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Το σχολείο μας εντάσσεται στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών των 
Παγκόσμιων Στόχων και γίνεται μέρος ενός παγκόσμιου Δικτύου Σχολείων!
Έχουμε λάβει σήμα του΄΄ in action SGDs Schools Club



Το σχολείο μας το 9ο Γυμνάσιο Βόλου είναι ένα Αειφόρο σχολείο όπου  όλοι 
νοιαζόμαστε-όλοι συμμετέχουμε .Συμμετέχουμε σε πολλές βιωματικές
δράσεις από το 2017 και έχουμε πάρει την σημαία του αειφόρου σχολείου 

Τι είναι το Αειφόρο σχολείο 
Είναι ένα σχολείο με όραμα που λειτουργεί ως Κοινότητα. Στην 

καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και τη 
διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας. Είναι ένα σχολείο 
που υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει την 
αειφορία και τον πολιτισμό και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς 
πολίτες. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες ,να 
γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ,να  εκφράζουμε  την 
άποψή μας καθώς και να συμμετέχουμε ενεργά στην κοινωνία.

Σκοπός της εκπαίδευσης μας είναι :
 Η καλλιέργεια πολιτών ικανών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα 

διάφορα περιβαλλοντικά ,κοινωνικά,πολιτικά οικονομικά προβλήματα  ,
 Ο εφοδιασμός  με γνώσεις, αξίες και ικανότητες και ώστε να 

σχεδιάζονται  στρατηγικές και να συγκροτούνται δράσεις για την 
αντιμετώπισή τους, στην προοπτική της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αειφορίας. Μέσω των δράσεων μας  γινόμαστε ενεργοί και δημιουργικοί 
πολίτες.



Πυλώνες του Αειφόρου  Ελληνικού και η εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

1ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο : Δημοκρατία , συμμετοχή , και ένταξη στο σχολείο                     
α) Ένα σχολείο αλλάζει     β) Αειφόρο σχολείο : Μία σχολική κοινότητα μη βίας 

2ος Πυλώνας : Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης  .Συμμετοχικές –Ομαδοσυνεργατικές
Ενεργές –Κριτικές-Βιωματικές διαδικασίες μάθησης , ενδιαφέρον, ζωντάνια ,δημιουργική 
δραστηριότητα .

3ος Πυλώνας : Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο .Θέατρο , τοπική 
ιστορία. Η καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού

4ος Πυλώνας :  Το αειφόρο κτήριο και ο σχολικός κήπος στο σχολείο α) Φυτοφράκτες
β)Μεσογειακά φυτά ,παρεμβάσεις όπως θερμομόνωσης-υγρομόνωσης με τη βοήθεια 
ειδικών μηχανικών, ηλιακοί συλλέκτες, θερμοκήπιο.

5ος Πυλώνας : Η πολιτική για την  εξοικονόμηση ενέργειας και τις μετακινήσεις από και προς 
το σχολείο Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος  αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στην καθημερινή ζωή του σχολείου.

6ος Πυλώνας : Η ορθολογική διαχείριση του νερού , των υλικών και των απορριμάτων α) 
Προτάσεις για να μειώσετε τα απορρίμματα στο σχολείο. Ανακύκλωση ,κομποστοποιηση.

7ος Πυλώνας : Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο .Αλλάζω τις διατροφικές μου συνήθειες .
Προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με την 
δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος στο σχολείο μας .

8ος Πυλώνας :  Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα. Σημαντικά θέματα ειρήνη ,φτώχια 
μετανάστευση .



Σχολική χρονιά 2017 μέχρι σήμερα .Ασχοληθήκαμε με όλους του Πυλώνες 
και θα σας παρουσιάσουμε μόνο 2 δράσεις μας . 

Α. Η σκέψη της δημιουργίας του σχολικού κήπου-ΛΑΧΑΝΌΚΗΠΟΣ που 
πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο:ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ,ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΈΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Γιατί ένας λαχανόκηπος 
1. είναι ένα βασικό σχολείο της φύσης,
2. είναι από μόνος του διαθεματικός,
3. μπορείς να διδαχτείς όχι μόνο την γνώση αλλά και την παιδεία,
4. Διδάσκεσαι να αγαπάς, να  νοιώθεις, να βιώσεις , το περιβάλλον  να 

αισθάνεσαι και να αφουγκράζεσαι αυτό και τα προβλήματα του,
5. Μαθαίνεις να συνυπάρχεις με την φύση ,να αγαπάς τον άνθρωπο και 

βελτιώνεις τον εαυτό σου ,
6. Αντιλαμβάνεσαι, παιδεύεσαι με το περιβάλλον και υπεύθυνα προσπαθείς 

