
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθελοντής  
στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 

γιατί… 
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…αναλαμβάνω ευθύνες 

και παίρνω 

πρωτοβουλίες σ’ ένα 

φιλικό και  δημιουργικό 

περιβάλλον. 

…διαφοροποιείται η 

«παραδοσιακή» 

αντίληψη που έχω 

για τα μουσεία. 
 

...εξελίσσομαι 

προσωπικά και 

βοηθάω το μουσείο 

να εξελιχθεί. 

 

…βλέπω τις ιδέες 

μου να γίνονται 

πράξη. 

…έχω την ευκαιρία 

να προσφέρω 

κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό έργο.  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

 

  

 

 

 

 

Αίτηση Εθελοντή 
    

                          

Ημερομηνία : _____________   

               

Προσωπικά στοιχεία  

  

    

   Ονομάζομαι ……………………………………………………. και γεννήθηκα στις  

…………………… . Μένω στην οδό …………………………………..  με αριθμό ……………, 

Τ.Κ. …………………………. του Δήμου …………………………………. .  

   Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο τηλέφωνο ( σπιτιού ) 

……………………………… ( κινητό ) …………………………… ( e-mail ) 

…………………………….. .  

 

 

 

 

ώρα να γυρίσεις σελίδα! 

 

Η 

φωτογραφία 

μου  



 

Σπουδές     

Είμαι:   

o μαθητής - τρια 

o φοιτητής – τρια στο ………………………………………. 

o εργαζόμενος – η στο …………………………………….. 

o πτυχιούχος …………………………………………………….. 

o συνταξιούχος …………………………………………………. 

o άνεργος – η 

o άλλο …………………………………………………………………. 

 

    

Δεξιότητες και ενδιαφέροντα (Ποιες ξένες γλώσσες ξέρεις; Ποια 

είναι η σχέση σου με τους υπολογιστές; Τι σου αρέσει να κάνεις 

τον ελεύθερό σου χρόνο; )  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

Γνωρίζεις πρώτες βοήθειες      Ναι     Όχι   

  

 

 

 

ώρα να γυρίσεις σελίδα! 

 



Επαφή με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ε.Π.Μ.)  

  

Πληροφορήθηκα για το εθελοντικό πρόγραμμα του Ε.Π.Μ από  

  τα Μ.Μ.Ε.        …………………………………………………………………………  

  το διαδίκτυο    …………………………………………………………………………  

  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης………………………………………………  

  κάποιον φίλο      ………………………………………………………………………  

   Άλλο ………………………………………………………………………………………….  

 

Εθελοντική δράση στο Ε.Π.Μ.  

 

Έχω συμμετάσχει σε άλλο εθελοντικό πρόγραμμα.  

  Ναι     Όχι  

 

Θα ήθελα να προσφέρω εθελοντική εργασία στο Ε.Π.Μ. διότι.. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

  

 

 

 

 

 

ώρα να γυρίσεις σελίδα! 

 



Σε ευχαριστούμε που συμπλήρωσες την αίτηση για το εθελοντικό 

πρόγραμμα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου! Σκοπός της αίτησης 

είναι να γνωρίσουμε τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και την 

εκπαίδευσή σου ώστε να σου προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές 

ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το εθελοντικό μας πρόγραμμα. 

Έπειτα από την αποστολή της, το Γραφείο Εθελοντικού 

προγράμματος θα επικοινωνήσει μαζί σου ώστε να οριστεί η πρώτη 

μας συνάντηση, την οποία περιμένουμε με ανυπομονησία!  
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