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Εισαγωγή  

 

Με μεγάλη χαρά παραδίδουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα τον συλλογικό τόμο με τις 

δραστηριότητες που έγιναν στο πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης “Ο Κήπος της Αειφορίας”. Η συγγραφή και η έκδοση αυτού του εκπαιδευτικού 

υλικού ήταν ένας από τους πρωτεύοντες στόχους, που τέθηκαν από το 2013 με την ίδρυση 

του Δικτύου. 

Ο τόμος περιέχει μια σειρά από αυτόνομες δραστηριότητες καθεμιά από τις οποίες 

περιλαμβάνει παιδαγωγικούς στόχους, περιγραφή, αξιολόγηση και φωτογραφικό υλικό. Με 

αυτό τον τρόπο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τον εκπαιδευτικό που 

ενδιαφέρεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κάποιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην 

ευρύτερη θεματολογία του σχολικού κήπου. Αποτελείται από 75 κείμενα, κάθε ένα εκ των 

οποίων υπογράφεται από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του.  

Είναι χωρισμένος σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 13 κείμενα γενικού 

θεωρητικού περιεχομένου ή ανάπτυξης διδακτικών τεχνικών, που προέκυψαν από 

σεμινάρια διοργανωμένα στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου και υπογράφονται από 

συνεργάτες του. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα είναι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Δυτικής Αττικής. Έτσι, η δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνει 22 κείμενα με δραστηριότητες υλοποιημένες σε νηπιαγωγεία, ενώ η τρίτη 

ενότητα αποτελείται από 37 κείμενα δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε δημοτικά 

σχολεία. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει 3 επιτραπέζια παιχνίδια υλοποιημένα σε 

δημοτικό σχολείο. Τέλος, η πέμπτη ενότητα περιέχει μια εκτενή βιβλιογραφία για τους 

σχολικούς κήπους. 

Ως προς το περιεχόμενο, τα κείμενα του τόμου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας 

που αφορά τόσο το αστικό πράσινο όσο και την καλλιέργεια προϊόντων διατροφής σε 

λαχανόκηπους και βοτανόκηπους. Υπάρχουν κείμενα για δραστηριότητες στην τάξη και 

άλλα για δραστηριότητες στο πεδίο. Υπάρχουν κείμενα για αξιοποίηση μορφών τέχνης, 

όπως θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, λογοτεχνία, μουσική. Στα επιτραπέζια παιχνίδια 

δίνονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή τους. 

Μέσα σε όλα τα κείμενα κρύβονται αξίες ζωής, που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην 

αξιοποίηση του σχολικού κήπου ως αφορμή αφ’ ενός μεν για την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων συνεργασίας και αλληλεγγύης, αφετέρου δε για τη διδασκαλία αλλαγής 
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στάσεων και συμπεριφορών στο άμεσο περιβάλλον. Η αλλαγή συμπεριφορών αφορά τόσο 

τη σχέση των παιδιών με τη φύση, το πρασίνισμα του αστικού περιβάλλοντος και τη σωστή 

διατροφή, όσο και την επεξεργασία εννοιών, όπως «αστική γεωργία» και «διατροφική 

αυτάρκεια».  

Οι 46 συγγραφείς αυτού του συλλογικού τόμου, που για τη συγγραφή εργαστήκαμε 

εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο μας, ευχόμαστε οι “Καρποί από τον Κήπο της Αειφορίας” 

να χορτάσουν κατά κάποιο τρόπο την “πείνα” των εκπαιδευτικών που αγαπούν τον σχολικό 

κήπο και τον αξιοποιούν με παιδαγωγικά κριτήρια για την αειφορική εκπαίδευση των 

μαθητών τους. 

Καλή ανάγνωση!!! 

Ασπρόπυργος 

21 Νοεμβρίου 2017 

  
  



Μέρος Α 

Γενικά 
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Το Τοπικό Δίκτυο «Ο κήπος της αειφορίας» 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής  

Η θεματολογία των σχολικών κήπων προέκυψε αυθόρμητα και πανελλαδικά από τα 
ενδιαφέροντα των σχολείων με έξαρση την σχολική χρονιά  2012-2013. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της σχολικής χρονιάς η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με 
πρωτοβουλία της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχεδίασε και μεθόδευσε την 
ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο τη διερεύνηση 
της έννοιας της αειφορίας μέσα από τους σχολικούς κήπους. Το δίκτυο ονομάστηκε «Ο 
κήπος της Αειφορίας». Επιλέχτηκε ο όρος «αειφορία», ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να 
αντιληφθούν πώς στο σχολικό κήπο εμπλέκονται ποικίλες διαδικασίες (ιστορικές, 
κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές), καθώς και ότι προκύπτουν περιορισμοί και αδιέξοδα 
που δημιουργούν προκλήσεις προς επίλυση. Βασικός στόχος του δικτύου ήταν να δώσει τη 
δυνατότητα σε σχολεία από διαφορετικές περιοχές να εργαστούν πάνω σε ένα κοινό θέμα 
με σκοπό να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να βρουν κοινές μεθόδους 
προσέγγισης, να ενδυναμωθούν μέσα από τη συμμετοχή σε κάτι κοινό. 

Στην πρόσκληση της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής για συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο, το οποίο 
επρόκειτο να ιδρυθεί, ανταποκρίθηκαν 21 σχολεία. Στη συνέχεια, σε νέο έγγραφο 
διατυπώθηκαν πιο αναλυτικά ο σκοπός του δικτύου, οι ειδικότερες θεματικές ενότητες, οι 
στόχοι, το αντικείμενο και η μεθοδολογία εργασίας, ορίστηκε η Συντονιστική Επιτροπή και 
οι συνεργαζόμενοι φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΤΔΠΕ σκοπό είχε να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό 
και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και 
πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολικού κήπου- την 
παιδαγωγική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική. 

Το ΤΔΠΕ είχε στόχο να συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη 
επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος. Να φέρει την 
εκπαιδευτική κοινότητα σε επαφή με τα φυτά της τοπικής χλωρίδας και την αειφορική 
καλλιέργειά τους. Να συνδέσει τις παραδοσιακές μεθόδους σποράς και καλλιέργειας με τις 
σύγχρονες με αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με ήπιες μεθόδους. Να γίνει 
πεδίο διατήρησης και διάδοσης των τοπικών ποικιλιών, σεβασμού όλων των παραγόντων 
που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία και την αειφορική διαχείριση των φυσικών 
πόρων. Ταυτόχρονα να αναδείξει την συμβολή του αστικού πρασίνου για την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική. 

Ως ειδικότερες θεματικές ενότητες ορίστηκαν: Α) Η ελληνική χλωρίδα- Γνωριμία με τα φυτά 
του τόπου μου, Β) Ντόπιες ποικιλίες- Αξία και διατήρησή τους, Γ) Αειφορική καλλιέργεια 
φυτών, Δ) Πιστοποιημένα προϊόντα- Έλεγχος- Πιστοποίηση, Ε) Μεσογειακή διατροφή- 
Τροφή για όλους, ΣΤ) Ο ρόλος των φυτών στο αστικό και περιαστικό πράσινο. Γενικά οι 
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δραστηριότητες στον κήπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδαχθούν πολλοί 
επιστημονικοί κλάδοι και να δημιουργηθούν συνδέσεις σε όλη τη διδακτέα ύλη. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα για τα σχολεία της επιβαρυμένης περιβαλλοντικά Δυτικής Αττικής δόθηκε στη 
θεματική ενότητα για το αστικό πράσινο, καθόσον αυτό βελτιώνει την αισθητική εικόνα της 
πόλης δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και αναβαθμίζοντας την ποιότητα 
ζωής των πολιτών.  

Τέθηκαν επίσης οι ακόλουθοι στόχοι: Οι  εμπλεκόμενοι στο ΤΔΠΕ να γνωρίσουν τα φυτά της 
ελληνικής χλωρίδας με έμφαση σε αυτά που ευδοκιμούν στον τόπο τους,  να αποκτήσουν 
κριτήρια για τις επιλογές φυτεύσεων, να αντιληφθούν ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουν 
είναι συνήθως προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενης από πάσης φύσης εισροές, να 
διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών 
προϊόντων, να παράγουν οι ίδιοι μέρος της τροφής τους, να αποκτήσουν στάσεις για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, να σέβονται τα φυτά, την τροφή και το περιβάλλον, και 
τέλος να καλλιεργήσουν στην εκπαιδευτική κοινότητα μια νέα κουλτούρα για τη βιωματική 
μάθηση στους σχολικούς κήπους. 

Μεθοδολογικά, οι συμμετέχοντες στο ΤΔΠΕ είχαν την δυνατότητα να εντρυφήσουν σε 
μεθόδους βιωματικής προσέγγισης, διεπιστημονικής θεώρησης και ομαδικής εργασίας. 
Μέσω του ΤΔΠΕ τους δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ 
συνεργαζόμενων σχολείων και επιχειρήθηκε άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Ο 
«Κήπος της Αειφορίας» περιελάμβανε λαχανικά, αρωματικά φυτά και δέντρα της 
μεσογειακής χλωρίδας, με έμφαση στη χρήση σπόρων από τοπικές ποικιλίες. Σε μικρούς 
κήπους, που δεν διέθεταν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, αξιοποιήθηκε 
χώρος διαμορφωμένος στο σχολείο με ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες. Έγινε χρήση 
παραδοσιακών τεχνικών σποράς, φύτευσης, λίπανσης και συγκομιδής των καρπών και των 
σπόρων. Όπου υπήρχε η δυνατότητα λειτούργησε παράλληλα και κομποστοποιητής. Οι 
ευκαιρίες που δόθηκαν στους μαθητές στην ενασχόλησή τους με τον κήπο ήταν εξαιρετικές, 
γιατί τους οδήγησαν να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν, να μάθουν εμπειρικά, να 
συνεργαστούν με άλλους. Εξάλλου, η ανάληψη πρωτοβουλιών για περισσότερες αλλαγές 
στο σχολείο με στόχο ένα αειφόρο σχολείο με συνεργασία των εκπαιδευτικών και με τη 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ενισχύει την αυτοεικόνα του παιδιού και βοηθά στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση επιπλέον γνώσεων. 

Στην εξαμελή συντονιστική επιτροπή του ΤΔΠΕ ως ισότιμα μέλη συμμετείχαν οι Υπεύθυνες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Δυτικής Αττικής, ο Υπεύθυνος του 
Κ.Π.Ε. Ελευσίνας, δύο Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και η Γεωπόνος του Τμήματος 
Πρασίνου του Δήμου Ασπροπύργου. Η Συντονιστική Επιτροπή κατάφερε να συντονίζει τις 
μαθητικές ομάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο, να αποφασίζει για τις δράσεις και τις 
ενέργειες του δικτύου, να καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του, να ρυθμίζει 
τα προβλήματα που πιθανώς θα ανέκυπταν, να αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς 
και κοινωνικούς φορείς, να αξιολογεί την πορεία του Δικτύου. 

Στο ξεκίνημα του Δικτύου το πρώτο που αναζητήθηκε ήταν η συνεργασία σε αντίστοιχα 
εγχειρήματα, ώστε να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και να υπάρχει τακτική 
ανατροφοδότηση. Έτσι διαπιστώθηκε ότι την ίδια εποχή είχαν ξεκινήσει άλλα δύο 
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ομοθεματικά δίκτυα για τους σχολικούς κήπους στην όμορη Διεύθυνση της Γ΄ Αθήνας από 
τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης. Το δίκτυο της Δευτεροβάθμιας «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της 
τροφής μου» και το αντίστοιχο της Πρωτοβάθμιας «Ο Σχολικός Κήπος των χρωμάτων και 
των αρωμάτων» απέκτησαν από την αρχή της ίδρυσής τους κοινή πορεία με τον «Κήπο της 
Αειφορίας». Διερευνώντας την έννοια της συνεργασίας, διοργανώθηκε μια συνάντηση των 
εκπαιδευτικών των τριών τοπικών δικτύων της Αττικής με το αντίστοιχο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
Πελοποννήσου «Σχολεία με Κήπο», όταν οι εκπαιδευτικοί από την Πελοπόννησο 
επισκέφθηκαν την Αττική για επιμορφωτική δράση. Μέσα σε ζεστό κλίμα έγιναν γνωριμίες, 
ανταλλάχτηκαν εμπειρίες, μοιράστηκαν σπόροι και η συνάντηση κατέληξε σε 
αδελφοποιήσεις σχολείων. Παράλληλα ξεκίνησε και η συνεργασία με το Ε.Θ.Δ.Π.Ε. 
«Σποράκι, πηγή ζωής», που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Λαυρίου.  

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με 
έμφαση στη βιωματική μάθηση. 

Στο νεοϊδρυθέν Κ.Π.Ε. Ελευσίνας έγινε η ιδρυτική συνάντηση του Δικτύου σε ημερήσιο 
σεμινάριο με τη συμμετοχή 45 εκπαιδευτικών από τα σχολεία του δικτύου. Το πρόγραμμα 
περιείχε εισηγήσεις καθηγητών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ειδικών επιστημόνων 
βοτανολόγων με παιδαγωγικές προεκτάσεις και παρουσίαση εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
εργαλείων. Περιελάμβανε βιωματικά εργαστήρια στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. 
Ακολούθησαν εργαστήρια εγκατάστασης κομποστοποιητή και παιχνιδιών με θέμα την 
κομποστοποίηση. Την ίδια περίοδο υλοποιήθηκε απογευματινό βιωματικό σεμινάριο με 
επιμορφωτή εκπρόσωπο της Εναλλακτικής Κοινότητας Πελίτι. Στο σεμινάριο αυτό οι 
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις τοπικές ποικιλίες και την αξία τους για την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. Το τρίτο απογευματινό σεμινάριο της ίδιας σχολικής χρονιάς είχε θέμα 
την μεταποίηση προϊόντων του σχολικού κήπου και ειδικότερα την παρασκευή σαπουνιού 
από ελαιόλαδο και βότανα. Σαν επιστέγασμα της όλης επιμορφωτικής δράσης 
διοργανώθηκε ένα ημερήσιο σεμινάριο με τη συνεργασία των τριών συνεργαζόμενων 
τοπικών δικτύων της Αττικής και του δικτύου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πελοποννήσου. Υλοποιήθηκε 
στην Καλαμάτα, στο Κτήμα Φοίφα, που υποστηρίζει την φυσική καλλιέργεια, την διατήρηση 
των ντόπιων ποικιλιών και έχει δημιουργήσει δίκτυο συνοικιακών κομποστοποιητών. 

Τη δεύτερη σχολική χρονιά διοργανώθηκαν τέσσερα απογευματινά επιμορφωτικά 
σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, ένα διήμερο σεμινάριο με τα συνεργαζόμενα τοπικά 
δίκτυα, μια ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς, ένα τριήμερο σεμινάριο σε συνεργασία 
με το Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας και υπήρξε ενεργός συμμετοχή στο τριήμερο σεμινάριο του 
Εθνικού Δικτύου «Σποράκι, πηγή ζωής» στο Κ.Π.Ε. Λαυρίου. Δύο από τα απογευματινά 
σεμινάρια έγιναν σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας με εισηγητή τον 
ιδρυτή του Παναγιώτη Μανίκη, είχαν δε θέμα τη δημιουργία λαχανόκηπου με τη μέθοδο 
της φυσικής καλλιέργειας, η οποία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και από τους 
εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Το τρίτο σεμινάριο είχε θέμα την παιδαγωγική 
μέθοδο της Ιστοριογραμμής και την εφαρμογή της σε πρόγραμμα για τον σχολικό κήπο. Το 
τέταρτο σεμινάριο είχε θέμα την κομποστοποίηση με βιωματική δημιουργία 
κομποστοποιητή στον κήπο του σχολείου και μια διδακτική πρόταση για τον σχεδιασμό 
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πολύμηνου προγράμματος στην τάξη. Το ίδιο θέμα είχε και η ημερίδα για τους γονείς και 
τους δασκάλους ενός δημοτικού σχολείου του Ασπροπύργου. Το διήμερο σεμινάριο, που 
συνδιοργανώθηκε με τις Διευθύνσεις της Γ΄ Αθήνας, περιελάμβανε απογευματινές 
εισηγήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών σε δημοτικό σχολείο του Χαϊδαρίου και 
ημερήσιες βιωματικές δράσεις στο EcoΚτήμα (Σκούρτα Βοιωτίας), χώρο με ερευνητικό 
ενδιαφέρον όσον αφορά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στους κήπους του. Το τριήμερο 
σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας ήταν πολύ πλούσιο σε θεωρητικές εισηγήσεις και 
παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, σε βιωματικά εργαστήρια δημιουργίας 
κομποστοποιητή, βραχόκηπου και λαχανόκηπου, αλλά και σε εργαστήρια έξυπνων 
κατασκευών για τους σχολικούς κήπους από ανακυκλώσιμα υλικά. Όλες οι εισηγήσεις και 
τα εργαστήρια του σεμιναρίου εκδόθηκαν σε ηλεκτρονικό τόμο. Στο τριήμερο σεμινάριο 
του Δικτύου «Σποράκι, πηγή ζωής» έγινε παρουσίαση με αφίσα των ετήσιων 
προγραμμάτων από έξι σχολεία του τοπικού μας δικτύου, που ήταν ταυτόχρονα και μέλη 
του Εθνικού Δικτύου και παρουσίαση καλών πρακτικών από τις δράσεις του τοπικού 
δικτύου κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. 

   
Συμμετοχή στο τριήμερο σεμινάριο του Εθνικού Δικτύου «Σποράκι, πηγή ζωής» στο Κ.Π.Ε. Λαυρίου 

 

Την τρίτη σχολική χρονιά υλοποιήθηκε ένα απογευματινό σεμινάριο για την δημιουργία 
λαχανόκηπου με τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας και ένα ημερήσιο σεμινάριο σε 
συνεργασία με τα δύο δίκτυα της Γ΄ Αθήνας στο Ίδρυμα Δαμιανός στον Σχίνο Κορινθίας, 
όπου οι εκπαιδευτικοί εκτός από την επαφή με όλα τα είδη καλλιεργειών που διαθέτουν οι 
κήποι του ιδρύματος, εργάστηκαν βιωματικά αξιοποιώντας τη θεωρία των πολλαπλών 
τύπων νοημοσύνης. Επίσης στο εισαγωγικό σεμινάριο για το Πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ 
έγινε ένα δίωρο βιωματικό εργαστήριο για τον σάκο «ΚΗΠΟΙ», ενώ σε άλλο απογευματινό 
σεμινάριο σαν μεθοδολογικό εργαλείο δόθηκε η θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών και 
η εφαρμογή της στους σχολικούς κήπους. Η δημιουργία συνεργατικής ιστοσελίδας Wiki 
στην πλατφόρμα Wikispaces επιδείχτηκε και εφαρμόστηκε σε βιωματικό εργαστηριακό 
σεμινάριο σε αίθουσα πληροφορικής. Σε αντίστοιχο χώρο υλοποιήθηκε σεμινάριο για την 
δημιουργία ψηφιακού βίντεο για την παρουσίαση των προγραμμάτων με το εργαλείο 
Movie Maker των Windows. 
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Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και τη δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου 
δημιουργήθηκε ιστολόγιο στη διεύθυνση http://okipostisaeiforias.wordpress.com/. Το 
ιστολόγιο είναι διαρθρωμένο σε σελίδες που αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες και τη 
γενικότερη θεματολογία του δικτύου και περιέχουν ενημερωτικό υλικό. Σε άλλες σελίδες 
δημοσιεύονται υλικό και φωτογραφίες από τα Σεμινάρια, τις Δράσεις των Σχολείων, καθώς 
επίσης και πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό. Το ιστολόγιο δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να μεταβαίνει με υπερσυνδέσμους στα ιστολόγια των συνεργαζόμενων δικτύων και άλλα 
παρεμφερή ιστολόγια και ιστοσελίδες. Οι τακτικές αναρτήσεις επί της θεματολογίας του 
ιστολογίου στοχεύει στη διαρκή ενημέρωση των εκπαιδευτικών του δικτύου. 

Στο Τοπικό Δίκτυο συμμετείχαν 21 σχολεία την πρώτη χρονιά, 26 σχολεία τη δεύτερη χρονιά 
και 24 σχολεία την τρίτη χρονιά και από τους 5 Δήμους της Δυτικής Αττικής. Άλλα από αυτά 
δούλεψαν στο δίκτυο τρεις συνεχόμενες χρονιές, άλλα δύο και άλλα μία σχολική χρονιά. 
Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων έγιναν πλούσιες δράσεις στους κήπους και στις τάξεις 
των συμμετεχόντων σχολείων, οι οποίες είχαν σχέση με τις θεματικές ενότητες του δικτύου.  

Έγιναν πολλές φυτεύσεις με φυτά της ελληνικής χλωρίδας με αντοχή στις ξηροθερμικές 
συνθήκες της Αττικής, τα περισσότερα από τα οποία παραχωρήθηκαν από τον Βοτανικό 
Κήπο Διομήδους, άλλα από τους Δήμους και άλλα από τους μαθητές. Με τη βιωματική 
αυτή δραστηριότητα αποκτήθηκε από τους μαθητές μια πιο καλή γνωριμία με τα φυτά της 
μεσογειακής χλωρίδας και αναπτύχθηκε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την 
προστασία τους. Σε δύο σχολεία δημιουργήθηκαν εξ αρχής οι σχολικοί τους κήποι με 
μεγάλη κινητοποίηση όλων των μαθητών του σχολείου και των Συλλόγων Γονέων. 

Πολλά σχολεία επικεντρώθηκαν στην δημιουργία σπορείων ανοιξιάτικων λαχανικών, τα 
ώριμα φυτάρια των οποίων μοιράστηκαν στους μαθητές του σχολείου σε ανοικτές γιορτές. 
Άλλα σχολεία χώρισαν ενότητες στους κήπους τους και δημιούργησαν λαχανόκηπο, 
ανθόκηπο και βοτανόκηπο. Αναζήτησαν παραδοσιακούς σπόρους και έκαναν συλλογές και 
τράπεζες σπόρων, δημιούργησαν φυτολόγια. Κάποια νηπιαγωγεία μετέφεραν τα μαθήματά 
τους στην αυλή, χρησιμοποιώντας τον κήπο σαν ερευνητικό πεδίο και χώρο πειραμάτων.  

Άλλα σχολεία διεύρυναν τον κήπο τους δημιουργώντας επιπλέον χώρο με χώμα σε 
όμορφους συνδυασμούς από παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, προωθώντας έτσι και την καλή 
συνήθεια της επανάχρησης παλαιών αντικειμένων. Η γνωριμία με το οικοσύστημα του 
κήπου τους έμαθε να το προστατεύουν. Συνδύασαν τα φυτά του κήπου τους με τις εποχές, 
επισκέφθηκαν τοπικές αγορές και αναγνώρισαν τα μεσογειακά εποχικά φρούτα και 
λαχανικά από εκείνα που εισάγονται ή καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Παρατήρησαν, 
μέτρησαν, κατέγραψαν, πειραματίστηκαν, έβγαλαν συμπεράσματα. Το μεγαλύτερο κέρδος 
όμως ήταν ότι ενεργοποίησαν όλες τους τις αισθήσεις, την όραση, την ακοή και ιδιαίτερα 
την αφή, κινητοποίησαν τα συναισθήματά τους, ένιωσαν απίστευτη χαρά πιάνοντας με τα 
χέρια τους το χώμα, απέκτησαν δεξιότητες χρήσης ποικίλων εργαλείων, έμαθαν να 
μοιράζονται, να υπομένουν, να συνεργάζονται. 

Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας προέκυψε η ανάγκη να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών και 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων του δικτύου. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε 
μια συνεργατική ιστοσελίδα (wiki), η οποία δίνει στα μέλη τη δυνατότητα να συναντώνται 
ασύγχρονα, σε χρόνους που εξυπηρετεί τον καθένα, να καταθέτουν το υλικό τους, να 
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εμπνέονται από τις ιδέες των άλλων, να σχολιάζουν και να «επικοινωνούν». Το wiki αυτό 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kiposaeiforias.wikispaces.com/. Το κάθε 
σχολείο θα έχει τη δική του σελίδα, την οποία μπορεί να διαμορφώσει όπως επιθυμεί 
καταθέτοντας το υλικό από τις δράσεις στον σχολικό του κήπο. 

