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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α. Κείμενο  

Τι είναι και τι προσφέρει ο εθελοντισμός  

 

Οι κύριοι τοµείς εθελοντικής προσφοράς αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος ή την προστασία απειλούµενων ειδών, την υποστήριξη ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις 

ανθρωπιστικές παρεµβάσεις  σε περιόδους κρίσεων, τα αναπτυξιακά 

προγράµµατα, την καταπολέµηση  της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 

καθώς και άλλες δράσεις κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα.   

 

Βασικά κίνητρα για παροχή εθελοντικής εργασίας είναι η θέληση, η ηθική και 

συναισθηµατική  ικανοποίηση που νιώθει το άτοµο µέσω της προσφοράς του, η 

επικοινωνία του µε άλλα άτοµα, η δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

του, η συµµετοχή στα κοινά και η ουσιαστική εµπλοκή του ατόµου σε συλλογικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας. Μέσα από τον  εθελοντισµό, οι 

άνθρωποι διαµορφώνουν µια στάση που αντιµάχεται τον κοινωνικό αποκλεισµό 

και την περιθωριοποίηση. Επίσης τα άτοµα µαθαίνουν να σχετίζονται και να 

παράγουν κοινωνικό έργο, συµµετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της ενεργούς 

ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων, µε αποτέλεσµα την προσωπική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι παράγοντες που ευνοούν τη συµµετοχή των πολιτών 

σε εθελοντικό έργο είναι η σαφήνεια του προγράµµατος, η θετική στάση και 

συµπεριφορά των εµπλεκοµένων στην εθελοντική δράση, η αξιοπι στία και 

φερεγγυότητα του έργου, οι καλές σχέσεις µεταξύ των εθελοντών αλλά και η 

αµοιβαιότητα στις επιδιώξεις και τους στόχους τους.   

 

Οι εθελοντές της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσµου δεσµεύονται  να 

προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους ευάλωτους πληθυσµούς  στον κόσµο  αλλά και 

στην Ελλάδα. Επειδή είναι ένας  Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός ,  στηριζόµαστε  

στους εθελοντές µας. Αν µια  µια επείγουσα κρίση ξεσπάσει ,  εκείνοι καλούνται να 



 

 

 

αναλάβουν άµεση  και έγκαιρη δράση για να παρέχουν  αποτελεσµατική  ιατρική 

και ανθρωπιστική βοήθεια. Η εθελοντική δράση των Γιατρών του Κόσµου  αφορά 

προγράµµατα στο εσωτερικό της χώρας αλλά και προγράµµατα εξωτερικού. Όταν 

πραγµατοποιούµε αποστολές,  χρειαζόµαστε  εθελοντές, των οποίων η συµβολή  

είναι πολύτιµή  για την επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράµµατος. ∆εν θα πρέπει να 

ξεχνάµε  ότι ο εθελοντισµός  είναι µια πρόκληση, ένας προορισµός, µια εµπειρία  

που όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να βιώσουν έστω και για µία φορά στη ζωή τους.   

Ευγενία Θάνου ,  Γενική δ ιευθύντρια των Γ ιατρών  του Κόσμου  

 

Β. Ερωτήματα   

 

Β1.  «∆εν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εθελοντισμός είναι μια πρόκληση, ένας προορισμός, μια 

εμπειρία που όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να βιώσουν έστω και για μία φορά στη ζωή τους.» 

Με ποια επιχειρήµατα προσπαθεί η συγγραφέας του κειµένου να µας πείσει για αυτήν την 

τελευταία φράση µε την οποία τελειώνει το κείµενό της; Αναφέρετέ τα µε δικά σας λόγια, 

αντλώντας πληροφορίες από το κείµενο. 

5 µονάδες 

Β2.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος; (αιτιολόγηση, αίτιο-αποτέλεσµα, 

σύγκριση-αντίθεση, παραδείγµατα) 

 2 µονάδες 

Β3.  Να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις που υπάρχουν στην τρίτη παράγραφο του κειµένου, 

να χαρακτηρίσετε αν είναι ονοµατικές ή επιρρηµατικές και να αναφέρετε τον συντακτικό 

τους ρόλο.  

 3 µονάδες 

Γ.  Παραγωγή λόγου  

Εθελοντές από την εθελοντική περιβαλλοντική οργάνωση WWF έρχονται στο σχολείο σας 

να σας µιλήσουν για την οργάνωσή τους, την βοήθεια που προσφέρουν στο περιβάλλον 

και για την αξία του εθελοντισµού γενικότερα. Οι περισσότεροι συµµαθητές σας γελούν 

µετά την εκδήλωση και αναφέρουν ότι δεν θα έχαναν ποτέ τόσο χρόνο για κάτι που δεν 

έχει καµία οικονοµική απολαβή. Όταν γυρίζετε σπίτι συζητάς το περιστατικό µε την 

µητέρα σου και της εκφράζεις τους προβληµατισµούς σου για το ζήτηµα. Αξίζει τελικά να 

βιώσει κάποιος την εµπειρία του εθελοντισµού; 

10 µονάδες 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


