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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο καλύτερος τρόπος να πάρεις αυτό που θέλεις, είναι 
πρώτα να το δώσεις….



1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Οι μαθητές του 9ου 

Γυμνασίου Βόλου κάνουν ‘LIKE’ στον εθελοντισμό

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 2 :  Ιδιότητα του ενεργού πολίτη -
Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες: προσωπικές, 
διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές 

Το 9ο Γυμνάσιο Βόλου ενισχύει τις εθελοντικές δεξιότητες των 
μαθητών, οργανώνοντας εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών, 
πρόληψη κατά του καπνίσματος ,δημιουργία διαμεσολαβητών
για επέμβαση τους σε διάφορα προβλήματα του σχολείου σε 
συνεργασία πάντα με τους καθηγητές τους. Εθελοντισμός σε 
πολλά επίπεδα όπως συσκευασία των γευμάτων για το 
συσσίτιο των απόρων στην Εκκλησία κ.α..Η Υφυπουργός 
Παιδείας θέλησε να μιλήσει με τους μαθητές μας  και τους 
έδωσε συγχαρητήρια για όλες τις Εθελοντικές δράσεις τους  



Το Αειφόρο 9ο Γυμνάσιο Βόλου σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, πρωτοτύπησαν στον 
Τομέα της Εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών: Για πρώτη φορά 
στη Μαγνησία, 82 μαθητές της Α Γυμνασίου, 103 μαθητές της Β 
Γυμνασίου και 80 μαθητές της Γ Γυμνασίου, συνολικά 265 
μαθητές, συμμετείχαν σε πρακτική εκπαίδευση Πρώτων 
Βοηθειών. Κάθε μαθητής ξεχωριστά εκπαιδεύτηκε στην εφαρμογή 
της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέσω 
ειδικών προπλασμάτων. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν τόσο 
μεγάλη που συνηγορεί στην ανάγκη ενσωμάτωσης των Πρώτων 
Βοηθειών στη Βασική Εκπαίδευση των μαθητών.

Συμμετέχοντες καθηγητές :
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ-Ε4.01, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ- ΠΕ4.04, ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΕΛΛΥ 
ΠΕΟ2 



Στο πλαίσιο της θεματικής
«Εθελοντισμός» μαθητές 
επισκέφτηκαν τον Ι. Ν. του
Αγίου Κοσμά με σκοπό να
προσφέρουν εθελοντική εργασία
, βοηθώντας στην παρασκευή και
συσκευασία γευμάτων για τους
απόρους της ενορίας . Μαθητές
και οι καθηγητές προσέφεραν
τρόφιμα τα οποία μαζεύτηκαν με
πρωτοβουλία των ίδιων των
μαθητών και των εκπαιδευτικών
.

Επίσης,πριν τις διακοπές των
γιορτών του Πάσχα , 
μαζεύτηκαν τρόφιμα από τους
μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας , τα οποία προσφέρθηκαν
στην « Κιβωτό του Κόσμου» και
στο Ορφανοτροφείο Βόλου..



Το Αειφόρο 9ο Γυμνάσιο Βόλου σε
συνεργασία με τους εθελοντές της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
Μαγνησίας, πρωτοτύπησαν στον
Τομέα της Εκπαίδευσης των
Πρώτων Βοηθειών: Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, 82 μαθητές της Α 
Γυμνασίου, 103 μαθητές της Β 
Γυμνασίου και 80 μαθητές της Γ 
Γυμνασίου, συνολικά 265 μαθητές, 
συμμετείχαν σε πρακτική εκπαίδευση
Πρώτων Βοηθειών. Κάθε μαθητής
ξεχωριστά εκπαιδεύτηκε στην
εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέσω
ειδικών προπλασμάτων. Οι μαθητές
του σχολείου μας μέσω της
εκπαίδευσης τους κάνανε ένα μεγάλο
βήμα στην εθελοντική παροχή
πρώτων βοηθειών, αποδεικνύοντας
με αυτό τον τρόπο την ενσυναίσθηση
τους στον άνθρωπο που βρίσκεται
σε ανάγκη. Η Υφυπουργός Παιδείας 
κα Ζέτα Μακρή θέλησε να μιλήσει με 
τους μαθητές μας  και τους έδωσε 
συγχαρητήρια για όλες τις 
Εθελοντικές δράσεις τους .