Στην τριετή πορεία λειτουργίας του το Τοπικό Δίκτυο κατάφερε να κινητοποιήσει μεγάλο 
μέρος των εκπαιδευτικών της Δυτικής Αττικής, που υλοποιούν περιβαλλοντικά 
προγράμματα για τον σχολικό κήπο. Το δίκτυο αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς ανήκαν σε μια ομάδα μαζί με 
άλλους που επεξεργάζονται ένα κοινό θέμα, να μπορούν να μοιράζονται τις ιδέες τους, να 
παίρνουν τακτικά ανατροφοδότηση, να συμμετέχουν σε συντονισμένες επιμορφωτικές 
δράσεις, ακραιφνώς βιωματικές, στηριγμένες στην θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το μέγεθος και η έκταση του δικτύου, όσον αφορά τον αριθμό των σχολείων και τη 
γεωγραφική διασπορά τους, ήταν εύκολα διαχειρίσιμα από τη Συντονιστική Επιτροπή και 
κυρίως από την Υπεύθυνη Π.Ε., που σήκωνε το κύριο βάρος στον συντονισμό των δράσεων 
των σχολείων. Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ήταν 
πολύ θετικές, αναφερόμενες τόσο στην βιωματικότητα των επιμορφωτικών δράσεων όσο 
και στην ευκολία επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών. Οι κήποι των σχολείων έγιναν σε 
μεγάλο βαθμό «κήποι της αειφορίας», γιατί εκτός από το γνωστικό μέρος, δόθηκε μεγάλη 
έμφαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως στην βιωματική ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση, δόθηκε έμφαση στην διάχυση και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας μέσω 
των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου, των γονέων και των δήμων. Επίσης μαθητές και 
δάσκαλοι ενεπλάκησαν στην κριτική διερεύνηση των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών 
παραμέτρων που τέθηκαν στη θεματολογία του δικτύου, όπως η διατροφική αυτάρκεια, η 
διατήρηση των τοπικών ποικιλιών, η εποχικότητα των καλλιεργειών, η απεξάρτηση από τις 
μεγάλες εταιρείες εμπορίας σπόρων. Τα ζητήματα αυτά οδήγησαν σε αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Η επιτυχημένη λειτουργία του τοπικού δικτύου μάς οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα ότι 
τα τοπικά δίκτυα, αν είναι σωστά στημένα από την αρχή, αν βασίζονται σε επιστημονικές 
αρχές, αν έχουν καλό συντονισμό δράσεων, αν έχουν ανάπτυξη και εξέλιξη και όχι 
στατικότητα και επανάληψη, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή πρακτική για τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
μπορούν να ιδρύουν και να συντονίζουν τοπικά δίκτυα, ώστε και να ομαδοποιείται η 
θεματολογία των σχολικών προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί να έχουν καλύτερη στήριξη 
στο έργο τους. Ένα ακόμη συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τα ομοθεματικά δίκτυα 
μπορούν να βρίσκουν τόπο συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, ώστε να 
υπάρχει τακτική ανατροφοδότηση κυρίως για τους συντονιστές τους. 
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Αειφορικός και αλληλέγγυος κήπος 

Πάνος Μπεγέτης ΠΕ19, ΠΕ09  

Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  

Εισαγωγή 

Η υλοποίηση σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων με θεματικό άξονα τη δημιουργία 
και συντήρηση ενός σχολικού κήπου έχει την ιδιαίτερη προτίμηση των περιβαλλοντικών 
ομάδων των σχολείων. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα ΚΠΕ δημιουργούν τοπικά θεματικά δίκτυα, για να 
υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες που αναλαμβάνουν τέτοια 
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΠΕ Ελευσίνας συμμετείχε και υποστήριξε με σεμινάρια 
και εκπαιδευτικές δράσεις το τοπικό δίκτυο «Ο κήπος της Αειφορίας», που συντονίζεται 
από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Δυτικής 
Αττικής.  

Στο συλλογικό τόμο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του δικτύου και κυρίως στο χώρο του σχολείου. Από τις δράσεις αυτές προκύπτει 
ότι οι σχολικοί λαχανόκηποι έχουν πέρα από την περιβαλλοντική αξία και μια κοινωνική- 
οικονομική σημασία. Νέες τεχνολογίες και διεθνή προγράμματα αναδεικνύουν την 
κοινωνικό οικονομική σημασία της αστικής γεωργίας. Την ανάγκη ύπαρξης αστικών 
λαχανόκηπων, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, έχουν αντιληφθεί ομάδες 
ενεργών πολιτών, η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η κεντρική κυβέρνηση. Μέσα λοιπόν από 
τις δράσεις του δικτύου αναδείχθηκαν και κοινωνικές παρεμφερείς δράσεις, στις οποίες θα 
αναφερθώ σύντομα παρακάτω και οι οποίες οδηγούν από τα σχολικά περιβαλλοντικά 
προγράμματα για κήπους σε κοινωνικές και αλληλέγγυες δράσεις για ενεργούς πολίτες. 

Πράσινες στέγες  

Οι φυτεμένες οροφές κτιρίων είναι γνωστές ως Πράσινες Στέγες, Ταρατσόκηποι, 
Οικολογικές Στέγες, Πράσινο δώμα, Πράσινες Οροφές, κλπ. 

Οι πράσινες στέγες έχουν πολλά ενεργειακά και οικονομικά οφέλη εκτός από τα 
περιβαλλοντικά. Η φυτεμένη στέγη προστατεύει και ενισχύει τη μόνωση του κτιρίου, το 
βελτιώνει αισθητικά με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπορικής του αξίας, φέρνει τους 
συνιδιοκτήτες πιο κοντά, παράλληλα ενισχύει και τη νέα τάση που αναπτύσσεται στις 
σύγχρονες μεγαλουπόλεις και είναι η αστική γεωργική παραγωγή (και με καλλιέργεια στις 
στέγες). Με τη φύτευση η μόνωση του κτιρίου προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες 
που θα μείωναν τη διάρκεια ζωής της. Σημαντικό είναι επίσης ότι το κτίριο αναβαθμίζεται 
αισθητικά και συνεπώς αυξάνεται η εμπορική του αξία. Το γεγονός ότι υπάρχουν 
περισσότεροι χώροι προς εκμετάλλευση, οδηγεί ομοίως στην αύξηση της αξίας του 
ακινήτου. 

Στην περιοχή μας το σχολικό κτίριο που στεγάζεται το ειδικό σχολείο στη Μάνδρα Αττικής 
έχει κατασκευαστεί με πράσινη στέγη. Οι τύποι φύτευσης για μια πράσινη στέγη είναι: 
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 Εκτατικός τύπος: Βάθος φύτευσης 10-20 εκ. φύτευση με πόες –Σχολικά κτίρια  
 Εντατικός τύπος: Βάθος φύτευσης 20- 50εκ φύτευση με πολυετή φυτά 
 Υπερεντατικός: Βάθος φύτευσης 50-120εκ φύτευση και για δένδρα 

Πρόγραμμα πράσινες στέγες 

Ο Δήμος Αθηναίων ολοκλήρωσε την προηγούμενη χρονιά το έργο με τίτλο: Κατασκευή 
πράσινων δωμάτων σε 14 σχολικά συγκροτήματα του δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Δήμου το πρωτοποριακό έργο χρηματοδοτήθηκε από το περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013 και αφορούσε στην κατασκευή πράσινων δωμάτων 
σε συνολική έκταση περίπου 7.000 στρεμμάτων, σε σχολεία κατανεμημένα και στα 7 
δημοτικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου οι ενεργειακές ωφέλειες 
αφορούσαν τη κατά 8% μείωση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης το χειμώνα, αλλά 
και αντίστοιχα περίπου 8% για την ψύξη του κτιρίου, τους ζεστούς μήνες. Ένα ποσοστό που 
πάλι κυμαίνεται στο 100%, το οποίο αφορά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα συγκεκριμένα δώματα είναι εκτατικού τύπου, 
όπως είδαμε πιο πάνω και η φύτευση αφορά κυρίως ποώδη, αρωματικά ή άλλα φυτά με 
μια ανάπτυξη περίπου στα 30 εκατοστά. Κάποια από τα δώματα έχουν την υποδομή, ούτως 
ώστε μικρές ομάδες μαθητών να τα επισκέπτονται στο πλαίσιο μαθημάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή κάποιου άλλου μαθήματος. Στη ταράτσα του κτιρίου του 
ΚΠΕ Ελευσίνας σχεδιάζεται για την επόμενη σχολική χρονιά η δημιουργία κήπου 
αρωματικών φυτών. 

Κάθετος Κήπος 

Η φύτευση πάνω στις κάθετες επιφάνειες των κτιρίων είναι μια νέα τάση στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής. Για να επιτευχθεί αυτό υπάρχουν δυο βασικές τεχνικές: 

• είτε με φυτοδοχεία τα οποία στηρίζονται στον τοίχο του κτιρίου και εφαρμογές του 
θα δείτε στα σχολικά προγράμματα του παρόντος τόμου 

• είτε με ειδικό σύστημα που περιλαμβάνει σκελετό στήριξης, μεμβράνες μόνωσης, 
και φυτικό υλικό. Το κτίριο του νέου ΚΠΕ Αθηνών σχεδιάζεται με κάθετο κήπο στην 
επαφή του με το δημόσιο δρόμο.  

Η καθετότητα μαζί με ένα σύστημα αυτόματης άρδευσης εξοικονομεί νερό, ενώ παρέχεται 
και η δυνατότητα ανακύκλωσής του. Όπως και οι πράσινες στέγες ο κάθετος κήπος 
συμβάλει στη θερμομόνωση και ηχομόνωση των κτιρίων, ενώ σκεπάζει με τα χρώματά του 
το γκρίζο του τσιμέντου.  

Εξοικονόμηση κατ οίκον 

Η χρηματοδότηση των πράσινων στεγών για τους ιδιώτες μπορεί να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (http://exoikonomisi.ypeka.gr), ενώ με εξαιρετικά 
πρόσφατη επερώτηση βουλευτών (29/3/2017) προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ζητείται η θέσπιση ανταποδοτικών οφελών για όσους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές 
προβούν στη δημιουργία «Πράσινων Στεγών». Oι βουλευτές αναφέρονται αναλυτικά στα 
οφέλη που προκύπτουν από τις Πράσινες Στέγες, τα Πράσινα Δώματα, τις Οικολογικές 
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Στέγες, τις Πράσινες Οροφές και τους Ταρατσόκηπους, όπως για παράδειγμα η μείωση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου έως 10 βαθμούς Κελσίου στους καλοκαιρινούς 
μήνες, η μείωση του εξωτερικού θορύβου κατά 10 ντεσιμπέλ και η μείωση της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά 99,4%. Τέλος προτείνουν το μέτρο αυτό να 
εφαρμοστεί και στα δημόσια κτίρια, όπως άλλωστε ορίζεται σε σχετική οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημοτικοί λαχανόκηποι 

Ο Δήμος της Λάρισας ξεκίνησε το 2012  το δημοτικό λαχανόκηπο μοιράζοντας μια έκταση 
22 στρεμμάτων σε άνεργους, άπορους, πολύτεκνους πολίτες καθώς και χαμηλο-
συνταξιούχους. Από τότε το παράδειγμα ακολούθησε πλήθος άλλων δήμων, όχι μόνο στην 
επαρχία αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η φτωχοποίηση του πληθυσμού είναι 
ακόμη εντονότερη λόγω της υψηλής ανεργίας. 

Οι δημοτικοί λαχανόκηποι είναι γεωργικές εκτάσεις συνήθως περίπου 6 στρεμμάτων, 
περιφραγμένες και αρδευόμενες, στις οποίες μπορούν να καλλιεργούν οπωροκηπευτικά 
τουλάχιστον 100 άτομα, άνεργοι, άποροι ή άστεγοι, είτε και άτομα που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο κάθε ένας δικαιούχος έχει 50τ.μ. για ένα έτος, τα οποία 
καλλιεργεί μόνος του και με τη βοήθεια των οικείων του, με άμεσο σκοπό τη σίτιση του 
ίδιου και της οικογένειάς του, ενώ το 10% της ετήσιας παραγωγής του πρέπει να το παρέχει 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Τα εργαλεία και τα φυτά παρέχονται από το 
πρόγραμμα. Επίσης στο χώρο βρίσκεται πάντα και ο Γεωπόνος, ο οποίος κατευθύνει όλους 
τους ωφελούμενους και παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχία της 
καλλιέργειας. 

Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου 

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 1999 από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι μαθητές 
υιοθετούν πράσινες γωνιές της περιοχής τους και ευαισθητοποιούνται μαθαίνοντας για την 
πανίδα και χλωρίδα του αστικού περιβάλλοντος. 

Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. 
πρωτ. 94057/Γ7/18-06-2014). Σκοπός είναι η ανάδειξη των «πράσινων γωνιών» μέσα από 
την παρατήρηση των φυτών, των ζώων και των πετρωμάτων και την ανακάλυψη των 
αλληλεπιδράσεων τους και του ρόλου τους στα οικοσυστήματα. Με τη βοήθεια 
εκπαιδευτικού επιστημονικού υλικού, καθώς και με μια σειρά από προτεινόμενες 
δραστηριότητες, οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που υλοποιούν το Πρόγραμμα υιοθετούν, 
εξερευνούν και προστατεύουν την «πράσινη γωνιά» τους. Παράλληλα, επιδιώκουν 
συνεργασία με την Υπηρεσία Πράσινου του Δήμου τους και άλλους σχετικούς φορείς, π.χ. 
τη Δασική Υπηρεσία. Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα 
αποτελέσματα της δράσης τους. Οι καλύτερες βραβεύονται και παρουσιάζονται στο 
διαδίκτυο. Συμμετέχουν 54 Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016 και έχουν βραβευτεί 93 
σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου. 
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Συνεργατικοί αστικοί λαχανόκηποι 

Οι συνεργατικοί αστικοί λαχανόκηποι ξεκίνησαν γύρω στο 2010 από ομάδες ενεργών 
πολιτών με στόχο αφενός την εκπαίδευση εθελοντών και οικογενειών στην ίδιο-παραγωγή 
κυρίως ασφαλών, ποιοτικών και υγιεινών λαχανικών, με ήπιες μεθόδους χωρίς χημικά και 
αφετέρου στη δημιουργία αστικών λαχανόκηπων. Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου 
στηρίχθηκε σε εγκαταλειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους χωράφια και στη παραχώρηση 
τους από τους ιδιοκτήτες χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα για όσα χρόνια δεν τις 
χρειάζονται. Σε αντιστάθμισμα οι συνεργατικές ομάδες με τη προσφορά κυρίως εργασίας 
αναβαθμίζουν, καθαρίζουν, περιφράσσουν και μεριμνούν για τη ύδρευση του χώρου.  

Πολύ πρόσφατα με το Ν. 4430/2016 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, οι οποίες έχουν σαν αντικείμενο την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, το συνεταιρισμό καταναλωτών και τη παραγωγή προϊόντων στο 
πλαίσιο της «Κοινωνικής Οικονομίας». Ως Κοινωνική Οικονομία ορίζεται το σύνολο των 
οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, που 
αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, σκοπός των οποίων είναι η επιδίωξη 
του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. 

Η συμμετοχή των σχολικών ομάδων στο τοπικό δίκτυο «Ο κήπος της Αειφορίας», πέρα από 
τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, με τις συνεργατικές και βιωματικές δράσεις έχει 
προετοιμάσει τους μαθητές στο να αντιληφθούν ότι υπάρχει και μια άλλη οικονομία, η 
κοινωνική, με βασικό χαρακτηριστικό την αλληλεγγύη. 

Διαδικτυογραφία 

https://ergastiriokalo.wordpress.com/ 
http://www.solidarity4all.gr 
http://www.kean.gr/ 

Φωτογραφικό υλικό 

  

Πράσινη στέγη 
http://www.naturefert.com 

 

Δημοτικός λαχανόκηπος 
http://www.ethnos.gr 

      

https://ergastiriokalo.wordpress.com/�
http://www.solidarity4all.gr/�
http://www.kean.gr/�
http://www.naturefert.com/�
http://www.ethnos.gr/�
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Καλλιεργώντας δεξιότητες στον σχολικό κήπο 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής  

Με το κείμενο αυτό στόχο έχω να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου από τα σχολικά 
προγράμματα με θέμα τον κήπο του σχολείου. Η συντονιστική θέση της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μου έδωσε τη χαρά να σχεδιάσω μαζί με τους συναδέλφους 
προγράμματα για τον σχολικό κήπο, αλλά και να απολαύσω βιωματικές δράσεις μαζί με 
τους μαθητές μας, μέσω των οποίων παρατήρησα και κατέγραψα σημαντικά στοιχεία για 
την καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών.  

Την τελευταία πενταετία σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, παρατηρείται 
μεγάλη κινητικότητα από πληθώρα εκπαιδευτικών φορέων για τη δημιουργία σχολικών 
κήπων. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι όλοι έχουμε οσμιστεί την παιδαγωγική τους αξία και τα 
οφέλη που προκύπτουν από  την εμπλοκή των μαθητών με το θέμα.  

Την αξία της φύσης στη διαπαιδαγώγηση των νέων τόνισαν πολλοί φιλόσοφοι και 
παιδαγωγοί του ευρωπαϊκού πολιτισμού. «…οι παράγοντες που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην αγωγή του ανθρώπου είναι η φύσις, το έθος και ο λόγος», έγραψε ο Αριστοτέλης 
(384-322 πΧ). «Η φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος», μας λέει ο Jean-Jacques Rousseau 
(1712- 1771). Με το ίδιο σθένος πρότειναν και την εισαγωγή του σχολικού κήπου στην 
παιδαγωγική διαδικασία. «Ο σχολικός κήπος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με κάθε 
σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τα δέντρα, τα 
λουλούδια…», γράφει ο John Ames Comenius (1592-1670).  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο θεσμός του σχολικού κήπου έχει μακρά παράδοση. 
Εστιάζοντας στα νεώτερα χρόνια τα πρώτα νομοθετήματα βρίσκουμε στην πρώτη περίοδο 
μετά την απελευθέρωση. Με Νόμο του 1835 το σχολείο φαίνεται ταυτισμένο με τον κήπο 
του και μάλιστα παραχωρούνται 15 στρέμματα ανά σχολείο, έτσι ώστε να παρέχεται στους 
μαθητές η δυνατότητα για βιωματική σχέση με τη φύση και εμπειρική μάθηση. Έτσι το 19ο 
αιώνα ο σχολικός κήπος αποτελεί αφενός μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
αφετέρου προετοιμασία για τη γεωργική απασχόληση. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η δημιουργία σχολικών κήπων είναι υποχρεωτική και αποσκοπεί 
στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής Ιστορίας και Φυτολογίας. Ο θεσμός του Σχολικού 
Κήπου, συνεχίζεται με αρκετή ένταση και μετά τον πόλεμο και κυρίως τις δεκαετίες 60-70. 
Το πρότυπο είναι δανεισμένο από το σχολείο εργασίας του Dewey, που είχε παγκόσμια 
εξάπλωση και αποδοχή. Ο σχολικός κήπος αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και παράλληλα προετοιμάζει τους μαθητές για τη γεωργική απασχόληση, ώστε συνειδητά 
οι αυριανοί αγρότες και γεωργοί να δουλεύουν τη γη με αγάπη. 

Ο 20ος  αιώνας χαρακτηρίζεται από έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, υπερκατανάλωση 
και μη σωστή διατροφή, μειωμένη δραστηριότητα, παιδική παχυσαρκία και παιδικό 
διαβήτη, έλλειψη συνειδητοποίησης του φυσικού κόσμου, αύξηση της κατάθλιψης, αλλά 
και βελτίωση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής συμπεριφοράς μαθητών. Στα τέλη του 20ου 
αιώνα με τη βαθύτατη οικολογική κρίση και την έντονη αστικοποίηση, αλλάζει η φιλοσοφία 
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του και ο σχολικός κήπος εντάσσεται πια στους προβληματισμούς για «πρασίνισμα» της 
πόλης, στις κινήσεις που αποσκοπούν στην ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών και 
στην οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

  

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου 

Πηγή: http://www.iator.gr/wp-
content/uploads/2012/01/paidiki_paxysarkia2.jpg 

 

Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, μέσα στα πλαίσια βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, νέες έννοιες διατυπώνονται και νέες κοινωνικές ανάγκες ψάχνουν να βρουν 
ικανοποίηση μέσα από τους σχολικούς κήπους, οι οποίοι τελευταία εντάσσονται στους 
προβληματισμούς της αστικής γεωργίας και προσανατολίζονται στη φιλοσοφία της 
διατροφικής αυτάρκειας. 

Αυτά τα μηνύματα επιχειρεί να περάσει στο σύγχρονο σχολείο η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (Π.Ε) ή Εκπαίδευση για την Αειφορία (Ε.Α.) ή Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.), όπως την αποκαλούμε πια. Η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) μετά 
από μία τριακονταετία υλοποίησης προαιρετικών προγραμμάτων από εθελοντές 
εκπαιδευτικούς, έχει βάλει τη σφραγίδα της στην αλλαγή του ύφους και του 
προσανατολισμού του σχολείου προς μια πιο μαθητοκεντρική κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό 
το περικείμενο εντάσσονται τα σχολικά προγράμματα, που περιεχόμενο έχουν την 
αναβάθμιση των αύλειων χώρων. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις 
σχολικές αυλές μέσω των σχολικών κήπων, στόχο έχει την εμπλοκή των μαθητών, αλλά και 
την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών τους, τόσο σε επίπεδο σχέσεων με το φυσικό 
περιβάλλον όσο και στην αρμονική συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το σχολείο το απομονωμένο από κοινωνία, που προσφέρει γνώση κατακερματισμένη με 
άκαμπτα αναλυτικά προγράμματα με έναν δάσκαλο-αυθεντία, που προάγει ανταγωνιστικές 
σχέσεις χωρίς πρωτοβουλία και ενεργό συμμετοχή δεν είναι πλέον επιθυμητό. Στον 
αντίποδά του στέκεται ένα Σχολείο Αειφόρο, που αλλάζει το χώρο του, χρησιμοποιεί άλλες 
μεθόδους και τεχνικές, δομεί αληθινές σχέσεις και εντός των τειχών του αλλά και με όλη 
την ευρύτερη κοινότητα. 

Στο όραμα ενός Αειφόρου Σχολείου, που δένει το φυσικό και κτιστό περιβάλλον με τις 
σχέσεις των συμμετεχόντων και τους θεσμούς που επηρεάζουν τις διαδικασίες, σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει ο Σχολικός Κήπος. Εμείς θα σταθούμε κυρίως στην αξία του Σχολικού 
Κήπου σε παιδαγωγικό και κοινωνικό επίπεδο και θα εξετάσουμε πώς αυτός επιδρά στην 
παιδαγωγική διαδικασία. 



Καρποί από τον κήπο της αειφορίας 27 

 

Ας σκεφτούμε το σχήμα που περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένη αυλή - δασκαλοκεντρικό 
τρόπο διδασκαλίας - μάθηση στη σχολική αίθουσα και ας το αντιπαραβάλουμε με το 
σχήμα που περιλαμβάνει κήπο με χώμα - ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - μάθηση στο 
φυσικό περιβάλλον. Θα διαπιστώσουμε πόσο στο δεύτερο σχήμα διευκολύνεται η μάθηση, 
αφού χάριν του πλαισίου εξασφαλίζεται πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πραγμάτευση 
του έργου. 

 

  

Πηγή: http://www.agrino.org http://www.rethnea.gr 

Η μικρή ομάδα είτε μέσα είτε έξω από την τάξη αναπτύσσει συλλογική εργασία, η οποία 
εμπλέκει φυσικά και αβίαστα τα μέλη της σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Σε αυτή τη 
διαδικασία διατυπώνονται απορίες και αμφιβολίες, επιστρατεύονται επιχειρήματα, 
παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες, γίνονται αναλύσεις, προκύπτουν αντιπαραθέσεις 
και «γενικότερα αναδεικνύονται πλευρές, τις οποίες τα μέλη ήταν αδύνατο να 
προσεγγίσουν στην εξατομικευμένη μελέτη» (Ματσαγγούρας, 2000). 