να το προστατεύσεις,
7. επικοινωνείς με τα στοιχεία της φύσης μέσα από βιωματικές δράσεις , 
8. αποκτάς αξίες και διδάγματα   γνωρίζοντας  και έχοντας  εξοικείωσή με 

τη γη,
9. Αλλάζεις τις διατροφικές σου συνήθειες   
10. Μαθαίνεις να ενεργείς συλλογικά, υπεύθυνα, ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ 



2017 μέχρι σήμερα 

Διαλέξαμε Δύο καλές πρακτικές 

1ον Λαχανόκηπος 

2ον Δημιουργία γωνιά ανακύκλωσης 

Σας παρουσιάζουμε την μεταμόρφωση του σχολείου μας 



Η  στοχοθεσία χαρακτηρίζεται ως  S.M.A.R.T.

• Specific (= Συγκεκριμένος),

• Measurable (= Μετρήσιμος),

• Achievable (= Εφικτός),

• Realistic (= Ρεαλιστικός),

• Time-Bound (= Χρονικά Δεσμευτικός)  (Bartle, 2013),

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

• μελέτη πεδίου

• Αειφορία ( Πυλώνες)

• βιωματική διδασκαλία

• συνεργασίες

• έρευνα

• ΤΠΕ



2017-Ξεκινά η μεταμόρφωση της αυλής το πριν αδιαμόρφωτοι, απεριποίητοι, άσχημοι 
χώροι 



Και ξεκινάμε με την βοήθεια του Δήμου Βόλου και της υπηρεσίας πρασίνου 
καθαρίσαμε τον χώρο για να τον διαμορφώσουμε  



Αφού ρίξαμε ένα φορτηγό χώμα το στρώσαμε με την βοήθεια της Υπηρεσίας πρασίνου .
Δύσκολες δουλειές για τους μαθητές μας 



Η αρχή του λαχανόκηπου πρώτα η περίφραξη και μετά τα ξύλινα  παρτέρια του
Που κατασκευάστηκαν στο σχολείο  



Τελείωσε η περίφραξη του λαχανόκηπου και φυτέψαμε τα πρώτα λαχανικά



Μετά αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα κήπο με λουλούδια 
και γκαζόν. Στρώσαμε χορτοτάπητα ,βάψαμε στου βρώμικους 
τοίχους



Απασχόληση στα διαλλείματα 



Συμμετείχαμε  στην αρχή λίγοι αλλά μετά ήθελαν πολλοί μαθητές
να βοηθήσουν και αυτό ήταν το ζητούμενο η συνεργασία όλης της σχολικής 
κοινότητας 



Και αφού τελείωσε μια Φώτο από τον δεύτερο όροφο 



Μεγάλη η συγκομιδή 2 φορές τον χρόνο,μία με χειμερινά λαχανικά και μία
με την καλοκαιρινή μας σοδειά και προσφέραμε πολλά από αυτά κάνοντας και 
κοινωνικό έργο .



Μπρόκολα ,μαρούλια κρεμμυδάκια κα μια γιορτή ,χαρά και ευχαρίστηση για όλους 



Και αυτό το διαδώσαμε για να βρούμε μιμητές και να συνεργαστούμε και με άλλα σχολεία
Εφημερίδες ,τηλεόραση ,ραδιόφωνο 



Αρχισε ο χώρος να γίνεται πολύ όμορφος από τα χέρια των μαθητών μας 



Πάντα με επιτήρηση καθηγητή /τριας



Και γίνονται υπέροχες αλλαγές ,κατασκευή ξύλινου φράκτη  



Και ζωγραφίσαμε στον τοίχο την μαργαρίτα της αειφορίας



2η Δράση Γωνιά ανακύκλωσης .’Ότι βλέπετε έγιναν στο σχολείο με 
μαθητές και καθηγητές. 



Και ξεκινήσαμε πήραμε τα ξύλα αφού το σχεδιάσαμε 



Και η δημιουργία μας προχωρά .Ο Δήμος μας έδωσε 4 μεγάλους μαύρους κάδους 
Ανακύκλωσης και εμείς αποφασίσαμε να επενδύσουμε αυτούς δημιουργώντας
αυτό το υπέροχο έργο 



Οι μαθητές χαίρονται να βοηθούν 



Γράφουμε με προσοχή τις λέξεις πάνω στα ανοίγματα της ανακύκλωσης 



Το τελικό αποτέλεσμα 



Και μαζεύουμε καπάκια ,χαρτί, αλουμίνιο ,μπαταρίες και πλαστικά μπουκάλια 



Η είσοδος του σχολείου μας με έργα που κατασκευάσαμε με την βοήθεια των καθηγητών μας 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


