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Ο θεσμός του εθελοντισμού στο σχολείο μας 

Μαρία Γιαννουσοπούλου 

Ο θεσμός ξεκίνησε χρόνια πριν στο σχολείο μας, όταν  με τη στήριξη της   κ. Ασημίνας 

Τσιμπιδάκη, Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου, αναλάμβαναν  να 

προσφέρουν εθελοντικό έργο σε διάφορες δομές που φιλοξενούσαν παιδιά. 

Στη συνέχεια, ο θεσμός εμπλουτίστηκε και με φοιτητές  του Παιδαγωγικού Τμήματος  του  

Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι εκδήλωναν ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές αρχές και 

μεθοδολογικές τεχνικές μας. Έτσι, με το χρόνο οργανώσαμε και καθιερώσαμε το θεσμό της 

εθελοντικής εργασίας στο σχολείο, o οποίος έχει διττή λειτουργία: προσφοράς και 

εκπαίδευσης ταυτόχρονα. 

Το όφελος είναι πολύτιμο και για τις δυο πλευρές: το σχολείο έρχεται σε επαφή με τα νέα 

δεδομένα της Πανεπιστημιακής  κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί μας μπορούν  να έχουν  για 

κάποιες μέρες και ώρες βοηθό, αλλά και οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη εμπειρία στην 

πράξη. Τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν την εφαρμογή της  ακαδημαϊκής  

γνώσης στην πράξη  αλλά και να αποκτήσουν  εφαρμοσμένες γνώσεις και πρακτικές  στο 

πεδίο.  

Ταυτόχρονα, οι πειραματικές εφαρμογές και η λειτουργική γνώση που εφαρμόζει το 

σχολείο μας,  μεταλαμπαδεύονται  σε μελλοντικούς συναδέλφους. 

Μια άλλη παράμετρος και εξίσου σημαντική, είναι η εθελοντική εργασία από πρώην 

μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι  αδυνατούν να απορροφηθούν  από την αγορά 

εργασίας. 

Με αυτό τον τρόπο,  το σχολείο εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση βοηθούς σε διάφορα 

επίπεδα λειτουργίας, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα άτομα νιώθουν υπεύθυνα 

και χρήσιμα στο κοινωνικό σύνολο.  

Είναι περήφανα για την προσφορά τους και βιώνουν με αξιοπρέπεια την ύπαρξή τους.  

Συγχρόνως έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν άλλου τύπου εκπαίδευση. Εκπαίδευση 

σε ζητήματα εργασιακών δεξιοτήτων μιας και το πλαίσιο που προσφέρουν εργασία είναι 

προστατευμένο και από τη φύση του εκπαιδευτικό. 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά εργάζονται στο σχολείο εθελοντικά, δύο από τους 

απόφοιτους  μαθητές μας περασμένων ετών.  

 