Αν βγούμε τώρα έξω από την αίθουσα και δούμε πώς επιδρά στη μάθηση η σχολική αυλή, 
θα διαπιστώσουμε ότι με κατάλληλη οργάνωση και εξοπλισμό μπορεί να δημιουργήσει το 
πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης της ύλης και να στηρίξει διαδικασίες μάθησης μέσα 
από κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με άξονα και θεματολογία 
κυρίως περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Ειδικά στον σχολικό κήπο διευκολύνεται η διεπιστημονική μάθηση, αφού δίνονται 
ευκαιρίες έρευνας, ανακάλυψης, εμπειρικής μάθησης, συνεργασίας και πειραματισμού, 
ενώ παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις, ώστε οι μικροί μαθητές να εξελιχθούν σε 
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ενήλικες ευαίσθητους περιβαλλοντικά, που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μάθηση 
και δεσμεύονται για καλή συμπεριφορά και ισότιμη συνεργασία. 

Σε ένα πιο κοινωνικό - επικοινωνιακό επίπεδο ο σχολικός κήπος παρέχει τη δυνατότητα 
στα παιδιά να ασχοληθούν με ευχάριστα μη ανταγωνιστικά και μεγάλης διάρκειας 
παιχνίδια, να νιώσουν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους και την απόδοσή τους σε 
παιχνιώδεις δράσεις, τις οποίες όμως σχεδιάζουν μόνα τους. Με έρευνες αποδεικνύεται ότι 
η ενασχόληση με τον κήπο αυξάνει την ευτυχία των συμμετεχόντων, επηρεάζει αξίες - 
νοοτροπίες, προάγει την κοινοτική και κοινωνική ζωή, ενώ οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή 
με τη φύση γίνονται πιο ικανοί και αναπτύσσουν αισθήματα αλληλεγγύης. 

Στα παιχνίδια του σχολικού κήπου μπορούν να συμμετέχουν και να ενσωματώνονται με 
πολύ φυσικό τρόπο παιδιά με διαφορετική καταγωγή, γλώσσα, κοινωνική προέλευση.    

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Στις δράσεις του κήπου οι μαθητές θα ζητήσουν τη βοήθεια «ειδικών» και γονέων. Ας 
σκεφτούμε πόσο φυσικά γίνεται η εμπλοκή γονέων-μεταναστών ή γονέων που έχουν 
γεωργικές και όχι ακαδημαϊκές γνώσεις. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά 
να αναπτύσσονται συνεργασίες με ειδικούς, ώστε να έρχονται κατευθείαν σε επαφή με την 
επιστημονική ή την εμπειρική γνώση. 

 

 

( Αρχείο Α.Τ.) 
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Για να επιτύχουν αυτές οι δράσεις και να έχουμε ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα, 
είναι απαραίτητη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, η επικοινωνία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, η επικοινωνία μεταξύ της σχολικής και της 
ευρύτερης κοινότητας. Με κυρίαρχο φυσικά το ρόλο του διευθυντή, ο οποίος μεσολαβεί 
στην ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών μεταξύ όλων των μετόχων της σχολικής 
κοινότητας. 

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες εμείς οι εκπαιδευτικοί βλέπουμε άμεσα τη βελτίωση των 
μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και οι μαθητές νιώθουν ικανοποίηση, συμμετέχουν ενεργά, 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οι οποίες σίγουρα θα εδραιώσουν μια πιο ενεργή πολιτική 
συμπεριφορά στο μέλλον.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν πώς ο κήπος εκτός από ένας σημαντικός χώρος παιχνιδιού, γίνεται 
χώρος κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και ατομικής ανάπτυξης των μικρών μαθητών. 
Πλήθος είναι οι έρευνες που κάνουν λόγο για τα οφέλη του κήπου στην κοινωνικο-
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Στο οικοσύστημα ενός κήπου το παιδί δεν είναι μόνο παρατηρητής, αλλά ταυτόχρονα 
μπορεί να συνδημιουργήσει, να εξερευνήσει, να καταγράψει, να ασκηθεί, να παράγει υλικά 
αγαθά και δημιουργική σκέψη. Οι διαδικασίες αυτές ωριμάζουν τα παιδιά και 
αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. 

 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Η επαφή του παιδιού με τη φύση δεν είναι κάτι πλέον που εξυπακούεται στην 
καθημερινότητα της παιδικής ηλικίας. Το αντίθετο μάλιστα ισχύει για τα παιδιά της πόλης. 
Αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση δράσεων και μηχανισμών 
επανασύνδεσης του παιδιού με τη φύση ευρύτερα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, ώστε η 
γνωριμία και η επαφή του παιδιού με τα φυσικά στοιχεία να μην πάρει τη μορφή ενός 
ακόμα γνωστικού αντικειμένου, κατασκευασμένου από τον ενήλικα, αλλά να δίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να αντλεί απ’ αυτή έμπνευση για μια εποικοδομητική μαθησιακή 
διαδικασία, η οποία να μπορεί να προσαρμόζεται στο στάδιο της διανοητικής και 
συναισθηματικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού.  

Παράλληλα είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται από εμάς και γίνονται 
στον κήπο να είναι προσαρμοσμένες σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων, ώστε να 
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συμμετέχουν σε αυτές όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Όταν το παιδί εργάζεται ή παίζει μέσα στον κήπο καλείται να κάνει παρατηρήσεις και 
μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Αυτή η βιωματική επαφή του με τις διαδικασίες και 
τους συσχετισμούς ασκεί έμμεσα στο παιδί μια διδακτική δυναμική. Οι εμπειρίες του 
«πραγματικού κόσμου», που ανακαλύπτουν τα παιδιά στον σχολικό κήπο, κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον τους. Η πρακτική διδασκαλία και η εμπλοκή με τα ίδια τους τα χέρια στην 
παραγωγή προϊόντων τούς συνδέει περισσότερο με τη φύση αλλά και μεταξύ τους, 
ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Οι ευκαιρίες που τους δίνονται στην ενασχόλησή 
τους με τον κήπο είναι εξαιρετικές, γιατί τους οδηγούν να ανακαλύψουν, να 
πειραματιστούν, να μάθουν εμπειρικά, να συνεργαστούν με άλλους. Είναι απίστευτο να 
βλέπεις με τι λαχτάρα τα παιδιά πιάνουν το χώμα και πόση χαρά νιώθουν παίζοντας με 
αυτό με τα γυμνά τους χέρια. 

     

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Η γνώση κατασκευάζεται από συγκεκριμένη εμπειρία και οι αφηρημένες έννοιες  
σχηματίζονται μέσα από την παρατήρηση και τον ενεργό πειραματισμό. Μέσα από τις 
εργασίες στον σχολικό κήπο η εμπειρική μάθηση οδηγεί αυτόματα σε ανώτερες νοητικές 
λειτουργίες συγκρίσεων και συμπερασμών. Οι μαθητές μας γίνονται πιο ικανοί στην 
παρατήρηση, έτσι βελτιώνεται η γνωστική ανάπτυξη ιδιαίτερα στους τομείς της επίγνωσης, 
της λογικής επεξεργασίας και της ικανότητας παρατήρησης. 
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Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner τα παιδιά μαθαίνουν 
πολλαπλώς. Στο μη- απειλητικό περιβάλλον του σχολικού κήπου τούς δίνονται όλες αυτές 
οι «πολλαπλές» δυνατότητες: να ενισχύουν δεξιότητες λόγου, να βρίσκουν λύσεις, να 
δημιουργούν νοητικά μοντέλα του χώρου, να διαχειρίζονται το σώμα τους με ακρίβεια 
κινήσεων, να καταλαβαίνουν τους ήχους της φύσης, να κοινωνικοποιούνται, να 
χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους πιο επιτυχημένα, να εξασκούν τις δεξιότητες 
επικοινωνίας, να αλληλεπιδρούν για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. 

 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Στον σχολικό κήπο αρχίζουν και λειτουργούν οι αισθήσεις τους, εντοπίζουν και ξεχωρίζουν 
χρώματα, ήχους, μυρωδιές, αποκτούν καλύτερη φυσική κατάσταση, συντονίζουν καλύτερα 
τις κινήσεις τους σε επίπεδο ισορροπίας και ευκινησίας, αρρωσταίνουν λιγότερο συχνά. Τα 
παιδιά παίζοντας μαθαίνουν και μαθαίνουν παίζοντας. Τα παιχνίδια των παιδιών στον 
σχολικό κήπο καλλιεργούν την αισθητική τους, δίνουν τροφή στη φαντασία και οδηγούν σε 
θαυμαστές εικαστικές δημιουργίες. 

Η ηθική ανάπτυξη των μαθητών μας είναι άλλο ένα ζητούμενο της παιδείας, το οποίο μέσα 
από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορεί να βρει γόνιμο έδαφος. Με 
όχημα την ενσυναίσθηση και το θεατρικό παιχνίδι καλλιεργείται στο μαθητή η ικανότητα να 
επιλύει τις αντιθέσεις ανάμεσα στις εγωκεντρικές ανάγκες του και στις υποχρεώσεις του, να 
ενεργεί θετικά ως προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα των άλλων, να σέβεται τα 
δικαιώματα των άλλων, να σέβεται τη φύση και τα στοιχεία της. 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 
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Στον κήπο του σχολείου του ο μαθητής ερευνά τις ηθικές υποχρεώσεις του προς τα όντα 
ακόμη και τα πιο «ασήμαντα», πχ τα σκουλήκια ή τα νεκρά φύλλα, και όπως αναφέρει ο 
άγιος Παΐσιος «Εγώ βλέπω τα πουλιά· λέω «θέλουν τάισμα, τα καημένα»· ρίχνω ψίχουλα 
κ.λπ., βάζω και νεράκι να πιούν. Βλέπω άρρωστα κλαδιά στα δένδρα· αμέσως σκέφτομαι να 
τα κόψω, για να μην κολλήσουν και τα άλλα» (Γέροντος Παϊσίου, 1999). Εκεί του μπαίνουν 
τα πρώτα ερωτήματα για την περιβαλλοντική ηθική. Εκεί μπορεί κάλλιστα να αναπτύξει τη 
συναισθηματική και ηθική του νοημοσύνη. Εκεί καλλιεργεί ηθικές αξίες μέσα από βιωμένα 
παραδείγματα των ενηλίκων που συνεργάζεται. Στον σχολικό κήπο δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να εξελιχθούν σε ενήλικες με περιβαλλοντική ευαισθησία. 
Με την αισθητική του διάσταση ο κήπος του σχολείου, με τη διαμόρφωση και τις χρήσεις 
του, μπορεί να εστιάσει στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών.  

Στο περιβάλλον του σχολικού κήπου τα παιδιά αναπτύσσουν  υπομονή, υπευθυνότητα και 
αυτοπεποίθηση. Η ομορφιά του κήπου και τα οφέλη της συγκομιδής παρέχουν θετική 
εγγενή ενίσχυση με αποτέλεσμα την υπομονή. Οι δεσμοί που αναπτύσσονται 
προϋποθέτουν και παράγουν συλλογικότητα. Αυτό οδηγεί σε μείωση του άγχους και 
μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό η ένταξη της κηπουρικής στο 
παιχνίδι των παιδιών να γίνει κατανοητή από τους ενήλικες με βάση τις ανάγκες των 
παιδιών χωρίς την ύπαρξη άγχους. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια ολοένα 
αυξανόμενη τάση να επιτρέπεται η ελεύθερη ροή στο παιχνίδι, ώστε αυτό να λειτουργεί 
σαν ένα ζωτικό μέσο ανακάλυψης και μάθησης.  

Στα προγράμματα των σχολικών κήπων τα παιδιά προβληματίζονται για την αξία των 
σπόρων και τη διατήρησή τους από μεταλλαγές και άδικο εμπόριο. Εμπνευσμένοι δάσκαλοι 
μπορούν να μετατρέψουν τους σχολικούς κήπους σε χώρους διάσωσης αναπαραγόμενων 
ποικιλιών, να διδάξουν την παραγωγή τροφής και να συντελέσουν στη διατροφική 
αυτάρκεια των σύγχρονων κοινωνιών πριν οδηγηθούν στη φτώχεια και την πείνα.  

 

  

( Αρχείο Α.Τ.) ( Αρχείο Α.Τ.) 

Πολλά είναι τα σχολεία που παράγουν φυτά μέσα στις τάξεις τους, τα οποία στη συνέχεια  
μοιράζουν στην τοπική κοινωνία σε ένα πανηγύρι χαράς και κοινοτικού πνεύματος, 
μπαίνοντας μπροστά σε έναν άνισο αγώνα με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Στον 
αιώνα μας πια συζητάμε για το σχολείο της αυτάρκειας, στο οποίο οι μαθητές εκτός από 
γράμματα μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες που σαν ενήλικες θα τους καταστήσουν 
αυτάρκεις μέσα σε μια κοινωνία ανταγωνισμού και ανισοτήτων. 
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Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οι σχολικοί κήποι μπορούν να γίνουν μικρές κιβωτοί της 
σωτηρίας, όπου το σχολείο θα διασώζει όλες εκείνες τις αξίες που κρατούν ψηλά την 
κοινωνία. Στους σχολικούς κήπους θα βρει έδαφος να ριζώσει πραγματικά η έννοια της 
αειφορίας.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως στους σχολικούς κήπους: 

• Ενθαρρύνεται η εμπλοκή και η συμμετοχικότητα των μαθητών 
• Αμβλύνονται οι διαφορετικότητες 
• Μαθαίνουν διεπιστημονικά 
• Αισθάνονται ενδυναμωμένοι 
• Ωφελούνται ιδιαίτερα μαθητές με δυσκολίες 
• Μαθαίνουν για τις αιτιακές σχέσεις 
• Απολαμβάνουν αισθητικά 
• Έρχονται σε επαφή με τη φύση 
• Γνωρίζουν τη γεωργική παραγωγή 
• Γίνονται παραγωγοί της τροφής τους 
• Μοιράζουν και διαχέουν 
• Αποκτούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες 
• Παίζουν με ασφάλεια 
• Αναπτύσσονται ισορροπημένα ψυχολογικά 
• Επικοινωνούν και συνεργάζονται 
• Αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές 
• Οραματίζονται 

Στα σχολεία με κήπο δημιουργείται ένα νέο όραμα για το σχολείο του μέλλοντος το οποίο 
ζει στο παρόν. Σε αυτό το σχολείο σίγουρα εμείς οι δάσκαλοι μπορούμε να δούμε τους 
μαθητές μας ευτυχισμένους, να νιώσουμε τους παλμούς της καρδιάς των μαθητών μας, 
όταν αυτά παίζουν και καλλιεργούν τον κήπο του σχολείου τους, τον κήπο τους! 
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Ο σχολικός κήπος ως μέσο προαγωγής της υγείας 
και διατροφικής αγωγής 

Γεωργίτσα Σταματοπούλου1 ΠΕ70 & Περσεφόνη Τσιμάκη2 ΠΕ60 

1Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής & 2π. Υπεύθυνη ΚΠΕ 
Καρπενησίου, μέλος του ΣΠΕ της ΕΛΛΕΤ (πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχολική κοινότητα δεν μπορεί παρά να ασχολείται σοβαρά με την προαγωγή της ψυχικής 
και σωματικής υγείας όλων των μελών της. Γνωρίζουμε μέσα από επιστημονικά κείμενα, ότι 
τα παιδιά που έχουν σωματική και ψυχική υγεία και ένα περιβάλλον ασφαλές και 
υποστηρικτικό, εμφανίζουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, ενώ δεν εγκαταλείπουν 
εύκολα τις σπουδές τους. Επίσης επιστημονικές έρευνες συνδέουν την παιδική και εφηβική 
παχυσαρκία με το έτοιμο αλλά και το μοναχικό φαγητό των παιδιών. Μας ενδιαφέρει 
κατεξοχήν η ποιότητα της τροφής, καθώς επίσης και η κοινωνικότητά της, παράμετροι που 
προάγουν σημαντικά την υγεία.  Είναι λοιπόν σημαντικό να δίνεται έμφαση στη βελτίωση 
της φυσικής και ψυχικής τους κατάστασης μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και αγωγής 
σε θέματα ισορροπημένης διατροφής, φυσικής άσκησης και  σχέσεων.  

Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει, μέσω και του κήπου του, τον τόπο  παραγωγής 
προϊόντων και παρασκευής υγιεινής τροφής για τα μέλη της κοινότητάς του. Τα προϊόντα 
μπορούν να παράγονται ή παρασκευάζονται με φιλικές και υπεύθυνες προς το περιβάλλον 
και την υγεία πρακτικές (π.χ. χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα, με ντόπιους σπόρους, 
προτίμηση με τοπικές ποικιλίες για καλλιέργεια, τοπικές και παραδοσιακές συνταγές για 
την παρασκευή κ.α). Επίσης, μπορεί να αποτελέσει το χώρο που οι μαθητές θα 
συμμετέχουν σε ενδιαφέροντα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, εμπλουτίζοντας 
τις γνώσεις και τα βιώματά τους, διαμορφώνοντας έτσι στάσεις, αναπτύσσοντας δεξιότητες 
και υιοθετώντας αξίες πολύτιμες για την υγεία τους, το περιβάλλον, την αειφορία και τις 
πανανθρώπινες αξίες. 

Μέσα από τη δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και βοτανόκηπων, την ομαδική μαγειρική 
(με τοπικά και πιστοποιημένα προϊόντα και αυτά που παράγονται στο σχολικό λαχανόκηπο) 
αναπτύσσεται η αλληλεγγύη, η διάδραση παιδιών και ενηλίκων, αναφύεται η 
ενσυναίσθηση και οι πανανθρώπινες αξίες της κατανόησης, του σεβασμού και της 
δικαιοσύνης. Υποχωρεί η βία και ο σχολικός εκφοβισμός και στον αντίποδα αναπτύσσεται η 
δημιουργικότητα, η προσωπική ευθύνη στην παραγωγή προϊόντων και την επιλογή της 
τροφής, αλλά και η περιβαλλοντική ευθύνη. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας και οι γονείς 
διδάσκονται σε μικρή κλίμακα την σημασία της αυτάρκειας της τροφής, καθώς επίσης και 
την έννοια της αειφορίας (γίνονται δηλαδή οι ίδιοι παραγωγοί και παρασκευαστές τροφής).  

Οι σχολικοί λαχανόκηποι και η παρασκευή γευμάτων συνδέουν αξίες και αρχές της 
αειφορίας και της Μεσογειακής διατροφής με τις καθημερινές επιλογές. Το παιδί που 
καλλιεργεί και μαγειρεύει σήμερα, θα γίνει ένας/μια υγιής πολίτης, ένας/μια 
συνειδητοποιημένος/η ενεργός παραγωγός, καταναλωτής αύριο. 

4 
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Οι μαθητές, καλλιεργώντας έναν σχολικό κήπο και με γνώμονα την Αγωγή Υγείας: 

• φροντίζουν τα φυτά, τον εαυτό τους και τους άλλους 
• ανακαλύπτουν το θαύμα και τον κύκλο της ζωής (γέννηση-ανάπτυξη-καρποφορία-

αναπαραγωγή-θάνατος)  
• ενδυναμώνονται εσωτερικά με θετικά συναισθήματα, αρετές και καταστάσεις για 

τον εαυτό τους και τους άλλους (τη συμπόνια, τη χαρά, το ενδιαφέρον, την 
υπομονή, την επιμονή, την ενεργή ακρόαση, την διερεύνηση  κλπ).  

• αποκτούν ψυχική ανθεκτικότητα και συμφιλιώνονται με τα αρνητικά συναισθήματα 
(τον πόνο, την φθορά, το θάνατο) 

• αποκτούν εναλλακτικές επιλογές και στάσεις αντιμετωπίζοντας με σύνεση τα 
φαινόμενα της βίας, της αδικίας και της βαρβαρότητας που εμπεριέχονται στην 
σύγχρονη ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καταναλωτική συμπεριφορά 

• λαμβάνουν αποφάσεις για την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής τους 
καλλιεργώντας την έννοια της προσωπικής ευθύνης, της ενεργούς υπεύθυνης 
συμπεριφοράς 

• αναπτύσσουν ικανότητες για την προαγωγή της εξασφάλισης  της τροφής, της 
σταθερότητας των οικοσυστημάτων, της ισότητας και της αειφόρου ανάπτυξης 

• προλαμβάνουν τις αιτίες που προκαλούν ασθένειες, όπως η καθιστική ζωή και η 
ανθυγιεινή διατροφή 

Ο σχολικός κήπος μπορεί να αποτελέσει χώρο βιωματικής προσέγγισης των αρχών της 
Μεσογειακής Διατροφής, που περιλαμβάνει άφθονες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά 
(φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά, πατάτες, όσπρια, καρποί) και μάλιστα της 
Αειφορικής (στηρίζοντας την βιοποικιλότητα, τα τοπικά και εποχικά προϊόντα, τους 
ντόπιους σπόρους, την αυτάρκεια της τροφής) αλλά και χώρος ανάπτυξης των αξιών που 
προέρχονται μέσα από αυτήν και είναι συνυφασμένες με το πολιτισμικό πλαίσιο των 
χωρών της Μεσογείου. 

Τα προϊόντα που θα προκύψουν από τον σχολικό κήπο, καθώς και ο τρόπος παραγωγής και 
κατανάλωσής τους, αναδεικνύει και προωθεί τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της 
παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής που αναφύονται μέσα από τη γνώση, την πρακτική 
και τις παραδόσεις που συνοδεύουν τη μεσογειακή δίαιτα, τις πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις γύρω από το τραπέζι.  

Για τις αξίες αυτές το 2010, η UNESCO συμπεριέλαβε τη Μεσογειακή Διατροφή στον 
Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, προκειμένου να 
αναδείξει και να συμβάλλει στη διατήρηση στοιχείων που δεν είναι μετρήσιμα και αφορούν 
κατά κύριο λόγο προφορικές παραδόσεις, μορφές τέχνης, κοινωνικές πρακτικές και 
γενικότερα έθιμα. 

Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες, όπως η καθηγήτρια της Iατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και 
πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, Αντωνία Τριχοπούλου, έχουν υπερασπιστεί τις 
αξίες και τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής με όλες τις 
γιορτές, παραδόσεις, θρησκευτικές νηστείες, άπειρες πολιτισμικές εκδηλώσεις που 
συνδέονται με το μεσογειακό τρόπο ζωής. Τα προϊόντα μικρών μονάδων παραγωγής, η 
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ποικιλότητα των τροφών, η ευρηματικότητα των Ελλήνων στην παρασκευή τους 
παρουσιάζονται ως αντίσταση στη βιομηχανία του fast food.  

Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής. 

• Υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου συγκριτικά με κορεσμένα λιπίδια 
• Υψηλή κατανάλωση οσπρίων 
• Υ ψηλή κατανάλωση κυρίως ανεπεξέργαστων δημητριακών 
• Υψηλή κατανάλωση φρούτων 
• Υψηλή κατανάλωση λαχανικών 
• Χαμηλή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων 
• Μέτρια προς υψηλή κατανάλωση ψαριού 
• Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος 
• Μέτρια κατανάλωση κρασιού, εφόσον επιτρέπεται από θρησκευτικούς και 

κοινωνικούς κανόνες 

Η σύγχρονη επιστήμη της Διατροφολογίας συνδέει τη Δίαιτα της Μεσογείου με τη 
μακροβιότητα, την πρόληψη πολλών νοσημάτων ή τουλάχιστον τη μείωση της εμφάνισής 
τους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης των ελευθέρων ριζών που παράγονται στον 
οργανισμό κατά την διάσπαση των τροφών (κυρίως ζωικών) από τροφές, όπως το λάδι, τα 
φρούτα, τα λαχανικά και δημητριακά χωρίς επεξεργασία. 

