
 
 
 
 

  
 

Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς εθελοντή μέντορα 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους μαθητές και τους εθελοντές να μπορούν να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του JA Greece σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο 
συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί στην προστασία τόσο των μαθητών όσο 
και των εθελοντών. Το προσωπικό και οι εθελοντές του JA Greece οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς. 

 

Συγκεκριμένα, κάθε εθελοντής δεσμεύεται: 
 

• Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι ο ρόλος του ως εθελοντής του JA Greece τον 
τοποθετεί σε θέση εμπιστοσύνης σε σχέση με όλους τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα του JA Greece, το προσωπικό 
και τα όργανα του JA Greece, καθώς και τους συναδέλφους του  στο δίκτυο 
εθελοντών του JA Greece και, ως εκ τούτου, οφείλει να διατηρεί και να διασφαλίζει 
την εμπιστοσύνη αυτή σε όλη τη διάρκεια της προσφοράς των εθελοντικών 
υπηρεσιών του. 

• Να μη δημοσιοποιεί πληροφορίες που του εμπιστεύτηκαν, κατά τη διάρκεια του 
ρόλου του ως εθελοντή του JA Greece, και οι οποίες σχετίζονται με άλλους 
εθελοντές, υποστηρικτές, μαθητές ή μέλη του προσωπικού του JA Greece. 

• Να κατανοεί τον ευαίσθητο ρόλο που αναλαμβάνει μπαίνοντας στο σχολικό 
περιβάλλον και να μη χρησιμοποιεί κατά κανέναν τρόπο την ιδιότητά του ως 
εθελοντή για εμπορικούς σκοπούς ή με τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως 
τέτοιος. Γενικότερα, δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να προβάλει την 
επιχείρηση στην οποία απασχολείται (π.χ. μέσω διανομής στους μαθητές 
διαφημιστικού υλικού ή αντικειμένων που φέρουν το λογότυπο της επιχείρησης), 
ούτε να χρησιμοποιεί παραδείγματα κατά τα οποία η επιχείρηση στην οποία 
απασχολείται συγκρίνεται με ομοειδείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται η αναφορά της 
επιχείρησης στην οποία απασχολείται ο εθελοντής κατά τη γνωριμία του ίδιου με 
τους μαθητές. 

• Να ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες του προγράμματος του JA 
Greece που υλοποιεί κάθε φορά και οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές του ως 
εθελοντή. 

• Να διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγραμματίζει 
στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος του JA Greece έχουν, εκ των προτέρων, τη 



 
σύμφωνη γνώμη και έγκριση του εκπαιδευτικού της τάξης. Για τυχόν επιπλέον 
δραστηριότητες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του JA Greece. Σε κάθε δε 
περίπτωση, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν πρέπει να εκφεύγουν των σκοπών του 
προγράμματος.  

• Να θυμάται πάντα ότι η επικοινωνία, με οποιονδήποτε τρόπο – φυσικό ή λεκτικό - 
ανάμεσα σε αυτόν και στους μαθητές πρέπει να είναι τέτοια, ώστε κανείς να μην 
μπορεί να την εκλάβει ως προσβλητική. 

• Να μη βρεθεί, εν γνώσει του, μόνος με κάποιον μαθητή ή μαθήτρια, εντός ή εκτός 
του σχολείου, και να επιδιώκει σε κάθε συνάντηση να παρευρίσκονται αρκετοί 
μαθητές και, όπου είναι δυνατόν, άλλος ενήλικος.  

• Να μην προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος 
μαθητών/μαθητριών βάσει φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, 
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, γενετήσιου 
προσανατολισμού.Απαγορεύεται επίσης η απευθείας προσωπική επικοινωνία του 
εθελοντή με μαθητή/μαθήτρια μέσω οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης, 
e-mail ή τηλεφώνου.Απαγορεύεται τέλος η λήψη φωτογραφικού ή 
οπτικοακουστικού υλικού του εθελοντή από τη συνεργασία με τους μαθητές, 
φυσική ή διαδικτυακή.  

 

Με την εθελοντική συμμετοχή μου στο JA Greece αποδέχομαι να τηρώ 
απαρέγκλιτα τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς. 

 
 