FORMULA 1

Δράσεις των μαθητών που συμμετέχουν στην formula 1



2.ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:Formula 1(Παγκόσμια εκπαιδευτική δράση)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 5 ,6 : 
Πολίτης του Κόσμου - Θέματα παγκόσμιας εμβέλειας - Διαχείριση κρίσεων 

(ηθική, περιβαλλοντική, οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.) και  Καινοτομία -
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Κυκλική Οικονομία

Είναι μια  δραστηριότητα STEAM ,μία εκπαιδευτική προσέγγιση που 
χρησιμοποιεί τις επιστήμες, την τεχνολογία, την μηχανική και τις τέχνες ως 
σημεία προσέγγισης για την ανάπτυξη έρευνας, συνεργασίας και κριτικής 
σκέψης των μαθητών .

Τα  παιδιά (με διακριτική υποστήριξη από εκπαιδευτικούς) σχεδίασαν και  
κατασκεύασαν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1 από 
ξύλο balsa, χρησιμοποιώντας CAD / CAM εργαλεία. 

Στόχος ήταν η  ανάγκης της ανάδειξη της «πράσινης ενέργειας» και ελέγχου του 
ενεργειακού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι πλέον 
στρατηγική της F1 για βιώσιμους αγώνες και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Βασικός στόχος της F1 είναι να έχει net zero αποτύπωμα άνθρακα μέχρι 
το 2030 και επιπλέον ένα αυτοκίνητο αγώνων  με βιώσιμο υβριδικό κινητήρα.

Οι μαθητές έμαθαν να διαχειρίζονται έργα, ήρθαν σε επαφή με το marketing
και την προώθηση προϊόντων, καθώς και με την ιδέα του επιχειρείν, της 
χορηγίας και της εξωστρέφειας .Προάγουμε την Νεανική 
επιχειρηματικότητα με έμφαση στην κυκλική οικονομία. 



Την σχολική χρονιά 2020-21 πήραμε την 5η Πανελλήνια 
θέση και προκριθήκαμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα 
στο Παγκόσμιο της Formula 1 μαζί με άλλες 7 ομάδες 
συνεργαζόμενες ανά δύο στο Silverstoon στη Αγγλία 
στις 9-15-Ιουλίου 2022.το σχολείο μας συνεργάζεται με 
την Αμερικάνικη Γεωργική σχολή (2η Πανελλήνια θέση ) 
με το όνομα ‘’Lupus’’
Προκριθήκαμε στους πανελλήνιους τελικούς την φετινή 
σχολική χρονιά 2021-22 που θα γίνουν στην Αθήνα τον 
Σεπτέμβριο 2022. 

Συμμετέχοντες μαθητές :19
Συμμετέχοντες καθηγητές :3

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Π.Ε4.01
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ-Π.Ε.4.01
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΟ3



Συναντήσεις διαζώσης και διαδικτυακές σχ.χρονιά
2021-22



Η εξωστρέφεια της ομάδας μας  συνάντηση με τους Μηχανολόγους του Πολυτεχνείου Θεσσαλίας για ενίσχυση 
των γνώσεων τους και για συμβουλές .



Ενημέρωση σχολείων της Ομογένειας σε Σικάγο και 
Γιοχάνεσμπουργκ όπου συναντιόμαστε διαδικτυακά 



Από τις τοπικές εφημερίδες της Μαγνησίας και της 
Θεσσαλίας  



3. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:  Θεατρική παράσταση της 
τραγωδίας του Ευριπίδη ‘’Ικέτιδες’’

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 1,5: 

Αρχές Ανθρωπιστικής Παιδείας Ανθρωπιστικές Αξίες - Ανθρώπινα 
Δικαιώματα  και

Πολίτης του Κόσμου - Θέματα παγκόσμιας εμβέλειας - Διαχείριση 
κρίσεων (ηθική, περιβαλλοντική, οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.)