Τα υποστηρικτικά κινήματα της Αειφορικής Μεσογειακής Διατροφής 

Το πρόγραμμα της Α.Μ.Δ. στηρίζεται στις αρχές που έχουν θεμελιωθεί από το κίνημα Terra 
Madre και τον Carlo Petrini, ιδρυτή του διεθνούς διατροφικού κινήματος Slow Food

• Πέρασμα σε μια διατροφή καλή, καθαρή και δίκαιη 

 και 
απευθύνονται σε κάθε κοινότητα (σχολική κοινότητα, οικογένεια, τοπική κοινότητα). Επτά 
θεμελιώδεις άξονες συνδέονται με το κίνημα αυτό και είναι: 

• Γεωργική και διατροφική βιοποικιλότητα 
• Διατροφική παραγωγή μικρής κλίμακας 
• Διάσωση της γλώσσας και των πολιτιστικών παραδόσεων του κάθε λαού 
• Αναφαίρετο δικαίωμα στην καλλιέργεια και την διατροφή 
• Διατροφική παραγωγή υπεύθυνη προς το περιβάλλον 
• Εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης  
• Δίκαιο εμπόριο (fair trade)  

Αρχές εκπαίδευσης για την Αειφορική Μεσογειακή Διατροφή και τη 
βιοποικιλότητα: 

Η εκπαίδευση για την Αειφορική Μεσογειακή Διατροφή και την βιοποικιλότητα που 
αναδύονται μέσα από την καλλιέργεια του σχολικού κήπου:  

• Βασίζεται στην ευχαρίστηση της τροφής 
• Διδάσκει τις αξίες της βραδύτητας και του σεβασμού τόσο των δικών μας ρυθμών, 

όσο και των άλλων 
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• Ενισχύει τα  αποτελέσματα της εκπαίδευση, μια που υποστηρίζει τη μάθηση μέσω 
βιώματος (πρακτική εμπειρία)  

• Εκτιμά την πολυμορφία-ποικιλότητα των πολιτισμών, των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των απόψεων γύρω από την τροφή και τη διατροφή 

• Αναγνωρίζει τις ανάγκες, διεγείρει τα ενδιαφέροντα και αξιοποιεί τα κίνητρα του 
κάθε ατόμου 

• Προσεγγίζει το θέμα στην πολυπλοκότητά του, ευνοώντας τη διεπιστημονική 
προσέγγιση 

• Δίνει αξία στο χρόνο και τις απαιτούμενες διεργασίες  
• Ενθαρρύνει τη συμμετοχή διευκολύνοντας το διάλογο, την αυτο-έκφραση, τη 

συνεργασία, την ακρόαση και την αμοιβαία αποδοχή ανάμεσα στα μέλη μιας 
ομάδας, της ίδιας της κοινότητας 

• Είναι ένα προσωπικό ταξίδι με γνωστική, συναισθηματική και βιωματική διάσταση 
• Τροφοδοτείται από το δικό του πλαίσιο, δίνοντας αξία στη μνήμη, τη γνώση και τις 

τοπικές κουλτούρες 
• Διευκολύνει την ανταλλαγή μεταξύ των τοπικών δικτύων, ενισχύοντας την αίσθηση 

και την έννοια του κοινοτισμού 
• Αναπτύσσει την αυτογνωσία –επίγνωση στον ιδιαίτερο ρόλο και τις δράσεις του 

καθενός/καθεμιάς 
• Διεγείρει την περιέργεια, την εξάσκηση της διαίσθησης και της κριτικής σκέψης 
• Προωθεί την αλλαγή, δημιουργώντας νέες και πιο υπεύθυνες σκέψεις και 

συμπεριφορές 

Μέσα από τον σχολικό κήπο μας μπορεί: 

• Να αναπτυχθεί ενδιαφέρον και γνώση για την τροφή, τα εποχιακά και τοπικά 
προϊόντα 

• Να γίνει σύνδεση μέσω αισθήσεων με τις πρώτες ύλες των τροφών 
• Να παρασκευαστεί φαγητό με αργό χρόνο μαγειρέματος, με παρέα, σεβασμό και 

αγάπη 
• Να γίνει μια νοερή επιστροφή στις ρίζες μας, στην παράδοση και το οικογενειακό 

τραπέζι  

Παράδειγμα Εφαρμογής των αρχών της Α.Μ.Δ σε εργαστήριο εκπαιδευτικών 

Όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκαν σε εργαστήρια εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων 
ανά την Ελλάδα. Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά στο εργαστήριο που 
παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο του Αειφόρου Σχολείου (Αθήνα, 6-7 Νοεμβρίου 2015), με 
τίτλο “Προαγωγή της Υγείας μέσω της Μεσογειακής Διατροφής: Πρόληψη-Φροντίδα-
Ενδυνάμωση” με συντονίστριες τις συγγραφείς του παρόντος άρθρου. 

Στόχοι εργαστηρίου (ανά τομείς μάθησης) 

Α. Γνωστικοί 

 Να αναγνωρίσουμε και καταγράψουμε συναισθήματα-αξίες, αρχές που σχετίζονται 
με το φαγητό 



38 Συλλογικός τόμος 

 

 Να επαληθεύσουμε τη σύνδεση της Μεσογειακής διατροφής με την υγεία (ψυχική 
και σωματική) 

 Να συσχετίσουν την τροφή με τον τόπο παραγωγής, τον άνθρωπο  και τον 
πολιτισμό 

 Να αποσαφηνίσουμε τι ς έννοιες: Μεσογειακή διατροφή, βιοποικιλότητα , 
ποικιλότητα τροφής, ελεύθερες ρίζες, φυτικές ίνες 

 Να συνδέσουμε τις αρχές της Α.Μ.Δ, τον αργό χρόνο και το αξιακό υπόβαθρο του 
οικογενειακού τραπεζιού 

Β. Δεξιοτήτων 

 Να σχεδιάσουμε τρόπους διάχυσης των αρχών της Α.Μ.Δ στην κοινότητα 
 Να προγραμματίσουμε διατροφικό πρόγραμμα  για όλο το σχολείο 
 Να δημιουργήσουμε συνδέσεις των τοπικών παραγωγών με τη σχολική κοινότητα 

Γ. Στάσεων 

 Να ενθαρρύνουμε τη γνωριμία του κάθε τρόφιμου με όλες τις αισθήσεις  
 Να πειστούμε για την σχέση της Α.Μ.Δ με την πρόληψη των ασθενειών, τη 

φροντίδα και την ενδυνάμωση του οργανισμού μας 
 Να συνεργαστούμε με τα μέλη της ομάδας 
 Να συμμετέχουμε στην παρασκευή φαγητού και να το μοιραστούμε με αγάπη και 

σεβασμό  

Λέξεις-κλειδιά

Στο εργαστήριο πήραν μέρος 16 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης. Κατά τις 
εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου συμπληρώθηκε η εσχάρα παρατήρησης από την 
ανταποκρίτρια με τα εξής σημεία παρατήρησης:  

: Αγωγή Υγείας, Αειφορική Μεσογειακή Διατροφή, παραγωγή μικρής 
κλίμακας, τοπικά προϊόντα, ντόπιοι σπόροι, βιοποικιλότητα, οικογενειακό τραπέζι, φυτικές 
ίνες, ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά, πρόληψη, ενδυνάμωση, τοπικά προϊόντα, 
οικογενειακό τραπέζι, σχολικός λαχανόκηπος, αργός χρόνος, fast food, αυτάρκεια τροφής, 
ενεργοί παραγωγοί, δίκαιο εμπόριο, κοινωνικότητα, αλληλεγγύη, σωματική και ψυχική 
υγεία, καλή-καθαρή και δίκαιη τροφή, αειφορία, ενεργός πολίτης  

Θεματικές που επεξεργάστηκαν οι ομάδες: 

-Τρόποι συγκρότησης ομάδων (ολομέλεια-2αδα-4αδα-ολομέλεια) 
-Ορισμός και στόχοι της Αγωγής Υγείας 
-Αποσαφήνιση εννοιών για την ΑΜΔ (ελεύθερες ρίζες/φυτικές ίνες/βιοποικιλότητα) 
-Τρόποι διάχυσης στην τοπική κοινότητα 
-Σημασία τοπικής τροφής και υποστήριξη της βιοποικιλότητας του τόπου και της 
ποικιλότητας της τροφής 

Μεθοδολογία που υιοθετήθηκε: 

Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση,  
Χάρτης Εννοιών  
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Καταιγισμός Ιδεών 
Πείραμα 
Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού  
Παρασκευή φαγητού 

Απαραίτητος χρόνος για την επεξεργασία του θέματος: 

O προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης του εργαστηρίου είναι 180’. 

Ενδιαφέρουσες απόψεις που κατατέθηκαν από τις ομάδες: 

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, στο σημείο που αφορούσε τις προσωπικές εμπειρίες 
και αναμνήσεις από την παιδική ηλικία των συμμετεχόντων, πάνω στις αξίες της ΑΜΔ., ένας 
εκπαιδευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο παππούς του, ο οποίος ήταν μάστορας, 
έπαιρνε τενεκέδες λαδιού και αφού τις τρυπούσε, έφτιαχνε ψησταριές, έκαιγε κάρβουνα 
και πάνω του έψηνε σαρδέλες. Όλοι παρατήρησαν ότι υπήρχαν κοινές εμπειρίες και 
συναισθήματα που σχετίζονταν με τις διατροφικές συνήθειες, κοινές ονομασίες 
διαδικασιών και πρακτικών, κυρίως ανά περιοχή. Αναδείχθηκε το φορτίο από τις αρχές, 
κανόνες και κοινωνικές σχέσεις γύρω από το οικογενειακό τραπέζι και έγινε η σύνδεση των 
προηγούμενων εμπειριών των εκπαιδευτικών με τους στόχους του εργαστηρίου.  

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου από τους εκπαιδευτικούς: 

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου έγινε τόσο από την οργανωτική ομάδα του συμποσίου, η 
οποία έδινε ερωτηματολόγιο για την συγκεκριμένη ημέρα καθώς και από τις συντονίστριες 
του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα η εσωτερική αξιολόγηση διαμορφώθηκε με την 
συμπλήρωση κλίμακας likert (από το 1 έως το 5) με θεματικές όπως:  

o Προετοιμασία/πληρότητα/σαφήνεια παρουσίασης εννοιών και στόχων 
o Επιλογή και εφαρμογή μεθόδου και τεχνικών διδασκαλίας/καταλληλότητα-

εφαρμογή τεχνικών αξιολόγησης. 
o Καταλληλότητα δραστηριοτήτων για ανάπτυξη: Γνωστικών/ Συναισθηματικών/ 

Κοινωνικών δεξιοτήτων 
o Κατανομή χρόνου και ρυθμός εργαστηρίου 
o Κατοχή της ύλης και επιστημονική συνέπεια 
o Εκφραστική και γλωσσική ικανότητα 
o Δραστηριοποίηση παρακίνηση επιμορφωτών 
o Επικοινωνία, σχέση εμψυχωτών - επιμορφωμένων 

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια η αξιολόγηση του εργαστηρίου ήταν εξαιρετική 

Περιγραφή εργαστηρίου  

(μεταξύ 4 και 
5 της κλίμακας).  

Α’ Μέρος 

Ολομέλεια-Γνωριμία/Ενεργοποίηση 

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου έγινε η γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς, η 
ενεργοποίηση μέσα από ένα παιχνίδι γνωριμίας, το οποίο οδήγησε στην πρώτη συγκρότηση 
ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες βρήκαν κοινά ενδιαφέροντα και 
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γνωρίστηκαν καλύτερα. Με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά έγινε χωρισμός σε δυάδες 
και μετά σε τετράδες. 

Ορισμοί-Στόχοι Αγωγής Υγείας-ΑΜΔ 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η διάρθρωση του εργαστηρίου, έγινε η πρώτη σύνδεση των 
δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο με την θεματική του εργαστηρίου, μέσα από 
παραδείγματα (π.χ. με ποιον τρόπο συνδέεται ο σχολικός λαχανόκηπος με την διατροφή, 
την μεσογειακή διατροφή και το κυλικείο). Δόθηκαν οι ορισμοί της Μεσογειακής 
Διατροφής και τις δίκαιης τροφής καθώς και ο τρόπος σύνδεσης του εργαστηρίου με τα 
ευρωπαϊκά παραδείγματα (Slow Food Education/Ιταλία, Sustainable education/Αγγλία). 
Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον κατά τη συζήτηση για την σημασία της τοπικής τροφής όπου 
υπήρξε η αποσαφήνιση σημαντικών εννοιών για τη Α.Μ.Δ. (Ελεύθερες ρίζες, φυτικές ίνες, 
βιοποικιλότητα), καθώς επίσης και για τους τόπους σύνδεσης και διάχυσης στην τοπική 
κοινότητα 

Μέσα από τα θέματα αυτά έγινε η προσέγγιση και η στοχοθεσία της Αγωγής Υγείας. 
Συζητήθηκαν οι μορφές επικοινωνίας και οι τρόποι ανάπτυξης των δεξιοτήτων που 
στηρίζουν τους στόχους της αγωγής του πολίτη και της Αγωγή Υγείας. Μέσα από την 
στοχοταξινομία της Αγωγής Υγείας προσεγγίστηκε η έννοια της Αειφορίας, 
χρησιμοποιώντας την λέξη-κλειδί «σύνδεση». π.χ. «Που μπορεί να βρίσκεται η αειφορία 
στο σχολείο; -Βρίσκεται στην σύνδεση των θεματικών περιοχών, η σύνδεση διαμορφώνει 
ένα νόημα» 

Σύνδεση με το θέμα μέσω των προσωπικών εμπειριών- αναμνήσεων 

Από την ομάδα των τεσσάρων οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν ανά δύο και αντάλλαξαν μια 
ευχάριστη ανάμνηση από την παιδική τους ηλικία σχετικά με την τροφή και το οικογενειακό 
τραπέζι. Στην συνέχεια μοιράστηκαν τις εμπειρίες αυτές στην ολομέλεια. Αργότερα, έγινε ο 
μοιρασμός των τεσσάρων ρόλων (συντονιστής/στρια, γραμματέας, παρασκευαστής/στρια, 
παρουσιαστής/στρια). Ανά τετράδα συζήτησαν τις αναμνήσεις τους  και εκμαιεύτηκαν οι 
αρχές, οι αξίες και τα συναισθήματα που φορτίζουν την τροφή, την διατροφή και το 
οικογενειακό τραπέζι. Ακολούθησε η καταγραφή τους και η σύντομη παρουσίαση στην 
ολομέλεια. Συνεχίζοντας σε 4/αδες ακολούθησε καταιγισμός ιδεών πάνω στην έννοια της 
Μεσογειακής Διατροφής, καθώς και η εξακτίνωση των ιδεών αυτών σε κατηγορίες 
(προϊόντα/ τόπος/ υγεία).   

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Με την ανάκληση των προσωπικών εμπειριών τους 
αναγνώρισαν ότι η τροφή εμπεριέχει συναισθηματικό φορτίο και επομένως στηρίζει, 
αναπτύσσει και καλλιεργεί κοινωνικές σχέσεις. Γύρω από το οικογενειακό τραπέζι υπάρχει 
ευχαρίστηση, επικοινωνία, φροντίδα, ενδυνάμωση της οικογένειας και της ομάδας.  

Πειράματα και ο σκοπός τους 

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου διεξήχθησαν δύο πειράματα.  

1ο  ΠΕΙΡΑΜΑ: Οι φυτικές ίνες και ο ρόλος τους στην υγεία του οργανισμού 

Το πρώτο αφορούσε τις φυτικές ίνες και τη θέση τους στην ΑΜΔ. Έγινε προσομοίωση της 
λειτουργίας της απορρόφησης των συστατικών από το πεπτικό σύστημα, χρησιμοποιώντας 
δυο τύπους αλεύρων (ολικής και λευκό), χάρτινα φίλτρα, νερό και διαφανή δοχεία, για να 
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γίνεται αντιληπτός ο διαφορετικός χρόνος διήθησης του νερού ανάμεσα στο λευκό και 
μαύρο χυλό αλευριού. Συσχετίστηκε έτσι ο διαφορετικός χρόνος απορροφητικότητας των 
συστατικών μεταξύ λευκού και μαύρου ψωμιού από το πεπτικό σύστημα και αναδείχθηκε η 
σχέση των φυτικών ινών και του γλυκαιμικού δείκτη με την υγεία. Τονίστηκε ο θετικός 
ρόλος των φυτικών ινών της Α.Μ.Δ στην υγεία με την πρόσληψη μικρότερης ποσότητας 
τροφής, όταν καταναλώνουμε προϊόντα με φυτικές ίνες.  

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ: Ελεύθερες ρίζες/οξείδωση 

Έγινε ορισμός των ελεύθερων ριζών και της οξείδωση. Παρουσιάστηκε το παράδειγμα της 
αργής οξείδωσης του κυδωνιού με την βοήθεια του λεμονιού (αντιοξειδωτικό) και της 
ταχείας οξείδωσης του κυδωνιού χωρίς λεμόνι. Αποδείχθηκε έτσι ο ρόλος των 
αντιοξειδωτικών που περιέχει η Α.Μ.Δ στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών στον 
οργανισμό μας, η αναγκαιότητα της πρόσληψης περισσότερων αντιοξειδωτικών σε 
συνθήκες στρες και ρύπανσης. Αποδείχθηκε η αναγκαιότητα να επιλέγουμε τα προϊόντα της 
Α.Μ.Δ για τα παιδιά και την οικογένεια, ώστε να προλαμβάνουμε τη δημιουργία 
προβλημάτων υγείας και να φροντίζουμε τον οργανισμό μας. 

   

Κατασκευή τοιχογραφίας και παρασκευή πιάτων 

Β’ Μέρος 

Το μέρος αυτό εξελίσσεται σε 3 φάσεις: 1. Σύνδεση ποικιλότητας τροφής με τον τόπο και 
τρόπο παραγωγής και τους ανθρώπους (παραγωγοί), 2. Τοιχογραφία, 3. Παρασκευή πιάτου 

Έγινε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, για να προκληθεί η περιέργεια και η 
εξερεύνηση και να γίνει πιο ελκυστική η γνωστική προσέγγιση και επεξεργασία των 
τροφίμων. Τέσσερα κουτιά κρύφτηκαν στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Περιείχαν το 
καθένα διαφορετικά τρόφιμα και τρία είδη από ελληνικά τοπικά προϊόντα διαφορετικής 
περιοχής (3 είδη ψωμιού, 3 είδη τυριού, 3 είδη μελιού και 3 είδη από τσάι βουνού). 
Υποστηρίχθηκε με αυτόν τον τρόπο η ποικιλότητα της τροφής. Στη συνέχεια με τα κείμενα 
πληροφοριών που δόθηκαν, φτιάχτηκε η ταυτότητα κάθε τροφίμου, ώστε να συνδεθεί η 
τροφή με τον τόπο, τους ανθρώπους και την παράδοσή του. Η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων έγινε στην ολομέλεια. 

Α΄ φάση 
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Παρουσιάστηκε ο τρόπος κατασκευής της τοιχογραφίας με την βοήθεια ενός χάρτη της 
Ελλάδας, όπου οι μαθητές θα καλούνταν να κολλήσουν επιλεγμένες εικόνες και 
φωτογραφίες, με στόχο να δημιουργήσουν ένα χάρτη τοπικών προϊόντων και να συνδέσουν 
το κάθε προϊόν με τον τόπο του, το κλίμα, τον τρόπο παραγωγής του, τα έθιμα και τις 
γιορτές γύρω από την τροφή. 

Β΄ φάση 

Οργανώθηκε μια γωνιά παρασκευαστηρίου με τραπέζια, τραπεζομάντηλα, ξύλα κοπής και 
πιατέλες. Οι παρασκευαστές κλήθηκαν να παρασκευάσουν μεζέδες για όλους, 
χρησιμοποιώντας τα τρόφιμα που επεξεργάστηκαν. Φτιάχτηκαν 3-4 πιατέλες με ποικιλία 
μεζέδων και ρόφημα από τσάι βουνού. Στη συνέχεια στρώθηκε οικογενειακό τραπέζι και 
μοιραστήκαμε την τροφή, δίνοντας το παράδειγμα της αξίας του να τρώμε μαζί με τους 
άλλους. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και υπήρχε ικανοποίηση ανάμεσα στα μέλη. Οι 
εκπαιδευτικοί βίωσαν έτσι τις αξίες της Α.Μ.Δ. την κοινωνικότητα, τη φροντίδα και την 
αλληλεγγύη. 

Γ΄ φάση 

Αποφόρτιση-κλείσιμο εργαστηρίου 

Στην ολομέλεια και σε κύκλο παίχτηκε ένα παιχνίδι με στόχο τα μέλη της ομάδας να 
αποφορτιστούν με την βοήθεια της χαράς του παιχνιδιού. 

Ως επίλογο του εργαστηρίου κλήθηκε κάθε μέλος της ομάδας να διατυπώσει μια λέξη 
(συναίσθημα, αξία, αρχές κλπ) που έρχεται στο νου του από τις εμπειρίες του εργαστηρίου, 
δημιουργώντας μια ομαδική σύνοψη από τις προσλαμβάνουσες του κάθε ενός/μιας 
σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του/της. 

Διαδικτυογραφία: 

Βάτου Έρση, «Πολιτισμός, η μεσογειακή δίαιτα», εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 17/11/2010 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=17/11/2010&id=224587 

Γερούκη Αριάδνη, «Slow food, αργοφαγία» περιοδικό ΖΕΝΙΘ, 15/1/2011 
http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/15/slow-food/ 

Κούλογλου Στέλιος, εκπομπή « Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα - SLOW FOOD VS FAST FOOD» - part 1 
http://www.youtube.com/watch?v=xOjlW9N7OYc  

Μπερτζελέτος Δημήτρης Π.,  «Διατροφικά κινήματα» ΚΠΕ Καστρίου 
http://kpekastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrofika_kinhmata.pdf  

Political introduction to the Slow Food Educatiοn Manifesto 

Slow Food Education Handbook 
http://www.slowfood.com/education/filemanager/resources/manif_edu_eng.pdf 

http://slowfood.com/education/filemanager/resources/ING_manuale_educazione_web.pdf  
Σκούλλος Μιχαήλ, Μαλωτίδη Β., «Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο» ΜΙΟ. 

http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/MED_food_total_GR.pdf 
Τριχοπούλου Αντωνία, (2010) «Μεσογειακή διατροφή, παραδοσιακά μεσογειακά τρόφιμα και 

υγεία», περ. « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
http://www.hjnutrdiet.com/attachments/issues/pdf/1792-4030-1-2.pdf 

http://www.everydayhumane.org/ 
http://www.rootsofempathy.org/ 
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Ένα wiki για το Τοπικό Δίκτυο των σχολικών κήπων 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής  

Τι είναι τα wiki 

Τα wiki έχουν βρει πολλαπλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία 
χρόνια κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα συντονίζουν τις 
εργασίες των μαθητικών ομάδων αξιοποιώντας το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και 
καλλιεργώντας παράλληλα πολλαπλούς εγγραμματισμούς (Τσίγκου Α., 2012). 

Ο σχεδιασμός των wiki στηρίζεται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Τα wiki δεν είναι απλά 
ένα «εργαλείο» για να πετύχεις ένα στόχο. Είναι μια «πλαστική» πλατφόρμα, πάνω στην 
οποία μπορείς να χτίσεις ποικιλία δραστηριοτήτων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση του 
wiki μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των επιδόσεων στα μαθήματα, στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 

Τα wiki θεωρούνται τα πιο σημαντικά Web 2.0 εργαλεία, αφού μπορούν να υποστηρίξουν 
πάρα πολλούς σκοπούς. Τα wiki είναι ανοικτά πληροφορικά περιβάλλοντα, κατά τη χρήση 
των οποίων μαθητής και εκπαιδευτικός αναπαριστούν ελεύθερα τη σκέψη τους, με τελικό 
στόχο τη μάθηση και τη γνώση. Η όλη διαδικασία στηρίζεται στην οικοδόμηση της γνώσης 
(θεωρία του κονστρουκτιβισμού), καθώς οι μαθητές οικοδομούν νέα γνώση και τη 
συσχετίζουν με τις πρότερες γνώσεις τους. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές δεν μένουν 
παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά την συνθέτουν μόνοι τους.  

Ένα wiki δίνει τη δυνατότητα της συνεργασίας σε μια ομάδα όπως η σχολική τάξη, καθώς 
όλα τα μέλη συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του. Έτσι, προωθείται η ομαδοσυνεργατική 
μάθηση και δημιουργούνται κοινότητες πρακτικής, τα μέλη των οποίων αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους και με το περιβάλλον, για να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό.  

Η δημιουργία δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την τεχνολογία wiki πρέπει να στοχεύει 
στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω επέκτασης των γνώσεων και των δεξιοτήτων της. Το 
wiki προσφέρει ένα περιβάλλον επικεντρωμένο στο μαθητή, μέσα στο οποίο αυτός μπορεί 
να διαδράσει με τους άλλους, να συνεργαστεί μαζί τους για τη λύση προβλημάτων, να 
προσφέρει επανανατροφοδότηση (feedback) στους άλλους μαθητές και να φτιάξει τη δική 
του βάση γνώσης. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, να 
γνωρίζουν τι θέλουν να μάθουν με έναν εποικοδομητικό και συνολικό τρόπο. Επομένως, 
διαπιστώνουμε ότι η χρήση των wiki στην εκπαίδευση είναι μια πολλά υποσχόμενη 
καινοτομία, η οποία μπορεί να επιφέρει πολλές βελτιώσεις στην τρόπο διδασκαλίας. 

