέο, θηηάρλνπκε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

εζεινληή. ρεδηάδνπκε ζε έλα ραξηί Α4 έλαλ εζεινληή θαη γύξσ ηνπ θάπνηα 

ζπλλεθάθηα. Μέζα ζε απηά πξνζζέηνπκε θξάζεηο πνπ απνηππώλνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα. θεθηόκαζηε πεξηζζόηεξν ην πώο ζα 

απεηθνλίζνπκε ηνλ εζεινληή: εζηηάδνπκε ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ζηε 

ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ, ζηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ όπσο απηέο απνηππώλνληαη 

ζηα ζπλλεθάθηα.  

 