Στο σχολείο μας υπάρχει παράδοση θεατρικών παραστάσεων αφιερωμένες 
στις  γυναίκες όπως  Ελένη ,Άλκηστις ,Τρωάδες, Ηλέκτρα ,Ιφιγένεια εν 
Ταύροις, Ανδρομάχη και φέτος Ικέτιδες, όλες σημαντικές γυναικείες 
μορφές του Ευριπίδη ,που ανήκουν στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα μέσα 
από τις Ικέτιδες θα ασχοληθούμε  με τις αξίες της Δημοκρατίας που 
διέπουν την Αθήνα. Το έργο αναδεικνύει αξίες  όπως  ο  σεβασμός στον 
πανελλήνιο νόμο της ταφής των νεκρών αλλά και της αγάπης και 
σεβασμού του γιού στην μητέρα , του  ικανού Δημοκρατικού ηγέτη που 
εφαρμόζει τα ήθη και τις παραδόσεις αλλά και την αξιοπρέπεια της 
γυναίκας κ.ά.δικαιοσύνη παιδεία 



Το έργο βοήθησε αφενός  στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών για τις  διαχρονικές αξίες του  και αφετέρου στην 
κοινωνικοποίηση τους που λόγω της πανδημίας έχει πληγεί. 
Με τη δημιουργία υποομάδων στοχεύσαμε στο να  αποκτήσουν 
οι μαθητές μας  χρήσιμες δεξιότητες ,όπως είναι η αποδοχή 
της διαφορετικότητας ,η ικανότητα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής απόψεων με σωστή χρήση του διαλόγου ,η 
τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης τους, η 
καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ 
τους. Το έργο   παρουσιάστηκε  στις 12 Μαΐου 2022 στον 
κινηματογράφο Αχίλλειο και καταχειροκροτήθηκε από όλους.

Συμμετέχοντες καθηγητές :
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ,ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ07 ,ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΛΙΝΑ -
ΠΕ06,ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Π.Ε4.01,ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΟ3 





Θέατρο



ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 5 : 
Πολίτης του Κόσμου - Θέματα παγκόσμιας εμβέλειας -
Διαχείριση κρίσεων (ηθική, περιβαλλοντική, οικονομική, 
τεχνολογική, κ.ά.) και  Καινοτομία - Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα - Κυκλική Οικονομία

Είναι μια διαθεματική δραστηριότητα ,μία εκπαιδευτική 
προσέγγιση που χρησιμοποιεί τις επιστήμες, την 
τεχνολογία, τα μαθηματικά, την  βιολογία  και τις τέχνες  
, σημεία προσέγγισης για την ανάπτυξη έρευνας, 
συνεργασίας και κριτικής σκέψης των μαθητών .

4. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:’’Σχολικός κήπος’’



Οι μαθητές με την διακριτική υποστήριξη από τους 
καθηγητές τους καλλιεργούν 2 φορές τον χρόνο ,κάνουν έρευνα 
στο πεδίο , έρχονται σε επαφή με έδαφος-χώμα  ,μαθαίνουν να 
αγαπούν και να προστατεύουν την φύση και το περιβάλλον και 
να τρέφονται υγιεινά   αλλά και με βιωματικό τρόπο συντελούν 
στην   μείωση  του ενεργειακού αποτυπώματος των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται 
έργα, την προώθηση προϊόντων ( βοηθώντας φτωχές 
οικογένειες μέσω του Δήμου μας ) καθώς και με την ιδέα του 
επιχειρείν.

Το ΑΕΙΦΌΡΟ 9Ο Γυμνάσιο Βόλου είναι ένα ανοικτό σχολείο 
στην κοινωνία με ενεργούς μαθητές και στοχεύει στην 
εξασφάλιση μιας αειφόρου, ειρηνικής, ευημερούσας και 
ισότιμης ζωής στη Γη για όλους τώρα και στο μέλλον.
Το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου  προσπαθεί και 
Καλλιεργεί Περιβαλλοντική συνείδηση.

Συμμετέχοντες μαθητές :35
Συμμετέχοντες καθηγητές :
Χατζηκυριάκου Νίκη-Διευθύντρια -Π.Ε.4.01
Τσαρτσάλης Ιωάννης –Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής -Π.Ε4.01
Καλατζής  Κώστα –Υποδιευθυντής Β΄-ΠΕΟ3







Από την ανακύκλωση οδηγούνται στην κυκλική οικονομία και 
άρα στην προστασία του περιβάλλοντος και σε ένα βιώσιμο 
μέλλον .



Όλα τα έργα είναι κατασκευασμένα από καθηγητές και μαθητές 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 