Πλεονεκτήματα των wiki 

Στα θετικά αποτελέσματα των wiki καταγράφεται η ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων 
μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης στους εκπαιδευόμενους επιτρέποντας έτσι τη 
δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι 
χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης συνεχώς και με συνέπεια. 
Επιπλέον, προκαλείται ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της 
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επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης, καθώς και ανάπτυξη της 
δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. Εισάγεται και 
ενισχύεται η ιδέα ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».  

Σημαντικό όφελος αποτελεί και η αύξηση της δέσμευσης όλων των εκπαιδευόμενων, οι 
οποίοι ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Αναπτύσσονται 
διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Βελτιώνεται η ικανότητα αναθεώρησης και 
επανεξέτασης κειμένων, αυξάνεται η ευελιξία στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων 
έκφρασης του ίδιου νοήματος και καλλιεργείται η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον 
μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού.  

Σε ένα wiki οι απόψεις διαμορφώνονται δημοκρατικά, αφού ο καθένας μπορεί να 
συμμετέχει, να επεξεργάζεται τις δημοσιεύσεις, να αλλάζει ή να συμπληρώνει τα κείμενα 
άμεσα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους και επομένως ο καθένας μπορεί να τα 
αξιολογήσει, να συζητήσει για αυτά, να τα αλλάξει. Η διεργασία συζήτησης βελτιώνεται με 
το χρόνο επιτρέποντας σε κάθε μαθητευόμενο να σχηματίσει τη δική του άποψη βάσει των 
πληροφοριών που επεξεργάζεται η κοινότητα. Στη βασική του μορφή το wiki λειτουργεί ως 
πλατφόρμα, για να δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διεργασίας μετασχηματισμού οι πληροφορίες αναγνωρίζονται, οργανώνονται και το νόημά 
τους αποσαφηνίζεται με αποτέλεσμα νέες ιδέες και γνώσεις να αναπτύσσονται.  

Εφαρμογή σε ένα Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω λόγους και αξιοποιώντας την πλατφόρμα 
wikispaces.com, δημιουργήθηκε από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το wiki 
“kiposaeiforias” (http://kiposaeiforias.wikispaces.com/home

Το επόμενο βήμα ήταν να προσκληθούν μέσα από την πλατφόρμα ως μέλη οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Τοπικό Δίκτυο. Στη συνέχεια προγραμματίστηκε ειδική 
συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς αυτούς, κατά την οποία όσοι παραβρέθηκαν 
ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα wiki και τέθηκαν από κοινού οι 
βάσεις της διαδικτυακής συνεργασίας. Όσον αφορά τη δομή του wiki αποφασίστηκε το 
κάθε σχολικό τμήμα να έχει μία δική του σελίδα, στην οποία θα ανεβάζει υλικό από τις 
εργασίες και την έρευνά του. Όσον αφορά τη μορφή αποφασίστηκε στην αρχική σελίδα να 
δημιουργηθεί ένας πίνακας με εικονίδια, τα οποία με σύνδεσμο θα οδηγούν στην 
αντίστοιχη σελίδα του σχολείου. Συμφωνήθηκε επίσης οι εκπαιδευτικοί να εμπλέξουν και 
τους μαθητές τους στην διαδικασία συγγραφής των σελίδων τους, όπου η σύνδεση με το 
διαδίκτυο το επέτρεπε. 

) με στόχο να λειτουργήσει σαν 
τρόπος ασύγχρονης επικοινωνίας των μελών του Τοπικού Δικτύου «Ο κήπος της 
Αειφορίας». 

Στη συνάντηση αυτή οι πλέον εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες έδειξαν ζωηρό 
ενδιαφέρον για τον καινοτόμο τρόπο δουλειάς, ενώ οι υπόλοιποι διατύπωσαν κάποιους 
ενδοιασμούς, δεσμεύτηκαν όμως να δοκιμάσουν. Τις επόμενες ημέρες όσοι από τους 
εκπαιδευτικούς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση άρχισαν δοκιμαστικά να ανεβάζουν 
υλικό από τις δουλειές των μαθητών τους. Όσοι δεν μπόρεσαν να συνδεθούν ζήτησαν 
σεμινάριο ή ενδοσχολική ενημέρωση και προσωπική βοήθεια. 
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Για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αποφασίστηκε να γίνει ένα βιωματικό σεμινάριο 
σε οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής ενός από τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν 
στο δίκτυο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν αρκετά από τα μέλη του Τοπικού Δικτύου. Έγινε 
θεωρητική παρουσίαση για τη φιλοσοφία των wiki, τα πλεονεκτήματά τους και τα 
μειονεκτήματα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά καλές πρακτικές από υλοποιημένα 
εκπαιδευτικά wiki και έγινε πρακτική εφαρμογή με εργασία στο wiki “kiposaeiforias”. 

Μια πρώτη διαμορφωτική αξιολόγηση έγινε στο σεμινάριο επιμόρφωσης, όπου τέθηκαν τα 
προβλήματα και οι εμπλοκές. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους ήταν καινούρια εμπειρία 
διατύπωσαν ανεπιφύλακτα την θετική τους στάση ξεπερνώντας κάθε ενδοιασμό για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνεργασία και την προώθησή της στους μαθητές τους. 
Παράλληλα, εξέφρασαν την ευχάριστη έκπληξη για το πόσες ωραίες δουλειές γίνονται στις 
τάξεις και στις οποίες δίνεται η δυνατότητα με την πλατφόρμα αυτή να βγαίνουν στη 
δημοσιότητα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου. 

Όσο για τις δυσκολίες που συνάντησαν οι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως 
τα κοινωνικά δίκτυα απάντησαν ότι δεν συνάντησαν καμία, ενώ τους άρεσε το κλίμα της 
ομάδας και το ότι ήταν ένα ενεργητικό σεμινάριο στο οποίο εφάρμοζαν αυτά πού έμαθαν. 
Ένιωσαν ευχάριστα λόγω του συνεργατικού και φιλικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί 
και δήλωσαν ότι θα το αξιοποιήσουν κάνοντας ενεργά μέλη τους μαθητές τους, ώστε να 
μάθουν βλέποντας τη δουλειά άλλων σχολείων, να σχολιάζουν και να αναπτύσσουν κριτική 
σκέψη. Οι όχι καλά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες συμφώνησαν στο ευχάριστο και 
φιλικό κλίμα, στην ανταλλαγή γνώσεων και μεθόδων, εξέφρασαν την ανάγκη στενότερης 
επίβλεψης από τον οργανωτή του wiki και απλά διατύπωσαν την κριτική ότι το σεμινάριο 
έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ώστε να έχουν τον χρόνο να εμπλέξουν τις 
τάξεις τους πιο ενεργητικά στη διαδικασία. 
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Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν ενέπλεξαν στη διαδικασία αυτή 
τους μαθητές τους. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν, σαν τάξη δημιούργησαν λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο δέχτηκαν την πρόσκληση, η τάξη τους εγγράφηκε 
ως μέλος, περιηγήθηκαν στον «Κήπο της Αειφορίας», είδαν δουλειές των άλλων σχολείων 
και έγινε η πρώτη προσπάθεια για «ανέβασμα» του υλικού τους στη δική του σελίδα. 

Στη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 δημιουργήθηκαν 40 σελίδες σχολείων, απ’ τις οποίες 
οι 15 έμειναν ανενεργές, γιατί οι εκπαιδευτικοί τους δεν συνδέθηκαν καθόλου στην 
πλατφόρμα. Από τις υπόλοιπες, οι 18 είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε υλικό, ενώ στις 7 
κατατέθηκε μόνο το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματός τους.  

Το wiki “kiposaeiforias” βρισκόταν σε διαδικασία διαμόρφωσης και εξέλιξης μέχρι το τέλος 
της σχολικής χρονιάς 2014-2015, οπότε και ολοκληρώθηκε η τριετής λειτουργία του 
Τοπικού Δικτύου. Μέχρι τότε μέλη του συνδιαμόρφωναν το περιεχόμενο και τη μορφή του 
με πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και ενεργού συμμετοχικότητας. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η αξιοποίηση της πλατφόρμας του wiki για την δικτύωση 
σχολείων, τάξεων και εκπαιδευτικών που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα με κοινή 
θεματολογία έχει θετικά αποτελέσματα που αφορούν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών, 
γνώσεων, όσο και τρόπου σκέψης και μεθόδων εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
θετικά ένα τέτοιο «δίκτυο», θεωρούν εύκολη την πλατφόρμα εργασίας και διαπιστώνουν 
ότι οι μαθητές τους ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε διαδικασίες παρουσίασης ερευνών, 
ανταλλαγής σκέψεων και διαδικτυακής επικοινωνίας με άλλες τάξεις. Εν τέλει, όσοι το 
χρησιμοποίησαν ωφελήθηκαν μεθοδολογικά και τους δόθηκε η δυνατότητα να ανοίξουν 
τους ορίζοντες των μαθητών τους. Γενικά, μια διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης 
επικοινωνίας μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία σε ένα Τοπικό Δίκτυο, χρειάζεται όμως 
πιο μεθοδευμένη επιμόρφωση, συστηματική χρήση και τακτική ανατροφοδότηση. 
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Ο συντονιστικός ρόλος του Διευθυντή 

Ελευθερία Καλαϊτζή ΠΕ70  

9ο Δ.Σ. Μεγάρων (Διευθύντρια)  

Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο μας σε ένα 
διετή προγραμματισμό αποφασίσαμε να ασχοληθούμε την πρώτη χρονιά με την οργάνωση 
του σχολικού κήπου και τη δεύτερη με την ανακύκλωση, εντάσσοντάς την και αυτήν στη 
θεματική του κήπου. Το παιδαγωγικό κομμάτι μέσα και έξω από την τάξη το ανέλαβαν οι 
εκπαιδευτικοί των τάξεων, ενώ το οργανωτικό σκέλος το ανέλαβε η Διευθύντρια του 
σχολείου. 

Με τα προγράμματα αυτά θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σε θέματα 
περιβάλλοντος, ξεκινώντας από το άμεσο περιβάλλον της σχολικής αυλής. Σκοπός μας ήταν 
να αγαπήσουν τα παιδιά τα φυτά, να γνωρίσουν πώς να τα φροντίζουν, να ενημερωθούν 
για την αξία τους στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και να ομορφύνουμε το περιβάλλον του 
σχολείου, στο οποίο περνούν τόσες ώρες. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάμβαναν το 
πρόγραμμα, ώστε να καταρτίσουμε τους βασικούς άξονες βάσει των οποίων θα έπρεπε να 
οργανωθεί όλος ο σχεδιασμός. Οι εκπαιδευτικοί  παρουσίασαν το χρονοδιάγραμμα της 
εργασίας τους και ζήτησαν να εξασφαλιστούν κάποια υλικά που θα χρειάζονταν στην 
πορεία των εργασιών τους. Έπρεπε λοιπόν να αναζητηθούν οικονομικοί  πόροι.  

Για τους πόρους αυτούς απευθυνθήκαμε στην Σχολική Επιτροπή και στον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων. Και οι δυο αυτοί φορείς ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά εξασφαλίζοντας τα 
χρήματα που χρειάζονταν για την προμήθεια των υλικών. Έτσι, αξιοποιώντας τα χρήματα 
αυτά, εφοδιαστήκαμε με ποτιστήρια, μικρά σκαλιστήρια και φτυαράκια, χώμα για τον κήπο 
και μικρά γλαστράκια. Προμηθευτήκαμε δωρεάν φυτά από το Διομήδειο Βοτανικό Κήπο, 
φυτά όμως έφεραν και οι μαθητές από τους κήπους τους. Χώμα και σπόρους 
προμηθευτήκαμε από γονείς αγρότες. Χρειαστήκαμε επίσης γάντια μιας χρήσης, τα οποία 
και αγοράσαμε. Αξιοποιήσαμε συγκεκριμένα σημεία της σχολικής αυλής, ώστε τα φυτά μας 
να είναι ασφαλή και τα προστατέψαμε με ξύλινο χαμηλό φράχτη, τον οποίο 
κατασκευάσαμε με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων. 

Στα πλαίσια του προγράμματος της ανακύκλωσης ζητήθηκε από τα παιδιά να φέρουν από 
το σπίτι τους οποιοδήποτε δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γλαστράκι: τενεκεδάκια 
από νες καφέ, κουπάκια από  γιαούρτια, φιάλες εμφιαλωμένου νερού κ.ά. Όλα αυτά τα 
σκεύη διακοσμήθηκαν από τους μαθητές και έγιναν κατάλληλα γλαστράκια να 
φιλοξενήσουν σπόρους και φυτά. 

Στην πορεία προέκυψε η ανάγκη της ανακύκλωσης των οργανικών προϊόντων του κήπου. 
Έτσι αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε αυτοσχέδιο κομποστοποιητή με ξύλινες παλέτες σε 
κατάλληλο χώρο του κήπου. Τον κομποστοποιητή έμαθαν οι μαθητές του προγράμματος να 
τον λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με όλους τους κανόνες της σωστής 
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λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να εμπλέξουν και τους υπόλοιπους μαθητές του 
σχολείου στη χρήση του. 

Η επιτυχία του προγράμματος βασίστηκε στην καθημερινή φροντίδα των εκπαιδευτικών 
που το υλοποίησαν, οι οποίοι συνεχώς εμψύχωναν τους μαθητές τους. Μεγάλη ήταν και η 
συμβολή των γονέων των μαθητών, οι οποίοι σε κάθε στάδιο του προγράμματος στάθηκαν 
αρωγοί. Όλοι αυτοί με πολύ μεράκι εξασφάλισαν και άλλα υλικά που χρειάστηκαν στην 
πορεία, όπως λάστιχα αυτοκινήτων και ξύλινες παλέτες, που αξιοποιήθηκαν με πολύ 
δημιουργικό τρόπο. Άλλη μια όμως επιτυχία του προγράμματος ήταν ότι κατά τη διάρκειά 
του μπήκαν στο «παιχνίδι» μαθητές και από άλλες τάξεις, που ανέλαβαν το πότισμα και τη 
φροντίδα των φυτών. 

Ο όμορφος σχολικός κήπος είναι ένα στοίχημα, που για να το κερδίσεις χρειάζεται 
προγραμματισμός, φροντίδα, μεράκι και συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών, καθώς και καλός συντονισμός εκ μέρους της Διεύθυνσης του σχολείου.  

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Έτοιμοι για μεταφύτευση στον κήπο 

 
Σκάψιμο με τη σειρά 

  
Κοίτα πόσο βαθιά λακούβα έσκαψα! 

 
Παιδιά, ο κομποστοποιητής μας σε λίγο θα είναι 

έτοιμος! 
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Επαναχρησιμοποιούμε δημιουργικά και 

πλαστικές μπουκάλες νερού 
 

Ζαρντινέρα με ζουμπούλια στο διάδρομο 

  
Γλάστρες, πήλινα και τενεκεδάκια σε παράταξη 

 
Φυτεύουμε παντού! 

  
Ακόμα και στα παλιά μας γαλοτσάκια! 

 
Ομορφαίνουμε την είσοδο του σχολείου! 

  
Βόλτα στον κήπο! Πρωτότυπα παρτέρια στον κήπο μας! 
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Μια ωραία συντροφιά! 

 
Το ξύλινο διαχωριστικό του κήπου μας! 

  
Ωραίος συνδυασμός χρωμάτων! 

 
Δυόσμε, θέλεις να κάνουμε παρέα; 

  
Τα εργαλεία πάντα σε ετοιμότητα 

 
Δίνουμε νέα ζωή στα παλιά αντικείμενα! 

  
Οι πινακίδες δίνουν οδηγίες… Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας! 
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Δέντρα, θάμνοι και αρωματικά φυτά από τον 
σχολικό κήπο 
Ισιδώρα  Αθανασίου, Γεωπόνος Γ.Π.Α., Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα 
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Δήμος Ασπροπύργου, Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου, Τμήμα 
Πρασίνου, Κατασκευής και Συντήρησης Πάρκων & Δενδροστοιχιών 

 

 

Α. ΑΕΙΘΑΛΗ ΔΕΝΔΡΑ 

Πεύκη η χαλέπιος  

Καταγωγή: Ιθαγενές της Μεσογείου  

Περιγραφή: Είναι δέντρο αειθαλές, κωνοφόρο, με κορμό συνήθως στρεβλό και ύψος έως 
και 25 μέτρα. Τα φύλλα του έχουν τη μορφή βελόνας με μήκος 8-10 εκατοστών και φύονται 
συνήθως ανά δύο. Τα άνθη είναι μικρά κιτρινωπά. Ανθίζει Απρίλιο – Μάιο.   

Οικολογία: Είναι δένδρο που ευδοκιμεί σε περιοχές με κλίμα ήπιο, δεν αντέχει το πολύ 
κρύο (κάτω των -12°C). Το βρίσκουμε στη νότια και κεντρική Ελλάδα σε υψόμετρο μέχρι 
1000 μέτρων, στο Πήλιο και στη Χαλκιδική. 

  
  

Χρήση: Φυτεύεται μοναχικό ή σε ομάδες. Κατάλληλο για αναδασώσεις και ανεμοφράκτες. 
Το ξύλο του πεύκου, από την αρχαιότητα, θεωρείται ως το καταλληλότερο για κατασκευή 
πλοίων. Η ρητίνη που παράγει το ξύλο είναι καλής ποιότητας και χρησιμοποιείται ως 
συντηρητικό τροφών και ποτών, όπως του ελληνικού κρασιού, ρετσίνα, με το εξαιρετικό 
άρωμα. Χρησιμοποιείται επίσης στη φαρμακευτική και την παρασκευή  καλλυντικών και ο 
βρώσιμος καρπός του, το κουκουνάρι, στη μαγειρική. 
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Μυθολογία: Το πεύκο ήταν μια πεντάμορφη νύμφη, η οποία συμπαθούσε πολύ τον 
τραγοπόδαρο θεό Πάνα και έκανε συχνά παρέα μαζί του. Ο Βορέας, ο θεός του βόρειου 
ανέμου, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και ζήτησε να την κάνει γυναίκα του. Εκείνη 
τρόμαξε και άρχισε να τρέχει. Ο Βορέας την έπιασε και όταν εκείνη του είπε να την αφήσει, 
την πετά από ψηλά πάνω στους βράχους της ακρογιαλιάς. Τότε, ο Πάνας, που μόλις είχε 
φτάσει και μην αντέχοντας να την βλέπει να πονάει, μεταμόρφωσε το σώμα της σε ένα 
ωραίο δένδρο, τη στιγμή που εκείνο άγγιζε τις σκληρές πέτρες.  

 

Κυπαρίσσι  

Καταγωγή: Ιθαγενές της Μεσογείου  

Περιγραφή: Είναι δέντρο αειθαλές, κωνοφόρο, ευθυτενές  και ύψος έως και 35 μέτρα. 
Παρουσιάζει ζωηρή και πυκνή βλάστηση με κλαδιά ορθόκλαδα ή πλαγιόκλαδα, ανάλογα με 
την ποικιλία. Τα φύλλα του έχουν τη μορφή λεπιδοειδούς βελόνας, σκούρου πράσινου 
χρώματος. Ανθίζει από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο. Ο  καρπός είναι σφαιρικός, ξυλώδης, 
γκριζοπράσινος, γυαλιστερός σε μέγεθος καρυδιού. 

Οικολογία: Είναι δένδρο που αντέχει σε όλα τα εδάφη, χωρίς πολλές απαιτήσεις. Αντέχει 
στην ξηρασία, στους ισχυρούς ανέμους, στη ρύπανση του περιβάλλοντος, στις υψηλές 
θερμοκρασίες.  

 

  
  

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, για ανεμοφράκτες, για οπτική και ακουστική 
μόνωση. Φυτεύεται μεμονωμένο ή κατά ομάδες, σε εκκλησίες, μοναστήρια και 
αρχαιολογικούς χώρους, σε πάρκα πόλεων. Χρησιμοποιείται επίσης στη φαρμακευτική και 
στην παρασκευή  καλλυντικών, στην επιπλοποιία και παλαιότερα στην οικοδομική. 

Μυθολογία: Ο Κυπάρισσος ήταν γιος του Τήλεφου, από τη Κέα, και πολύ αγαπητός από τον 
Απόλλωνα. Στα δάση της Κέας υπήρχε ένα ελάφι στο οποίο οι νύμφες είχαν δώσει πολλά 
χαρίσματα. Ο Κυπάρισσος αγαπούσε πολύ αυτό το ελάφι. Μια μέρα που ο Κυπάρισσος είχε 
βγει για κυνήγι, σκότωσε το ελάφι που ήταν κρυμμένο κάτω από ένα πυκνόφυλλο δένδρο. 
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Όταν κατάλαβε τι έκανε, ζήτησε να πεθάνει και εκείνος. Ο Απόλλωνας πήγε να τον 
παρηγορήσει, αλλά βλέποντας πως δεν άλλαζε γνώμη, του έκανε τη χάρη που ζητούσε. 

Ελιά 

Καταγωγή: Ιθαγενές των παραμεσόγειων περιοχών και οπωσδήποτε της πατρίδας μας από 
αρχαιοτάτους χρόνους.  

Περιγραφή: Είναι δένδρο αειθαλές, ύψους 6 έως 12 μέτρα ή και περισσότερο. Η βλάστησή 
του είναι κανονική έως ζωηρή. Η κόμη του είναι σφαιρική. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 
μικρός έως μέτριος. Τα φύλλα είναι αντίθετα, ωοειδή-λογχοειδή, ολόκληρα, δερματώδη, 
παχιά, λεία, 4-8 εκ. περίπου. Το χρώμα τους είναι γκριζοπράσινο. Τα άνθη είναι λευκόχροα 
ή κιτρινόλευκα, αρωματικά.  Ανθίζει από το  Μάιο – Ιούνιο και έχει περίοδο άνθισης ένα 
μήνα περίπου. Ο καρπός είναι ωοειδής ή σφαιρικός, μαύρος κατά την ωρίμανση.  

  
  

Οικολογία: Αναπτύσσεται καλά σε όλα τα εδάφη ακόμη και στα σχετικά ξηρά, πτωχά, 
χαλικώδη, ασβεστώδη κα πετρώδη, αρκεί να υπάρχουν ρωγμές στον υποκείμενο βράχο, για 
να αναπτύξει τις ρίζες της. Είναι ανθεκτική στη ξηρασία, στη ζέστη και στους ισχυρούς 
ανέμους και ευπαθής στις χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των -10°C. Προσβάλλεται από 
μύκητες και έντομα. 

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, για ανεμοφράκτες, για οπτική και ακουστική 
μόνωση. Φυτεύεται μεμονωμένο ή κατά ομάδες, σε κήπους, σε πάρκα, σε εκκλησίες, σε 
αρχαιολογικούς χώρους για νησίδες δρόμων στη μορφή θάμνων. 

Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και την παρασκευή καλλυντικών, στην επιπλοποιία, στη 
σαπωνοποιία. Από τον καρπό της παίρνουμε το ελαιόλαδο που αποτελεί τη βάση της 
Μεσογειακής διατροφής. 

Μυθολογία: Την εποχή όπου οι θεοί άρχισαν να διαλέγουν πόλεις, βασιλιάς της Αθήνας 
ήταν ο Κέκροπας. Πρώτος έφτασε ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του  τον βράχο της 
Ακρόπολης και ξεπετάχτηκε μια πηγή με ολοκάθαρο νερό. Μετά έφτασε η Αθηνά χτύπησε 
με το δόρυ της το χώμα και στη λακουβίτσα που έγινε, έριξε ένα σπόρο ελιάς. Αμέσως 
φύτρωσε ένα ελαιόδεντρο, μεγάλωσε, έβγαλε άνθη και έδωσε καρπούς. Ο Κέκροπας 
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δοκίμασε ένα από αυτούς και μπήκε σε συλλογή αφού δεν ήξερε ποιο θεό να διαλέξει. Οι 
δύο θεοί άρχισαν να μαλώνουν και κανένας δεν υποχωρούσε. Τότε οι θεοί αποφάσισαν να 
αφήσουν τον Όλυμπο και έκαναν κοινή δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα, όπου η Αθηνά 
πήρε με το μέρος της τους περισσότερους θεούς. Η ελιά θεωρήθηκε πολυτιμότερο δώρο 
και η θεά Αθηνά πήρε την πόλη στην προστασία της. Το κλαδί ελιάς θεωρείται, από την 
αρχαιότητα, σύμβολο ειρήνης. 

