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3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
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εκπαιδευτικός: 
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«Ο Εθελοντής του Ερυθρού
Σταυρού μέσα από τα παιδικά μάτια»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μαθητές/τριες :  

• Ε ́ και Στ ́ τάξεων  
Δημοτικών  

• Α ́ και Β ́ τάξεων  
Γυμνασίων 

Σχολικό έτος:  2021-2022

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τον εθελοντή             
του Ερυθρού Σταυρού μέσα από έργα ζωγραφικής 
έτσι όπως τα παιδικά μάτια προσλαμβάνουν την 

πολύπλευρη δράση του εθελοντή.

ΘΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα                                
με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. 

Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου                                                        
σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, 

ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία                                               
και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

youth_branches@redcross.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 έργα ατομικά ή ομαδικά
 Σε καμβά ή ακουαρέλα 
 διαστάσεων 40Χ60 cm
 χρώματα ακρυλικά ή τέμπερες

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• 1η φάση: 1/11 - 30/11/2021                                                      Εκδήλωση ενδιαφέροντος
• 2η φάση: 1/12/2021 – 15/2/2022                                           Προετοιμασία και αποστολή έργων
• 3η φάση: 16/2/2022 – 15/3/2022                                           Επιλογή 3 νικητών από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
• 4η φάση: 4/2022                                                                         Βράβευση νικητών, αποστολή επαίνων συμμετοχής



ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τί σημαίνει «εθελοντής», «ανθρωπισμός», «προσφορά στο συνάνθρωπο»;

΄Εννοιες που καθημερινά τις ακούμε, όμως λίγες φορές συνειδητοποιούμε                   
την αξία τους  και το πραγματικό μέγεθός τους.

Τα παιδικά μάτια με την αθωότητά τους θα αποδώσουν                                                                           
με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια  το μέγεθος της προσφοράς,                                                        

ενώ θα τους δοθεί η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν                                                                            
την αξία του εθελοντισμού.

Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ;

 Ανάπτυξη  κοινωνικών  δεσμών με άλλα παιδιά 
Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με συνομηλίκους, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και δημιουργούνται φιλίες. 
Ανταλλάσσονται απόψεις, γίνεται καταιγισμός ιδεών και καλλιεργείται η αλληλεγγύη και η ευγενής άμιλλα.

 Ενθουσιασμός
Το παιδί που συμμετέχει  βλέπει με ενθουσιασμό τη δυνατότητα να μετατρέψει κάτι μέτριο σε κάτι υπέροχο.
Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη του. 
Ο μαθητής βλέπει από μία διαφορετική γωνία το σχολείο, καθώς αυτό συνδυάζεται με κάτι πρωτότυπο.

 Ομαδικό πνεύμα
Μέσα σε μία ομάδα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και ανταγωνισμός. 
Ο καθένας  μαθαίνει να αναγνωρίζει την καλύτερη άποψη του άλλου και αν μπορεί να την εξελίξει. 

 Εμβάθυνση σε επιστημονικά  αντικείμενα και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης
Ο κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να μετουσιώσει τις γνώσεις σε ιδέες και να επιβραβευτεί για αυτό.
Μεταμορφώνεται σε έναν «μικρό επιστήμονα» με καλές και πρωτότυπες ιδέες  ή σε ένα καλλιτέχνη με τη σύνθεση                 
ενός έργου. 



ΟΦΕΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

• Μαθαίνουν να υπακούουν σε κανόνες

• Σέβονται τον αντίπαλό τους και εκτιμούν την προσπάθεια

• Διδάσκονται την αξία της συνεργασίας

• Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση

• Καλλιεργείται η εμπιστοσύνη

• Ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους



ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

• Γαλάνη Δήμητρα

• Κουντούρη Πελαγία

• Πρασσά Ευθυμία – Μαρία

• Χατζηγεωργίου Νικολέτα



Το έργο μας





Βραβείο



Τελετή απονομής βραβείων



«Η ουσία της ζωής είναι 
να υπηρετείς άλλους 
και να κάνεις καλό.»

Αριστοτέλης

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