 

Αριά  

Καταγωγή: Δένδρο της Μεσογείου και Β. Αμερικής 

Περιγραφή: Είναι δένδρο αειθαλές, ύψους 10 έως 20 μέτρα με κανονικό ρυθμό ανάπτυξης. 
Η βλάστησή του είναι πυκνή, ζωηρή. Η κόμη του είναι ακανόνιστη, σε σχήμα σφαίρας. Τα 
φύλλα είναι γκριζοπράσινα, δερματώδη, εναλλασσόμενα, ωοειδή, οδοντωτά με λαμπερή 
πράσινη την πάνω επιφάνεια και χνουδωτή την κάτω. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως το Μάιο. 
Ο καρπός είναι ωοειδές που περιλαμβάνει στη βάση του κύπελλο.  

 

  
  

Οικολογία: Είναι δένδρο που αντέχει σε όλα τα εδάφη, αλλά προτιμά τα πλούσια. Αντέχει 
στα υδροσταγονίδια της  θάλασσας και είναι ευπαθές στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, για ανεμοφράκτες, για οπτική και ακουστική 
μόνωση. Φυτεύεται μεμονωμένο ή κατά ομάδες, σε κήπους, σε κοινοτικά και δημοτικά 
πάρκα, μπροστά από κτίρια. 

 

Χαρουπιά  

Καταγωγή: Ιθαγενές της νότιας Ευρώπης και ειδικότερα των ανατολικών ακτών της 
Μεσογείου. 

Περιγραφή: Είναι δένδρο αειθαλές, ύψους 10 έως 30 μέτρα σε μεγάλη ηλικία. Η βλάστησή 
του είναι πυκνή, ζωηρή. Η κόμη του είναι σφαιρική. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αργός. Τα 
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φύλλα είναι σύνθετα με 2-5 ζεύγη φυλλαρίων, ωοειδή, δερματώδη, σκληρά, βαθυπράσινα 
και γυαλιστερά στην πάνω επιφάνεια και ανοιχτοπράσινα στην κάτω. Ανθίζει από τον 
Απρίλιο έως το Μάιο. Ο καρπός είναι ωοειδές που περιλαμβάνει στη βάση του κύπελλο.  

                 

  
  

Οικολογία: Ανθεκτικό δένδρο στην ξηρασία και ευπαθές σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω 
των -4°C, όπου χάνει τα φύλλα του. Είναι πολύ σκληραγωγημένο δένδρο και δεν απαιτεί 
ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες, παρά λίγες φροντίδες το καλοκαίρι. Αντέχει στα 
υδροσταγονίδια της  θάλασσας. 

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, για ανεμοφράκτες, για οπτική και ακουστική 
μόνωση. Φυτεύεται μεμονωμένο ή κατά ομάδες, σε κήπους, σε πάρκα, σε παραθαλάσσιες 
περιοχές. Είναι εντυπωσιακό  μπροστά από κτίρια. Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και 
την παρασκευή καλλυντικών, στην επιπλοποιία και ξυλογλυπτική, στη σαπωνοποιία, ως 
ζωοτροφή, στη παραγωγή προϊόντων διατροφής, όπως αλεύρι, χαρουπόμελο από τους 
καρπούς της, τα χαρούπια.  

 

Β. ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 

Ακακία Κοινή ή Ροβίνια 

Καταγωγή: Ιθαγενές των κεντρικών και ανατολικών Πολιτειών της Αμερικής. 

Περιγραφή: Είναι φυλλοβόλο δένδρο , ύψους 10 έως 15 και σχήμα ακανόνιστο. Η 
βλάστησή του είναι αραιή έως κανονική. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μάλλον ταχύς. Τα 
φύλλα είναι σύνθετα, αντίθετα, με φτερωτή διάταξη, μήκους 15 έως 35 εκατοστά, ωραίου 
πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά, αρωματικά. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον 
Ιούνιο για 20 έως 30 ημέρες.  

Οικολογία: Αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη, αλλά προτιμά πλούσια, υγρά και 
αποστραγγιζόμενα. Έχει την ικανότητα να ελέγχει το άζωτο της ατμόσφαιρας, παράγοντας 
μόνο του το άζωτο που χρειάζεται. Είναι πολύ σκληραγωγημένο φυτό. Αντέχει σε 



56 Συλλογικός τόμος 

 

θερμοκρασία έως και -40° C, στα αμμώδη, άγονα και ξηρά εδάφη. Είναι ανθεκτικό στα 
υδροσταγονίδια της θάλασσας.  

 

        

  
  

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, κήπους, πάρκα, παραθαλάσσιες περιοχές,  μπροστά 
από κτίρια, χώρους στάθμευσης. Είναι επίσης κατάλληλο για αναδασώσεις και για εδάφη 
με κλίση λόγω του πλούσιου ριζικού συστήματος. Χρησιμοποιείται στη βυρσοδεψία, τη 
φαρμακευτική, την παραγωγή ξυλείας, χαρτιού και βιοκαυσίμων. Είναι βασικό 
μελισσοκομικό φυτό.  

 

Ακακία Κωνσταντινουπόλεως  ή Ροδομέταξη  

Καταγωγή: Προέρχεται από χώρες μεταξύ της Ιαπωνίας και Περσίας. 

 

  

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/c/c8/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1.jpg�
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Περιγραφή: Είναι φυλλοβόλο δένδρο, ύψους 8 έως 12 και σχήμα ομπρελοειδές 
πεπλατυσμένο με πολλές διακλαδώσεις. Η βλάστησή του είναι αραιή έως κανονική. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης είναι αργός έως μέτριος. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα σύνθετα με 10 
έως 15 ζεύγη σύνθετων φύλλων, το καθένα από τα οποία φέρει 40 έως 60 φυλλάρια με 
ανοιχτό πράσινο χρώμα. Τα άνθη είναι λευκορόδινα, σφαιρικά, αρωματικά, με ακτινωτά 
βελονοειδή πέταλα σαν μετάξι.  Ο καρπός είναι καφέ χέρδωπας που μένει στο  δέντρο όλο 
το χειμώνα. Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. 

Οικολογία: Αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη, αλλά προτιμά πλούσια, ηλιαζόμενα, 
αρδευόμενα και καλά στραγγιζόμενα. Αντέχει σε ημισκιαζόμενα και αλκαλικά εδάφη. Είναι 
ανθεκτικό στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και στις χαμηλές θερμοκρασίες έως και -20° 
C.  

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, κήπους, πάρκα, παραθαλάσσιες περιοχές,  μπροστά 
από κτίρια, χώρους στάθμευσης, σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Κερκίδα ή Κουτσουπιά  

Καταγωγή: Ιθαγενές της Ευρώπης, νότιας Αμερικής και Κίνας.  

Περιγραφή: Είναι φυλλοβόλο δένδρο, ύψους  έως 10 και κόμη σφαιρική, ανοιχτή. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης είναι μάλλον ταχύς. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, κυκλικά έως 
νεφροειδή ανοιχτού πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι ρόδινα και εκπτύσσονται πριναπό 
τα φύλλα. Ανθίζει από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. 

 

  
  

Οικολογία: Αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη, αλλά προτιμά τα ηλιαζόμενα, ελαφρά 
αλκαλικά, κανονικά αρδευόμενα και καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη. Αντέχει στην ξηρασία, 
στους ισχυρούς ανέμους και τις χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -25° C 
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Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, κήπους, πάρκα, παραθαλάσσιες περιοχές,  μπροστά 
από κτίρια. Είναι επίσης κατάλληλο για αναδασώσεις και για εδάφη με κλίση γιατί 
προστατεύει από τις ραβδώσεις. Αντέχει στη ρύπανση. 

 

Κράταιγος  

Καταγωγή: Ιθαγενές της Ευρώπης, βόρειας Αμερικής και Ιμαλαΐων. 

Περιγραφή: Είναι φυλλοβόλο δένδρο, ύψους  έως 10 και σχήμα πεπλατυσμένο που τείνει 
να γίνει σφαιρικό. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, λεία και πράσινα στην επάνω επιφάνεια 
και ανοιχτά γλαυκοπράσινα στην  χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά. Ανθίζει έως τον Μάιο 
έως τον Ιούνιο. 

 

  
  

Οικολογία: Ευδοκιμεί σε γόνιμα και πλούσια σε ασβέστη εδάφη, αλλά μπορεί να 
αναπτυχθεί σε ξηρά, αμμώδη και πετρώδη εδάφη. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες 
μέχρι -30° C 

Χρήση: Κατάλληλο για δενδροστοιχίες, κήπους, πάρκα, μπροστά από κτίρια. Είναι επίσης 
κατάλληλο για φύτευση σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Χρησιμοποιείται 
επίσης στη φαρμακευτική, τη ξυλογλυπτική. Θεωρείται το βότανο της καρδιάς. 

 

Γ. ΘΑΜΝΟΙ 

Βιβούρνο 

Καταγωγή: Ιθαγενές της  Μεσογείου. 

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος, με ύψος 2-3 μέτρα, με σχήμα κυλινδρικό. Η βλάστηση 
είναι πυκνή και ζωηρή, με βαθυπράσινα έως πρασινοκαφέ κλαδιά. Τα φύλλα είναι απλά, 
αντίθετα, γυαλιστερά και λεία, σκούρου πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά, ρόδινα 
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όταν είναι κλειστά, πολύ μικρά. Ανθίζει έως τον Ιανουάριο Μάιο έως τον Απρίλιο. Ο καρπός 
είναι ωοειδής, σφαιρικός, μεταλλικού μπλε χρώματος αρχικά και μετά μαύρος το 
φθινόπωρο. 

Οικολογία: Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη. Χρειάζεται κλάδεμα κάθε δύο χρόνια για τη 
δημιουργία νέων βλαστών και πλούσιας ανθοφορίας. Είναι ανθεκτικός στις χαμηλές 
θερμοκρασίες μέχρι -15° C 

 

  

  

Χρήση: Καλλιεργείται ως μεμονωμένος θάμνος σε χλοοτάπητες, είτε σε συνδυασμό με 
άλλους θάμνους. Είναι κατάλληλο φυτό για τη διαμόρφωση φρακτών ή πλαισίων για 
οπτική και ακουστική μόνωση. 

 

Αγγελική ή Πιττόσπορο 

Καταγωγή: Ιθαγενές της  Κίνας και της Ιαπωνίας. Έχει εγκλιματιστεί στη χώρα μας και 
καλλιεργείται με επιτυχία.  
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Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος ή δενδρύλλιο με ύψος 2-6 μέτρα, με σχήμα σφαιρικό, 
πεπλατυσμένο και βλάστηση ζωηρή, πυκνή και λαμπερή. Τα φύλλα είναι απλά, παχιά, 
δερματώδη και λεία, ωραίου σκούρου πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά ή 
λευκοκίτρινα. Ανθίζει κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο και έχει εύρος άνθησης 20 έως 30 
ημέρες. 

Οικολογία: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα εδάφη, ευδοκιμεί όμως στα ελαφρά, 
ημισκιερά και τακτικά αρδευόμενα. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και στα υδροσταγονίδια 
της θάλασσας.Είναι ανθεκτικό στις προσβολές από έντομα και μύκητες. 

Χρήση: Καλλιεργείται ως μεμονωμένος θάμνος σε χλοοτάπητες, είτε σε συνδυασμό με 
άλλους θάμνους. Είναι κατάλληλο φυτό για τη διαμόρφωση φρακτών ή πλαισίων για 
οπτική και ακουστική μόνωση. Μπορεί με το κατάλληλο κλάδεμα να διαμορφωθεί σε 
δένδρο και να δημιουργήσει ωραίες δενδροστοιχίες.  

 

Ράμνος  

Καταγωγή: Ιθαγενές της  νοτιοδυτικής Ευρώπης.  

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος ή δενδρύλλιο με ύψος 2-6 μέτρα, με σχήμα 
κυπελλοειδές έως σφαιρικό. Η βλάστηση είναι ζωηρή, πυκνή και λαμπερή. Τα φύλλα είναι 
απλά, ωοειδή, δερματώδη, λεία και ελαφρώς οδοντωτά., ωραίου σκούρου πράσινου 
χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά ή λευκοκίτρινα. Ανθίζει κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο 
και έχει εύρος άνθησης 20 έως 30 ημέρες. 

 

  
  

Οικολογία: Δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες και αναπτύσσεται κοντά στη 
θάλασσα. Είναι ανθεκτικό φυτό στους ισχυρούς ανέμους, στην ξηρασία και στο ψύχος μέχρι 
-18° C. 

Χρήση: Συνίσταται ως φυτό σχημάτων και πλαισίων. Φυτεύεται σε εθνικές οδούς και 
δημόσιους δρόμους, σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, για οπτική και ηχητική 
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μόνωση. Μπορεί με το κατάλληλο κλάδεμα να διαμορφωθεί σε δένδρο και να 
δημιουργήσει ωραίες δενδροστοιχίες. 

 

Δάφνη Απόλλωνα  

Καταγωγή: Είναι φυτό  από τις περιοχές της Μεσογείου. Στην Ελλάδα το συναντάμε και ως 
αυτοφυές φυτό. Είναι γνωστή και ως βάγια γιατί τα άνθη εμφανίζονται την περίοδο των 
Βαΐων. Στην Αρχαία Ελλάδα ήταν αγαπητό φυτό γιατί εξέφραζε το σεβασμό και την 
επιβράβευση της προσπάθειας.  

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος ή δενδρύλλιο με ύψος 10-20 μέτρα, με σχήμα στενού 
κυλίνδρου ή πυραμίδας. Τα φύλλα είναι απλά δερματώδη, λογχοειδή με ωραίο πράσινο 
χρώμα και πολύ αρωματικά.  Η βλάστηση είναι ζωηρή και  πυκνή. Τα άνθη είναι 
ωχροπράσινα, αρωματικά. Ανθίζει από το Μάρτιο  έως το Μάιο έχει εύρος άνθησης 20 έως 
30 ημέρες.  

 

  
  

Οικολογία: Αναπτύσσεται καλά σε όλα τα εδάφη αρκεί να αρδεύεται κανονικά. Είναι 
ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία και στο ψύχος μέχρι  -10° C. Ανθεκτικό φυτό και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση.  

Χρήση: Κατάλληλο είδος για νησίδες, δρόμους, για οπτική και ηχητική μόνωση, για 
παραθαλάσσιες περιοχές, μπροστά από κτίρια, για εκκλησίες, τουριστικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους. Μπορεί με το κατάλληλο κλάδεμα να διαμορφωθεί σε δένδρο και 
να δημιουργήσει ωραίες δενδροστοιχίες. Χρησιμοποιείται επίσης στη φαρμακευτική και τη 
μαγειρική. Το αιθέριο έλαιο, που έχουν τα φύλλα και οι καρποί, χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή εντομοκτόνων. 

 

Τεύκριο 
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Καταγωγή: Ιθαγενές φυτό της νότιας Ευρώπης. 

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος με ύψος 1 έως 1,5 μέτρα, με σχήμα μάλλον σφαιρικό 
και εντυπωσιακή πυκνή βλάστηση. Τα  φύλλα είναι μικρά, ωοειδή, πράσινα στην άνω 
επιφάνεια και λευκά στην κάτω. Τα άνθη είναι κυανόλευκα. Ανθίζει από τον Απρίλιο  έως το 
Μάιο έχει εύρος άνθησης περίπου 60 ημέρες.  

Οικολογία: Αναπτύσσεται καλά σε όλα τα εδάφη, ακόμη και σε αμμώδη, τόσο στη σκιά όσο 
και στον ήλιο.  Είναι ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία, στο ψύχος μέχρι  -5°C και στα 
υδροσταγονίδια της θάλασσας. Ανθεκτικό φυτό και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Χρήση: Ιδανικό φυτό για τη δημιουργία φρακτών και πλαισίων, λόγω της πυκνής 
βλάστησης. Φυτεύεται σε εδάφη με  κλίση δημοσίων δρόμων και τα προστατεύει από τις 
διαβρώσεις. Κατάλληλο για γλάστρες, αίθρια, καθιστικά, παραθαλάσσιες περιοχές. 
Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική. 

 

  
  

Κορονίλλα  

Καταγωγή: Ιθαγενές φυτό της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. 
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Περιγραφή: Είναι αειθαλής ή ημιαειθάλης θάμνος με ύψος 1 έως 2 μέτρα, και σχήμα 
κυπελλοειδές. Τα  φύλλα είναι σύνθετα, αποτελούμενα από 7 έως 9 ωοειδή φυλλάρια. Τα 
άνθη είναι κίτρινα. Ανθίζει από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο.  

Οικολογία: Αναπτύσσεται καλά σε όλα σχεδόν τα εδάφη και δεν έχει ιδιαίτερες 
καλλιεργητικές απαιτήσεις. Είναι ευπαθές φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες.  

Χρήση: Είναι ενδιαφέρον φυτό λόγω του χρώματος των ανθέων όταν συγκαλλιεργείται με 
άλλους θάμνους. Είναι κατάλληλο για τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Σχηματίζει 
ωραία ανθικά πλαίσια. 

Κάσσια  

Περιγραφή: Είναι αειθαλής ή ημιαειθαλής θάμνος με ύψος 1 έως 3 μέτρα, και σχήμα 
κυπελλοειδές όχι πολύ πυκνό. Οι διακλαδώσεις από τη βάση του τείνουν να μείνουν γυμνές 
από φύλλα με την πάροδο των ετών. Τα  φύλλα είναι αντίθετα, μικρά, μακρόστενα σκούρου 
πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι μικρά, κίτρινα, πολλά μαζί από τον Αύγουστο έως το 
Νοέμβριο. Ανθίζει το καλοκαίρι. 

 

  
  

Οικολογία: Προτιμά ηλιαζόμενες θέσεις. Αναπτύσσεται σε αμμώδες έδαφος καλύτερα. 
Είναι ευπαθές στους ισχυρούς ανέμους. 

Χρήση: Καλλιεργείται για το μεγάλο εύρος άνθησης. Είναι κατάλληλο για παρτέρια κήπων 
και πλατειών, για κάλυψη αντιαισθητικών επιφανειών.  

 

Δ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

Βασιλικός  

Καταγωγή: Ιθαγενές των τροπικών χωρών της Ασίας, Αφρικής, των νησιών του Ειρηνικού 
Ωκεανού και ειδικότερα της Μεσογείου, γνωστός στη χώρα μας από την αρχαιότητα. 
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Περιγραφή: Είναι ετήσιο καλοκαιρινό φυτό, με ύψος 30 έως 70 εκατοστόμετρα, ανάλογα 
με την ποικιλία. Τα  φύλλα είναι αρωματικά, στιλπνά, πράσινα, μπλε, καφεμπρούτζινα. Τα 
άνθη είναι μικρά, λευκού, ρόδινου ή μωβ χρώματος. Ανθίζει το καλοκαίρι.  

Οικολογία: Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη, αλλά προτιμά τα πλούσια, ελαφρά, θερμά, 
ηλιαζόμενα και καλά στραγγιζόμενα. 

Χρήση: Είναι κατεξοχήν φυτό για φυτοδοχεία, κατάλληλο να διακοσμήσει παράθυρα, 
εξώστες, κήπους, αίθρια, εκκλησίες, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. 
Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, τη μαγειρική και την αρωματοθεραπεία. 

 

  
  

 

Μελισσόχορτο 

Καταγωγή: Ιθαγενές των της νότιας Ευρώπης. Το όνομα του το πήρε από το ελληνικό 
«μέλισσα», γιατί τα άνθη του προσελκύουν πολύ τις μέλισσες και έχουν άρωμα μελιού. 

Περιγραφή: Είναι πολυετές φυτό, με ύψος 40 έως 80 εκατοστόμετρα. Τα  φύλλα είναι 
εντυπωσιακού πράσινου χρώματος, καρδιόσχημα, τριχωτά και οδοντωτά. Τα άνθη είναι 
μικρά, λευκά ή ανοιχτορόδινα σε ταξιανθίες στάχυ. Ανθίζει το καλοκαίρι. 

Οικολογία: Προτιμά γόνιμα, καλά αποστραγγιζόμενα, ηλιόλουστα ή ημισκιερά εδάφη. 
Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20°C. Είναι ανθεκτικό φυτό στις διάφορες 
προσβολές. 

Χρήση: Είναι κατεξοχήν φυτό για φυτοδοχεία, κατάλληλο να διακοσμήσει παράθυρα, 
εξώστες, κήπους, αίθρια, εκκλησίες, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. Φυτευόμενο 
σε απλή ή διπλή γραμμή, δημιουργεί αρωματικά πλαίσια.  Χρησιμοποιείται στη 
φαρμακευτική και  τη μαγειρική. 
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Δενδρολίβανο  

Καταγωγή: Ιθαγενές των της νότιας Ευρώπης και της Ασίας. 

 

  
  

 

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος , με ύψος 70 έως 150 εκατοστόμετρα. Τα  φύλλα είναι 
επιμήκη γραμμικά, δερματώδη, οδοντωτά, γυαλιστερά, πυκνά διατεταγμένα κατά μήκος 
όρθιων ξυλωδών βλαστών. Τα άνθη είναι πολυάριθμα, μικρά, χρώματος σιελ- μώβ και 
σχηματίζονται στις μασχάλες των φύλλων. Ανθίζει από τον Απρίλιο-Μάιoμέχρι το 
Σεπτέμβριο. Άνθη στο φυτό μπορεί να υπάρχουν όλο το χρόνο. 

Οικολογία: Είναι σκληρό φυτό. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες και προσαρμόζεται σε 
όλους τύπους εδαφών. Αναπτύσσεται καλά σε παραθαλάσσια μέρη. 

Χρήση: Φυτεύεται μεμονωμένο ή σε συνδυασμό με άλλα είδη καλλωπιστικών θάμνων. 
Είναι κατάλληλο για δημιουργία φυτικών πλαισίων. Οι έρπουσες ποικιλίες είναι κατάλληλες 
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για φυτεύσεις σε βραχόκηπους, σε ζαρντινιέρες ως κρεμοκλαδή φυτά και για 
εδαφοκάλυψη.  Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και  τη μαγειρική. 

Λεβάντα   

Καταγωγή: Ιθαγενές των περιοχών της Μεσογείου που καλλιεργείται από παλιά στη χώρα 
μας.  

Περιγραφή: Είναι αειθαλής θάμνος , με ύψος 30 έως 60 εκατοστόμετρα. Τα  φύλλα είναι 
επιμήκη ωοειδή ή λογχοειδή, 5 εκμ περίπου, γκριζοπράσινου χρώματος, αρωματικά. Τα 
άνθη είναι κυανού χρώματος, πολύ αρωματικά. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. 
Άνθη στο φυτό μπορεί να υπάρχουν όλο το χρόνο.  

Οικολογία: Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη αλλά προτιμά καλά ηλιαζόμενα και 
αποστραγγιζόμενα εδάφη. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20°C και στους 
ισχυρούς ανέμους. 

  
  

Χρήση: Είναι κατάλληλο φυτό για το σχηματισμό χαμηλών πλαισίων και για τον καθορισμό 
ορίων τμημάτων κήπων. Ενδείκνυται για φύτευση μπροστά από εισόδους, πάρκα,  
τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους.  

Βιβλιογραφία  
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ν.Α., 1999, Αειθαλή Καλλωπιστικά και Δασικά Δένδρα για την Αρχιτεκτονική 

και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αθήνα   
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ν.Α., 1999, Φυλλοβόλα Καλλωπιστικά και Δασικά Δένδρα για την 

Αρχιτεκτονική και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αθήνα  
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ν.Α., 1994, Αειθαλείς Καλλωπιστικοί θάμνοι για την Αρχιτεκτονική και 

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Θεσσαλονίκη 
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ν.Α., 1999, Φυλλοβόλοι Καλλωπιστικοί  θάμνοι για την Αρχιτεκτονική και 

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αθήνα  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΚΙΜΟΣ, Δένδρα και Θάμνοι, Εκδόσεις Ψύχαλου, Αθήνα 
Φυτά Κηποτεχνίας, 2009, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 
https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/parko/aromatic_medicinal/ΙστορικόΚήποςΕλλ-

01.pdf  

https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/parko/aromatic_medicinal/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB-01.pdf�
https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/parko/aromatic_medicinal/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB-01.pdf�
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Σημειώσεις από τη… «σοφία» του Παναγιώτη 
Μανίκη 

Μαρία-Χριστίνα Παπαχαντζή ΠΕ70 

1ο Δ.Σ. Άνω Λιοσίων 

Οι παρακάτω σημειώσεις κρατήθηκαν πρόχειρα και συνοπτικά στις 10 Δεκεμβρίου 2013 
κατά τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς «Σχολικοί λαχανόκηποι 
στο Σχολείο και το Διαδίκτυο», που διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου. Στο σεμινάριο αυτό 
προσκεκλημένος ήταν ο κ. Παναγιώτης Μανίκης, φυσικός καλλιεργητής, ο οποίος εισήγαγε 
τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Με την καθοδήγησή του οι 
εκπαιδευτικοί «μυήθηκαν» στη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας, για να δημιουργήσουν 
λαχανόκηπους στα σχολεία τους. Με τον ιδιαίτερο τρόπο του προσπάθησε να μάς 
μεταδώσει το νόημα της αρμονίας, με την οποία η φύση συντηρείται με ελάχιστη 
παρέμβαση του ανθρώπου. Μάς μετέφερε και την ιδέα της διατροφικής αυτάρκειας, η 
οποία επιτυγχάνεται με αμειψισπορά και σοφή διαχείριση αλλεπάλληλων καλλιεργειών. Οι 
τρόποι αυτοί εμπλουτίζουν το έδαφος και παράγουν τροφή όλο το χρόνο. Γύρω από αυτές 
τις έννοιες μπορούν να στηριχθούν και να αναπτυχθούν παιδαγωγικά τα προγράμματα των 
σχολικών κήπων. Η σύνδεση των μαθητών με το χώμα και τη ζωή καθώς και το “χτίσιμο 
σχέσεων” με τη συνεργασία σε ένα κοινό σκοπό ενεργοποιούν τους μαθητές και 
αναπτύσσουν την κοινωνία των προσώπων. 

Να μερικές από τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας ο Παναγιώτης Μανίκης: 

«Τα φασόλια, τα κουκιά, τις φακές κλπ. τα μουσκεύουμε στο νερό από μια ως δύο ώρες 
ανάλογα με το μέγεθος του σπόρου και στη συνέχεια τα ανακατεύουμε με το χώμα και τα 
κάνουμε  σβόλους. Το σπανάκι το ανακατεύουμε με στάχτη. Την ντομάτα τη φυτεύουμε 
μαζί με το κρεμμύδι. 

Στις συν-καλλιέργειες φυτεύουμε φασολάκι με καλαμπόκι, καρότο με κουνουπίδι, όσπρια 
μαζί με εξαντλητικά λαχανικά (δηλαδή τα κουκιά, οι φακές κλπ ξεκουράζουν τις ντομάτες, 
τις πιπεριές, τις μελιτζάνες, το καλαμπόκι). Το φασολάκι (π.χ μπαρμπούνι) είναι 
αναρριχώμενο και αζωτοπαραγωγικό, οπότε το βάζουμε μαζί με το «εξαντλητικό» 
καλαμπόκι. Αν βάλουμε καλαμπόκι μαζί με αγγούρι και φασολάκι, έχουμε μια τρισδιάστατη 
αξιοποίηση του χώρου μας. Δεν κάνει να ξεριζώνουμε δέντρα που δεν τα θέλουμε στο 
χωράφι μας. Αν ένα δέντρο παραμείνει στο χωράφι έστω και κομμένο, αυτό αποτελεί ένα 
καταπληκτικό οργανικό σύστημα που θα εφοδιάζει το χώμα με εξαιρετικά συστατικά. 
Ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές δεν έχουμε δυνατή παραγωγή οπωροφόρων. 

Το πράσο, το σκόρδο και το κρεμμύδι δε τα φυτεύουμε αμέσως. Τα ξεχνάμε για 2-3 μέρες 
και τα φυτεύουμε όταν θα έχουν σχεδόν ξεραθεί. Έτσι δε γίνονται στόχος των εντόμων. Η 
σπορά της πατάτας γίνεται είτε με σπόρους, είτε με μικρές πατάτες, είτε με μεγάλες που τις 
κόβουμε κομμάτια αρκεί το κάθε κομμάτι να έχει «μάτι». Η σπορά της ντομάτα γίνεται 
αφού «απολυμαίνουμε» τα κομμένα κομμάτια με στάχτη από την ξυλόσομπα. 

8 
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ΟΧΙ στο βοτάνισμα (είναι σαν το όργωμα), στο κλάδεμα (τα οπωροφόρα), στα 
φυτοφάρμακα, στο όργωμα (γιατί εμφανίζονται περισσότερα αγριόχορτα και γιατί όταν το 
έδαφος οργώνεται, ξεραίνεται  από τον ήλιο). 

Το υγιές χώμα σημαίνει υγιής καρπός και κατά συνέπεια υγιής άνθρωπος. Οι καλλιέργειες 
να διαδέχονται η μία την άλλη, για να μην εκτίθεται το χώμα σε ήλιο και αέρα. Με αυτόν 
τον τρόπο δεν αφήνουμε τα αγριόχορτα να βγαίνουν. Αν έχουμε σπείρει για παράδειγμα 
καρότα, μαζεύουμε αυτά που θέλουμε να φάμε, και ακόμα και αν έχουν μείνει μερικά 
ακόμα στο χωράφι μου, εμείς αρχίζουμε την επόμενη καλλιέργεια. Τα καρότα που μας 
είχαν μείνει τα αφήνουμε να σαπίσουν, για να επιστρέψουν τα συστατικά τους στη γη.  

Τα Ψυχανθή (όσπρια) είναι το κλειδί για τις καλλιέργειες!!! Ξεκουράζουν το χώμα. Η 
διαδοχή των καλλιεργειών μας δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του χωραφιού μας. Ο 
απώτερος στόχος μας είναι η αυτάρκεια. 

Οι σβόλοι αποτελούνται από αργιλόχωμα-νερό-σπόρους. Δε χρειάζεται να θαφτούν. Τους 
«πετάμε» στο χώμα και ο σπόρος που υπάρχει μέσα τους προστατεύεται από πουλιά, 
μυρμήγκια, έντομα κλπ. Νερό ρίχνουμε μόνο αν δε βρέξει για μήνες. (Όταν ποτίζουμε με 
μόνιμο σύστημα ποτίσματος, τα σωληνάκια δεν τα τοποθετούμε στο «λαιμό» του φυτού 
γιατί έτσι δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης εντόμων). Όταν θέλουμε να 
αποθηκεύσουμε το σβόλο, πρέπει να τον στεγνώσουμε. Για να καταλάβουμε αν έχει 
στεγνώσει ο σβόλος, τον ρίχνουμε από ψηλά. Αν πέσει στο τραπέζι χωρίς να  γίνει πλακέ, 
τότε είναι στεγνός. Επίσης ο σβόλος είναι στεγνός όταν τον τρίψουμε με το νύχι μας και 
αυτός τρίβεται. Αν δεν έχω πολλά χέρια να με βοηθήσουν να φτιάξω τους σβόλους, τότε 
αναμειγνύω αργιλόχωμα-νερό-σπόρους και οι σβόλοι μου είναι σε σχήμα μεγάλου 
«κεφτέ». Τους σβόλους μας μπορούμε να τους βάλουμε και σε ένα μικρό παρτεράκι. 

Στα χωράφια με εσπεριδοειδή που υπάρχουν αγριόχορτα, σπέρνω την εποχή που τα 
αγριόχορτα είναι αδύναμα (κίτρινα) προκειμένου μετά από λίγο να τα κόψω με 
χορτοκοπτικό. Τα «ζιζάνια» είναι αυθαίρετος όρος. Οι ακρίδες υπάρχουν και 
αναπτύσσονται σε γυμνά εδάφη. 

Για βελτίωση του -ώνα (ελαιώνα, πορτοκαλεώνα κλπ) φυτεύω τα κουκιά μου, τα μπιζέλια, 
τα ρεβίθια, τις φακές, τη μηδική, το τριφύλλι, τη σίκαλη (βοηθητική στη χλωρική λίπανση 
του εδάφους γιατί μας δίνει ένα τεράστιο οργανικό σύστημα), το σιτάρι. Η σπορά γίνεται το 
φθινόπωρο (όχι την άνοιξη) πριν τα πρωτοβρόχια. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το μάζεμα των 
ελιών. Τα δίχτυα δεν μπορούν να τραυματίσουν τους καρπούς μου, γιατί είναι ακόμα πολύ 
μικροί. Θυμάμαι πως 1 στρέμμα χλωρικό λίπασμα αντιστοιχεί σε 500 κιλά οργανικό 
λίπασμα. Καλή σπορά!!!» 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο εργαστήριο παρασκευής σβώλων. Σε ειδικό κοκκινόχωμα 
ρίξαμε πολλά είδη χειμωνιάτικων λαχανικών και χορταρικών. Πλάσαμε με μεγάλη χαρά 
τους σβώλους, συζητώντας ταυτόχρονα και αναπτύσσοντας επικοινωνία. Κατόπιν 
προετοιμάσαμε κατάλληλα το έδαφος δημιουργώντας αφράτο χώμα σε μορφή 
«τραπεζιών», αφήνοντας ανάμεσά τους διαδρόμους για να περνάμε. Στα «τραπέζια» 
σπείραμε τους σβώλους με προσοχή και πολλή αγάπη. Στο τέλος καλύψαμε με άχυρο το 
γυμνό έδαφος, ώστε να κρατάει την υγρασία πάνω στο έδαφος, να δημιουργεί καλή 
θερμοκρασία στα φυτά και με την αποσύνθεσή του να γίνεται τροφή για τα φυτά μας. 
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Θεωρητική εισήγηση Δημιουργία «τραπεζιών» 

 

  
Κοσκίνισμα αργιλοχώματος Ανάμειξη  χώματος και σπόρων 

 

  
Πλάσιμο των σβόλων Πλάσιμο των σβόλων 

 

  
Σπορά των σβόλων στα «τραπέζια» Σκέπασμα των σβόλων με άχυρο 

 
Βιβλιογραφία 
Masanobu Fukuoka, 1985, Η φυσική καλλιέργεια, Η θεωρία και η πρακτική της Πράσινης 

Φιλοσοφίας, Έκδοση Παναγιώτης Μανίκης  
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Οδοιπορικό του Πελίτι σε σχολικούς κήπους 

Παναγιώτης Σαϊνατούδης 

Ιδρυτής του Πελίτι 

Ευχαριστώ πολύ τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για την 
ευκαιρία που μας δίνει να παρουσιάσουμε τις συνεργασίες μας με τα σχολεία. 
 
Η αρχή 

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις παραδοσιακές ποικιλίες στις αρχές του 1991, οργανώνοντας 
και την πρώτη δράση για το θέμα των τοπικών ποικιλιών στην Ελλάδα. Το 1995 ξεκίνησα το 
Πελίτι (www.peliti.gr). Μοίρασα για πρώτη φορά σπόρους σε μαθητές τον Οκτώβριο του 
1995 στην 2η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στην Αθήνα.  

Είχα ένα μαύρο καλαμπόκι, το καλαμπόκι που άλλαξε τη ζωή μου και τη ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων, οι μαθητές περνούσαν ένας- ένας και τους έδινα λίγους σπόρους. Ήταν μια 
πολύ συγκινητική στιγμή! Σήμερα συνεχίζω να μοιράζω με τον ίδιο τρόπο τους σπόρους. 

  
 

Φωτογραφίες: Γαζιώτου Λίτσα  
 

Σχολικός κήπος ένα φυτώριο ελπίδας 

Όλες σχεδόν τις παρουσιάσεις μου τις ξεκινάω με την ιστορία του σταριού. Την έγραψα το 
1997. Έτσι και αυτή την παρουσίαση δεν θα μπορούσα να μην την αρχίσω με την ιστορία 
του σταριού. 

Ένας κόκκος σταριού 

Μοιράζω πρώτα στο ένα χέρι όλων, λίγους σπόρους σταριού. Οι σπόροι είναι μαγικοί και 
μπορεί να μην φανούν με τα μάτια μας. Μετά ζητάω να κλείσουν και με το άλλο χέρι τα 
σποράκια και να βάλουν τη χούφτα τους στο αυτή τους για να τους πει το σιτάρι την ιστορία 
του. 

Είμαι ένας κόκκος σταριού, 

9 

http://peliti.gr/peliti/981-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7�
http://www.peliti.gr/�
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Κράτα με στη χούφτα σου, κλείσε τα μάτια σου,  

Και άφησε με να σου διηγηθώ την ιστορία της ζωής μου. 

Όπως λέει και η ελληνική μυθολογία, η Θεά Δήμητρα με πρόσφερε στους προγόνους σου. 
Αυτή τους δίδαξε και την καλλιέργεια μου. 

Από νωρίς εξαπλώθηκα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και αποτέλεσα τη βάση της 
τροφής των προγόνων σου. 

Προσαρμόστηκα σε όλα σχεδόν τα κλίματα, που ο άνθρωπος με ταξίδεψε. Πέρασα πολλές 
αντιξοότητες, φτωχά εδάφη, ξηρασία, δυνατούς ανέμους. Όμως πάντα κατάφερνα να 
επιβιώνω και να γίνομαι τροφή για τον άνθρωπο. 

Συνόδευσα τον άνθρωπο σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής του: χαρές, γάμους, 
βαφτίσια, θανάτους, πανηγύρια και πολλά, πολλά ακόμη. Έτσι περνούσαν οι μήνες και τα 
χρόνια.  

 

 
 
Φωτογραφία: Παπαδοπούλου Μαρία 

 
 
Φωτογραφία: Γαζιώτου Λίτσα 
 

 

 

Η ιστορία του σπόρου μέσα από τα μάτια των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου Παρανεστίου 
Σχ. Έτος 2004-2005  

υπεύθυνες δασκάλες  
κ Γίδα Σοφία και την κ. Ηλιάδου  Ζαφειρία 
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Ήταν πριν πενήντα χρόνια, όταν ο άνθρωπος μ’ έδιωξε από τα χωράφια του, γιατί όπως 
ισχυρίστηκε δε έδινα μεγάλες παραγωγές και δεν έφερνα πολλά χρήματα στο σπιτικό του.  

- Να φύγεις από εδώ, δεν φέρνεις πολλά χρήματα στο σπίτι μας. 

Έτσι και εγώ έφυγα, αφού περιπλανήθηκα πολύ, ανέβηκα ψηλά στα βουνά, εκεί με βρήκαν 
ηλικιωμένοι φίλοι μου. Με κράτησαν και συνέχισαν να με καλλιεργούν. Εγώ τους έδινα 
τροφή και το σπόρο για την επόμενη χρονιά. 

Κάτω στο κάμπο άλλαξαν τα πράγματα. 

Οι άνθρωποι τραβούσαν από βαθιές γεωτρήσεις νερό, για να ποτίσουν τα σιτάρια τους. 
Άδειασαν τα σπλάχνα της μάνας γης. Με δηλητήρια ράντιζαν τα κορμιά των σταριών και 
στο τέλος πετούσαν την παραγωγή στη χωματερή, για να μένει η τιμή ψηλά. 

Αφού κατάφεραν οι άνθρωποι να δηλητηριάσουν το νερό, τη γη τον αέρα και να χάσουν τη 
χαρά της ζωής, άρχισαν να με αναζητούν ξανά. Ανέβηκαν στα βουνά, με βρήκαν, μου 
ζήτησαν με ειλικρίνεια να τους ακολουθήσω. 

Κατέβηκα στους κάμπους, άρχισε να μυρίζει ξανά το ψωμί στο σπίτι. 

Τα παιδιά με μια φέτα ζεστό ψωμί στο χέρι άρχισαν να τρέχουν ξανά στις αλάνες. 
«Στοχάσου! Αν τύχει και χαθώ, μαζί μου θα χαθείς και συ, γιατί είναι δεμένη η μοίρα μου 
μαζί με τη δική σου». 

 

Σχολικός λαχανόκηπος του 5ου Νηπιαγωγείου Δράμας 

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 με κάλεσαν στο 5ο Νηπιαγωγείο Δράμας, για να μιλήσω για τους 
σπόρους και να δω το σχολικό τους λαχανόκηπο. Ο σχολικός λαχανόκηπος του 5ου 
Νηπιαγωγείου Δράμας είναι ο ωραιότερος λαχανόκηπος νηπιαγωγείου που έχω δει ως 
τώρα, 22 χρόνια Πελίτι. Ο κήπος είχε απ’ όλα: βότανα, χειμωνιάτικα και ανοιξιάτικα 
λαχανικά, σιτάρι, φράουλες και λουλούδια. Οι μαθητές μετά τις διακοπές του Πάσχα 
κάνανε μια τάρτα με τις φράουλες του κήπου τους! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CWUEKEEv6Og�
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Φωτογραφίες: Παπαδοπούλου Μαρία 

Ενθουσιάστηκα από την εργασία που κάνουν οι νηπιαγωγοί, μαθητές και γονείς στο 
νηπιαγωγείο, πολλά μπράβο σε όλους και όλες! 

Η νηπιαγωγός κ. Παπαδοπούλου Μαρία μας είπε: «η ενασχόληση με τον κήπο μας βοήθησε 
τα νήπια να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά, να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα 
και την περιποίηση των φυτών, να έχουν υπομονή περιμένοντας την ωρίμανση των καρπών 
και τέλος να απολαμβάνουν τα δώρα που τους χαρίζει. Όλα αυτά μέσα από το βίωμα και 
την ενεργητική συμμετοχή».  

Πριν φύγω τα παιδιά με κέρασαν φράουλες από το λαχανόκηπο τους.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο και fax: 2521031697 E-mail: 

 

mail@5nip-dramas.dra.sch.gr 

Ο λαχανόκηπος του 1ου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης Δράμας.  

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 ήμουν καλεσμένος στο 1ο Νηπιαγωγείο Προσοστάνης στη 
Δράμα. 

Οι μαθητές με είχαν καλέσει με μια επιστολή τους από πολύ καιρό και με περίμεναν με 
μεγάλη αγωνία. Μαζί μου ήταν και η κ. Νόπη Καραγιάννη συντονίστρια του Πελίτι Δράμας. 
Και οι δύο εντυπωσιαστήκαμε από αυτά που μας μετέφεραν οι νηπιαγωγοί κ. Γαζιώτου 
Λίτσα και η κ Παπαδοπούλου Αναστασία. 

Η κ. Γαζιώτου μας είπε: «Δεν είχα καθόλου εμπειρία με λαχανόκηπους, είχα πολύ άγχος 
όταν ξεκίνησα το λαχανόκηπο, τελικά τα καταφέραμε» και συνέχισε «Οι γονείς έμειναν 
ενθουσιασμένοι, τα παιδιά άρχισαν να τρώνε λαχανικά και σαλάτες ενώ ως τότε δεν 
έτρωγαν. Του χρόνου θα συνεχίσουμε τον λαχανόκηπο μας!» Κεραστήκαμε ραπανάκια και 
σπανάκι από το λαχανόκηπο των μαθητών. Η κ. Γαζιώτου μας είπε επίσης ότι φτιάξανε 
πίτες με τα σπανάκια του κήπου τους και πολλές σαλάτες. Περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2522022757. 

Η κ. Γαζιώτου Λίτσα μας έστειλε σε φωτογραφίες την πορεία του κήπου, τους καρπούς 
και…. 

http://peliti.gr/peliti/mathites/1055-%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-5%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82�
http://5onipiagogeiodramas.blogspot.gr/2017/05/blog-post_9.html�
http://5onipiagogeiodramas.blogspot.gr/�
mailto:mail@5nip-dramas.dra.sch.gr�
http://peliti.gr/peliti/mathites/1050-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%E2%80%93%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%258�
http://litsagaziotou.blogspot.gr/2017/05/1.html�
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Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου σχολικό έτος 2004-2005 

Στο βασικό μας έντυπο «Κατά Τόπους Αγροκτήματα…» τεύχος 5ο 2005-2006 παρουσιάζαμε 
τις δράσεις σχολείων για το σχολικό έτος 2004-2005 και σχολικούς κήπους. Θέλω να 
αναφέρω το Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου Δράμας με υπεύθυνες δασκάλες την κ Γίδα 
Σοφία και την κ. Ηλιάδου  Ζαφειρία. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στη σελίδα του 
Πελίτι http://peliti.gr/images/pdf/to_sporaki/to_sporaki_pugizois_2004_2005.pdf 

Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα για το 
θέμα των παραδοσιακών ποικιλιών. Στο τέλος της χρονιάς οι σπόροι που συγκεντρώθηκαν 
τυλίχτηκαν με αργιλόχωμα και πετάχτηκαν στο πίσω μέρος του σχολείου. Εκείνο το σημείο 
ποτιζόταν, στα μέσα του καλοκαιριού είχαν φυτρώσει όλοι οι σπόροι και είχε γίνει ένας 
απίστευτος κήπος. 

Γνωρίστηκα με τη Σοφία Γίδα τον Μάιο του 2002, ήταν εθελόντρια του Πελίτι. 
Παντρευτήκαμε το Οκτώβριο του 2002, δουλέψαμε μαζί το θέμα τον παραδοσιακών 
ποικιλιών. Μέσα από τη Σοφία ήρθα σε επαφή με πολλούς εκπαιδευτικούς. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με το Πελίτι λόγο της Σοφίας και κάποιοι από αυτούς έγιναν 
και συντονιστές τοπικών ομάδων του Πελίτι. 

 

1Ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου «Ένα φυτώριο ελπίδας στην τσιμεντένια Αθήνα» 

Στο 9ο τεύχος από τα «Κατά τόπους αγροκτήματα 2009-2010» παρουσιάσαμε το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ταύρου. Η επίσκεψη στο σχολείο έγινε την άνοιξη του 2008, σήμερα το 
σχολείο συνεχίζει να διατηρεί το σχολικό του κήπο. 

«Κάθε σχολική χρονιά μας φέρνει πολύ ευχάριστα νέα. Φέτος ήταν πολλά αυτά τα 
ευχάριστα νέα από συνειδητοποιημένους εκπαιδευτικούς που πλάθουν τις ψυχές των 
παιδιών μας-τους, στην επαρχία αλλά και στα αστικά κέντρα. Οι προσκλήσεις που 
δεχτήκαμε πολλές, σε αρκετές από αυτές καταφέραμε να ανταποκριθούμε, σε άλλες όχι. Οι 
μαθητές πάντα πιο αυθόρμητοι και πιο πλούσιοι στα συναισθήματα τους μας άνοιξαν τα 
μάτια για μια ακόμη φορά. Οι σχολικοί κήποι πληθαίνουν και μάλιστα στα αστικά κέντρα. 

http://peliti.gr/images/pdf/to_sporaki/to_sporaki_pugizois_2004_2005.pdf�
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Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποια στιγμή πόσα σχολεία στην Αθήνα κάνουν το 
δικό τους σχολικό κήπο. 

Στο 1Ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρο στην Αθήνα, οι μαθητές έχουν το δικό τους σχολικό κήπο  
με παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών που τις προμηθεύονται από τους καλλιεργητές που 
συνεργάζονται μαζί μας.  Μέχρι την εποχή της γρίπης των πτηνών είχαν και κότες στην αυλή 
του σχολείου. Στη τελετή λήξης του σχολικού έτους μαζεύουν μαρούλια από το σχολικό 
τους κήπο, πατάτες που τις φύτεψαν και τις περιποιήθηκαν μόνοι τους και ψήνουν ψωμί 
στο φούρνο που έχουν στην αυλή του σχολείου». 

 

Φωτογραφία: Σαϊνατούδης Παναγιώτης 

Η επίσκεψη μου στο σχολείο ήταν μια αποκάλυψη. Το σχολείο βρίσκετε στο κέντρο της 
Αθήνας κοντά στην Πειραιώς το δρόμο που συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά. Σπάσανε ένα 
μέρος από το τσιμέντο της αυλής και φτιάξανε σχολικό κήπο. «Oι μαθητές έρχονται και 
φροντίζουν το κήπο τα Σαββατοκύριακα» μου είπε η δασκάλα. 

Τηλέφωνο και φαξ 210 3464247 e-mail: mail@1dim-tavrou.att.sch.gr 

- Μα τι κάνουν σ’ αυτό το σχολείο;  
               Δε μαθαίνουν γράμματα; 

- Μαθαίνουν τη ζωή 
 

Χαϊκού, της Σοφίας Γίδα 30-01-2010 
 

Η κρίσιμη μάζα 

Το 2000 ζούσα στο Σουμάκ στα πομάκικα χωριά του νομού Ροδόπης. Εκείνη τη χρονιά με 
κάλεσε ο δάσκαλος Νίκος Δομπάζης από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής για να κάνω μια 
παρουσίαση για τους παραδοσιακούς σπόρους. Η γνωριμία μου με το Νίκο ήταν σταθμός 
στη ζωή μου. Ο Νίκος δούλευε με τους μαθητές του το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

mailto:mail@1dim-tavrou.att.sch.gr�
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«Σποράκι πηγή ζωής» και έκανε πολλές δράσεις με τους μαθητές του για σχολικούς κήπους. 
Του πρότεινα να κάνουμε μια δημόσια διανομή σπόρων και φυτών.  

Το 2002 οργανώσαμε την 7η Απριλίου μέρα αφιερωμένη για τις τοπικές ποικιλίες.  

Εδώ μπορείτε να δείτε τη διανομή παραδοσιακών ποικιλιών του 2004, αν δεν κάνω λάθος, 
https://www.youtube.com/watch?v=xK4EWzVlgNg  

Η πρόταση για τη δημόσια διανομή σπόρων και φυτών βασιζόταν πάνω στην ιδέα της  
κρίσιμης μάζας. Το  2011  οι γιορτές εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.  

Το 2017 το Πελίτι Κομοτηνής με συντονιστή το Νίκο Δομπάζη και η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και τα Δημοτικά Σχολεία 9ο, 2ο, 4ο, 6ο, 10ο, 11ο, Ν. 
Καλλίστης, Φαναρίου, Διαπολιτισμικό Ιάσμου, τα Νηπιαγωγεία 9ο, Κοσμίου και Κάλχα, τα 
Μειονοτικά Σχολεία 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Κομοτηνής, Δοκού, Πελεκητής, Κύμης & Οργάνης, το 
Γυμνάσιο Σαπών και το ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής διοργάνωσαν την 16η εκδήλωση για τις 
παραδοσιακές ποικιλίες στην πόλη της Κομοτηνής. Ετοίμασαν 5000 σακουλάκια με πάνω 
από 15000 φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες, με συμμετοχή χιλίων μαθητών και 100 
εκπαιδευτικών. 

 
 

16η εκδήλωση για τις παραδοσιακές ποικιλίες στην πόλη της Κομοτηνής 

 

Στα 16 συνεχόμενα χρόνια που πραγματοποιείται η γιορτή για τις τοπικές ποικιλίες στην 
πόλη της Κομοτηνής από το Πελίτι Κομοτηνής, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα 
γυμνάσια έχουν διανεμηθεί δωρεάν πάνω από 200.000 φυτά από τοπικές ποικιλίες. 
Ποικιλίες που κινδύνευαν να χαθούν όπως η ντομάτα Μαρώνειας διασώθηκαν και ποικιλίες 
που ήταν άγνωστες όπως οι ντομάτες από την Άνω Βρυσύνη έγιναν γνωστές. Όλα αυτά 
χάρη στην υπομονή και στο κουράγιο ενός δασκάλου που έμεινε σταθερός σ’ ένα όνειρο.   

Επικοινωνία με τον κ. Νίκο Δομπάζη ndompazis@gmail.gr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xK4EWzVlgNg�
http://peliti.gr/peliti/mathites/306-krisimimaza�
http://peliti.gr/el/peliti/topiki/6--7-2011-�
http://peliti.gr/topomades/komotini/1059-%CF%83%CF%84%CE%B7-16%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%AE%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1�
mailto:ndompazis@gmail.gr�
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Από το σπόρο στο σπόρο 

Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών και Πελίτι: παραγωγή σιταριού  

Το Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών Λευκάδας σε συνεργασία με το Πελίτι, τοπική ομάδα 
Περατιάς το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποίησε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης: "Παραγωγή σιταριού"  Ξεκίνησε από το σπόρο και έφτασε στο σπόρο. 

Όπως μας λέει ο υπεύθυνος δάσκαλος του προγράμματος κ Πάνος Πολυχρονόπουλος «Τα 
παιδιά ακολούθησαν τον κύκλο που χρειάζεται το σιτάρι μέχρι να μας δώσει τους σπόρους 
του για να καλλιεργηθούν την επόμενη χρονιά. Έσπειραν, θέρισαν, αλώνισαν και 
διατήρησαν στη δική τους Τράπεζα Σπόρων την παραγωγή τους. 

 

Φωτογραφία: Πάνος Πολυχρονόπουλος 

Έτσι έμαθαν πως το αγαθό της αειφορίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την 
διαιώνιση των παραδοσιακών ποικιλιών. Επίσης πως η διατροφική αυτάρκεια συνδέεται 
μόνο με την καλλιέργεια ντόπιων σπόρων. Αρωγοί στην προσπάθειά τους οι συντονιστές 
της Τοπικής ομάδας του ΠΕΛΙΤΙ  Περατιάς Χαρά Σαΐτη και Κώστας Τσίγκος που οδήγησαν τα 
παιδιά μέσα από παράλληλες δραστηριότητες (έκθεση εικαστικών έργων, δημιουργία 
Τράπεζας Σπόρων, συγκέντρωση λαογραφικού, ιστορικού υλικού που σχετίζεται με τις 
παραδοσιακές ποικιλίες, συλλογή πληροφοριών για την βιοποικιλότητα της περιοχής, 
καταγραφή πληροφοριών για παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας)  να γνωρίσουν την 
αέναη πορεία των σπόρων, να σεβαστούν το κάθε πλάσμα που μοιράζεται τη Γη μαζί μας 
και να καταλάβουν τη θέση του στον κόσμο». 

Στο σχολείο λειτουργεί ως σήμερα το πρόγραμμα "Διατροφική Αυτάρκεια και Ντόπιοι 
Σπόροι" . 

«Όταν είσαι αυτάρκης είσαι ελεύθερος και όταν είσαι ελεύθερος παράγεις πολιτισμό». 

 Πάνος Πολυχρονόπουλος, Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών Λευκάδας 

http://peliti.gr/topomades/peratias/1066-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%25�
http://peliti.gr/topomades/peratias/1064-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9�
http://peliti.gr/topomades/peratias/1064-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9�
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τηλ. επικ. 2645061380  e-mail: mail@dim-sfakiot.lef.sch.gr 

Υπεύθ. Προγράμματος: Πάνος Πολυχρονόπουλος 

 

Το τμήμα προσχολικής αγωγής του ΑΠΘ στο Πελίτι 

Δυο φορές το χρόνο οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος προσχολικής αγωγής του ΑΠΘ 
επισκέπτονται το Πελίτι. Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τις δράσεις του Πελίτι και 
την ιστορία του για το θέμα της γεωργικής βιοποικιλότητας και τις δράσεις που μπορούμε 
να κάνουμε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο και δράσεις που κάνουν συνάδερφοί 
τους στα νηπιαγωγεία τους. 

Το τμήμα προσχολικής αγωγής του ΑΠΘ έχει το δικό του δέντρο στη γη του Πελίτι. 

  
 

Φωτογραφίες: Γιώργος Καρυπίδης 
 

Ο κ. Χρήστος Κυρίμης, ειδικό διδακτικό προσωπικό που συνοδεύει τους φοιτητές, ξεκίνησε 
την παρουσίαση: «Πριν 27 χρόνια είχε έρθει στην Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης ένας 
νεαρός και μας είπε το όνειρο του. Αυτός ο νεαρός είναι ο κ. Σαϊνατούδης και αυτό είναι το 
όνειρο του υλοποιημένο…».  

 

Η πρόταση του Πελίτι 

Το Πελίτι στα 22 χρόνια (1995-2017) ενασχόλησης με τις τοπικές ποικιλίες και τη 
συνεργασία του με σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει δει μόνο θετικά 
αποτελέσματα σε μαθητές, γονείς εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. 

Αν είστε εκπαιδευτικός σας προτείνουμε να ασχοληθείτε με τη δημιουργία σχολικών 
κήπων.  

Αν είστε γονείς υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν ένα σχολικό κήπο. 

Τολμάμε να προτείνουμε στην πολιτεία να ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους 
σχολικούς κήπους στη βασική εκπαίδευση των μαθητών. 

http://peliti.gr/peliti/mathites/1060-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B8-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%25�
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Όλα τα κινήματα των κοινοτήτων ιθαγενών σε όλο τον κόσμο στα αιτήματα τους έχουν να 
γίνεται η εκπαίδευση με τους δικούς τους όρους και τις δικές τους παραδόσεις γιατί μέσα 
από την εκπαίδευση θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι κοινότητες τους.  

 

Εκπαίδευση μαθητών για το θέμα 
των τοπικών ποικιλιών στο 
βοτανικό κήπο της Φλωρεντίας, 
στα πλαίσια του διεθνούς 
καραβανιού για την ελευθερία των 
σπόρων.  

Απρίλιος 2014 

Αν θέλουμε να συνεχίσουν οι τοπικές ποικιλίες να υπάρχουν, αν θέλουμε τα παιδιά μας να 
αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση,  αν θέλουμε να ξέρουν τι τρώνε, αν θέλουμε να 
γίνουν ελεύθεροι πολίτες ας τους εκπαιδεύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.  

 

Μια μεγάλη αφύπνιση 

Το σχολικό έτος 2016-2017 ήρθα σε επαφή με περίπου 1000 μαθητές σε διάφορες περιοχές 
της χώρας και στη γη του Πελίτι. Όλοι όσοι ασχολούνται με παιδιά αυτό το διάστημα 
γνωρίζουν ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει στα όρια τους και είναι αρκετοί 
σε δύσκολη θέση. Γιατί τα παιδιά σήμερα δεν αναγνωρίζουν τους «νόμους» και τους 
κανόνες που είχαμε μάθει να λειτουργούμε ως τώρα, είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο, σε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λ.π. 

Από την άλλη πλευρά όμως βλέπω παιδιά δέκα χρονών που αμφισβητούν πράγματα που 
εμείς τα αμφισβητήσαμε στα 17 μας. Αυτό δίνει μια μεγάλη ευθύνη σε μας τους μεγάλους 
για το τι παραδείγματα θα δώσουμε στα παιδιά και που θα τους στρέψουμε. 

Τον Οκτώβριο του 2016 είχα την τύχη να γνωρίσω τη Rachel Parents από τον Καναδά στη 
Παγκόσμια Λαϊκή Συνέλευση και τη Δίκη κατά της Μονσάντο. Η Rachel αφυπνίστηκε μέσα 
από ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με θέμα τη διατροφή και οργάνωσε ένα 
παγκόσμιο κίνημα ενάντια στους Γ.Τ.Ο. !!! 

 

Υλοποιημένα όνειρα 

Ο υπολογιστής που σας γράφω αλλά και ο υπολογιστής που διαβάζετε το κείμενο, το κινητό 
που έχουμε στην τσέπη μας, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε αυτή η έκδοση και όλα αυτά 

http://peliti.gr/sinantiseis/seedfree/893-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82�
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τα περιβαλλοντικά προγράμματα, το fb, το YouTube η δυνατότητα να πετάμε, κ.λ.π. η 
ελευθερία του λόγου και της δημοκρατίας είναι υλοποιημένα όνειρα κάποιων ανθρώπων. 
Αυτούς τους ανθρώπους στην αρχή τους είπαν τρελούς, ονειροπόλους, αιρετικούς και 
πολλά άλλα. Αυτοί συνέχισαν να προχωράνε το όνειρο τους και στο τέλος το κάνανε να 
είναι πραγματικό. Σήμερα για μας είναι αυτονόητα όλα τα παραπάνω. Πολλά από αυτά για 
εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη δεν είναι αυτονόητα ακόμη. 

Είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί στα όνειρα μας, εμείς βάζουμε τον πήχη που 
θέλουμε να φτάσουμε. Τα εμπόδια μας δείχνουν την αποφασιστικότητά μας και την 
δυνατότητα να φανταζόμαστε λύσεις. 

Ας οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο, όπου οι τοπικές ποικιλίες να καλλιεργούνται 
ελεύθερα, όπου υπάρχει αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. Ας ζήσουμε με αυτή την 
κατάσταση και μια μέρα, αυτή θα είναι η πραγματικότητα μας. Όχι γιατί την έφερε ένας 
προφήτης αλλά γιατί τη βιώσαμε όλοι εμείς στην καθημερινότητα μας.  

Καθημερινά με τις σκέψεις και τις πράξεις μας δημιουργούμε το μέλλον μας το μέλλον όλου 
του πλανήτη. Το παρελθόν είναι κάτι που έγινε και πέρασε δεν αλλάζει, κάθε στιγμή όμως 
έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το μέλλον. 

Ας πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και ας το πράξουμε είναι στο δικό μας χέρι. 

Είμαστε δημιουργοί των καταστάσεων! 

Σε ότι μας συμβαίνει έχουμε ένα βαθμό ευθύνης, ας πάρουμε αυτή την ευθύνη, δεν έχει 
σημασία αν είναι μικρή η μεγάλη, σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε συν 
δημιουργοί των καταστάσεων που ζούμε. 

 

Ας γίνουμε σπόροι 

Θεατρικό παιχνίδι 

 

Είναι χειμώνας και οι σπόροι 
κοιμούνται μέσα στη γη. 

Φωτογραφία: Γαζιώτου Λίτσα 
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Ήρθε η άνοιξη και οι πρώτες βροχές, 
ο καιρός ζέστανε. Οι σπόροι αρχίζουν 
σιγά, σιγά να ξυπνούνε. Αναζητούνε 
να βρουν νερό, φαγητό. Ρίχνουν το 
χώμα πάνω από κεφάλι τους, 
αισθάνονται τη δροσιά του χώματος. 

Φωτογραφία: Παπαδοπούλου 
Μαρία 

 

 

 

Ο σπόρος μεγάλωσε έγινες ένα 
μεγάλο δέντρο. Τεντώνουμε τα 
κλαδιά μας πάρουμε φως. Να και οι 
μέλισσες και τα άλλα έντομα 
ζζζζζζζζζζζζζζζ  

Ήρθαν και τα  πουλιά, τσίου, τσίου … 

Να και η βροχή, (χτυπάμε 
παλαμάκια) 

Φωτογραφία: Παπαδοπούλου 
Μαρία 

 

 

Και τώρα γινόμαστε ζευγαράκια. Το 
ένα παιδί είναι δέντρο και έχει 
σηκομένα τα κλαδιά του. Το άλλο 
παιδί είναι καλλιεργητής και 
φροντίζει το δέντρο του. Το ποτίζει, 
το σκαλίζει, το τσαπίζει, του ρίχνει 
κομπόστ από τον κήπο. Το δέντρο 
μεγάλωσε, ευχαριστήθηκε και 
έβγαλε νόστιμους καρπούς. Ο 
καλλιεργητής μαζεύει προσεκτικά 
τους καρπούς, κάνει μια αγκαλιά στο 
δέντρο του και το ευχαριστεί για 
τους καρπούς του. Μετά τα ζευγάρια 
αλλάζουν ρόλους. 

Φωτογραφία: Παπαδοπούλου 
Μαρία 
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Για να κάνουμε τώρα έναν μεγάλο 
κύκλο. Θέλω στη μέση δύο παιδιά. 
Κάποια στιγμή είχε έρθει ένα σχολείο 
και μου είπε ένας μαθητής. «Κύριε 
Παναγιώτη, η γιαγιά μου όταν 
περιποιείται τα λουλούδια της τα 
μιλάει γιατί λέει ότι καταλαβαίνουν» 
Να πούμε και εμείς ένα τραγούδι στο 
δέντρο μας; 

Ναι, ναι, ναι!!! 

Φωτογραφία: Γαζιώτου Λίτσα 

 

 

Ελάτε τώρα όλοι μαζί να κάνουμε μια 
μεγάλη αγκαλιά στο δέντρο μας. 

Ευχαριστώ! 

Φωτογραφία: Παπαδοπούλου 
Μαρία 

 

Ευχαριστώ πολύ όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια! 
Αναφέρονται πολλοί λίγοι, όλοι τους όμως κάνουν απίστευτά ωραίες εργασίες. 

«Μέσα από το σχολικό κήπο προσέγγισα όλα τα θέματα που κάνουμε στο νηπιαγωγείο και 
μάλιστα μ’ έναν βιωματικό και ευχάριστο τρόπο. Οι μαθητές μας θα φύγουν, εμάς θα μας 
ξεχάσουν, αλλά τον κήπο όχι» Νηπιαγωγός Μαρία Παπαδοπούλου.  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την «ιστορία του σταριού» και τα 
θεατρικά παιχνίδια με μόνη υποχρέωση την αναφορά στην πηγή. 

Με αγάπη και φως για τώρα και πάντα! 

 

Παναγιώτης Σαϊνατούδης 
Ιδρυτής του Πελίτι 
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«Ο δικός μας κήπος» - Με τη διδακτική τεχνική της 
Ιστοριογραμμής (storyline) 

Περσεφόνη Τσιμάκη ΠΕ60 

π. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου, μέλος του ΣΠΕ της ΕΛΛΕΤ (πρόγραμμα 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Διάρκεια 120 λ. 

Το βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Ο δικός μας κήπος»- Με τη διδακτική τεχνική της 
Ιστοριογραμμής (storyline) εφαρμόστηκε σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής και υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 
Φεβρουαρίου 2014 στο 1Ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 
προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι 

Να εξοικειωθούν με την διδακτική τεχνική της Ιστοριογραμμής, να γνωρίσουν τα βήματα 
για την εφαρμογή της τεχνικής στο σχολείο, να εφαρμόσουν τα στάδια υλοποίησής της 
μέσω της θεματικής ενότητας, να συνεργαστούν σε ομάδες και να συνθέσουν τον δικό τους 
κήπο, να συνθέσουν σε ένα κοινό έργο τις προτάσεις τους, να κατασκευάσουν τοιχογραφία, 
φιγούρες χαρακτήρων, σενάριο δράσης, να παρουσιάσουν το σενάριο που δημιούργησαν, 
να δραματοποιήσουν το σενάριο και να ζωντανέψουν τους χαρακτήρες 

Υλικά-εργαλεία 

Χαρτί μέτρου, μαρκαδόροι, κόλλες UHU ατλακόλ, ψαλίδια, κομμάτια από χαρτόνια 
συσκευασιών ή χαρτόνι UDILE, κομμάτια υφάσματος, κουμπιά, κορδέλες κ.ά.  

 
Σχήμα : Η μέθοδος της Ιστοριογραμμής με βοηθητικές ερωτήσεις –κλειδιά 

 
A΄ ΜΕΡΟΣ 

Λίγα λόγια για τη μέθοδο… 

Η Ιστοριογραμμή (storyline) ως διδακτική μεθοδολογία εισήχθη στην Ελλάδα από την κα 
Ιφιγένεια Ηλιοπούλου. Το 1970, στη Γλασκώβη η μέθοδος αυτή αποτέλεσε μια προσπάθεια 
ένταξης των Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Σχολείων. 

Τι; Που; 

Πότε; 

Ποιοι; 

Αν; 
Γιατί;
Πως; 
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Η Ιστοριογραμμή δεν στηρίζεται παρά σε μια αόρατη αλλά υπαρκτή κλωστή που ενώνει με 
μια εσωτερική συνοχή και συγκεκριμένους στόχους τη γοητευτική πορεία της ομάδας, η 
οποία καλείται να πλάσει μια δική της ιστορία, που καθρεφτίζει την αληθινή ζωή, με 
εργαλεία ερωτήσεις-κλειδιά: Τι, Που, Πότε, Ποιοι, Γιατί, Πως, Αν 

Μετά την έναρξη περνάμε στον κύριο κορμό της διδακτικής μας μεθόδου, που στηρίζεται 
σε 4 βήματα εξέλιξης της ιστορίας:  

Α) Δημιουργία σκηνικού σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο  

Β) Δημιουργία χαρακτήρων  

Γ) Ένας τρόπος ζωής να ερευνηθεί –ένα ξαφνικό γεγονός 

Δ) Αληθινά προβλήματα να λυθούν 

Μέσα από τη διδακτική μέθοδο της Ιστοριογραμμής  «διδάσκουμε με έναν τρόπο που 
μιμείται την αληθινή ζωή» (Ιφ. Ηλιοπούλου Ιστοριογραμμή 2005) και δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά το πλάσιμο μιας ιστορίας που χτίζουν τα ίδια τα παιδιά, με μια γραμμή που ενώνει 
τόπο, χρόνο, ήρωες, τρόπο ζωής συγκρουσιακά γεγονότα και αληθινά προβλήματα που 
αναζητούν λύσεις (σύνδεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
συστημάτων). 

Η ιστορία διατρέχει όλη την πορεία της διδακτικής πράξης από την αρχή μέχρι το τέλος της. 
Αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και μαθαίνουμε καλύτερα μέσα από τις ιστορίες των 
ανθρώπων (Letschert 1992). Οι ιστορίες των ανθρώπων μιλάνε για τις ζωές τους, τα 
παθήματά τους, τις περιπέτειές τους. Ακούγοντάς τες μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τη 
θρησκεία, την εποχή τους. Η ιστορία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας ( Creswell 
1990, Iφ. Ηλιοπούλου  Ιστοριογραμμή 2005). 

Αναπτύσσουμε λοιπόν μια δική μας ιστορία με στοιχεία από την αληθινή ζωή, τις 
προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών για το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τον κόσμο, 
ως ένα καθρέφτισμα του κόσμου μέσα στην τάξη και με ένα εργαλείο που στηρίζεται στην 
ιδέα του Bruner ότι η μάθηση μπορεί να έχει ένα σχήμα σπιράλ.    

Η ιστορία αυτή χτίζεται βήμα-βήμα, επεισόδια δηλαδή, που η σειρά τους «διακατέχεται 
από μια λογική και αφηγηματική συνοχή» με συνθέτες τα παιδιά, που αντλούν ιδέες, 
εικόνες, δεδομένα, ήρωες και θέματα από τις μέχρι τώρα εμπειρίες της πραγματικής ζωής 
τους (κοινωνικός εποικοδομητισμός), δουλεύοντας με κόμβους - σταθμούς - βήματα, 
καταστώντας «δικό τους», οικείο δηλαδή, το θέμα στο οποίο εμπλέκονται. «Κάνω κάτι δικό 
μου» σημαίνει αρχίζω να ασχολούμαι με ενδιαφέρον, συμμετέχω ενεργά, που αποτελούν 
ισχυρά κίνητρα για τη μάθηση.  

Ισχυρά κίνητρα για τη μάθηση, το οικείο, η ενεργή συμμετοχή, η βιωματική εμπειρία 

Αυτή η ιστορία με την ολοκλήρωση της οικοδόμησης της γίνεται ένα μοντέλο της ίδιας της 
ζωής πριν τα παιδιά μπουν στην αληθινή ζωή, επειδή το σκηνικό, ο τόπος, ο χρόνος, οι 
ήρωες, τα ξαφνικά γεγονότα που δημιουργούν ανατροπές, τα προβλήματα που επιζητούν 
λύσεις, η εξέλιξη, η στάση και οι ενέργειες των ηρώων από την αρχή μέχρι  την  κορύφωση 
τους, μιμούνται και καθρεφτίζουν την αληθινή ζωή. 
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Η Ιστοριογραμμή τελικά είναι μια γοητευτική περιπέτεια προς την μάθηση και την 
ωρίμανση, όπως η περιπέτεια που είναι η ίδια η ζωή μας. 

Β΄ΜΕΡΟΣ  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ με θέμα «Ο δικός μας κήπος» 

Περιγραφή 

Η έναρξη του εργαστηρίου γίνεται με το χωρισμό των εκπαιδευτικών σε 4 ομάδες. Για την 
ευαισθητοποίηση στη θεματική μας ενότητα ακούγεται το μουσικό κομμάτι «Tον εαυτό του 
παιδί» του Μ. Φραγκούλη. Προβάλλεται ppt για την εισαγωγή μας στο θέμα. Ακολουθούν 
τα ΒΗΜΑΤΑ της διδακτικής μας μεθόδου. 

ΒΗΜΑ 1ο: Δημιουργία σκηνικού σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 

Η κάθε ομάδα εργάζεται πάνω σε ένα χαρτί του μέτρου και καλείται να φτιάξει ένα 
διάγραμμα σχεδιασμού («αράχνη») με θέμα «φτιάχνω το δικό μου κήπο». Δίδονται 
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια εργασίας και στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην 
ολομέλεια το αποτέλεσμα του σχεδιασμού της. Σε πίνακα διπλής εισόδου καταγράφουμε 
όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδιασμού όλων των ομάδων. 
Οδηγούμαστε έτσι να οργανώσουμε και να έχουμε όλα τα στοιχεία του «κήπου της τάξης 
μας». Σε μεγάλο χαρτί του μέτρου με την μέθοδο του κολλάζ κατασκευάζουμε την 
τοιχογραφία, το σκηνικό δηλαδή του «κήπου της τάξης μας.  

ΒΗΜΑ 2ο: Δημιουργία χαρακτήρων: επιλογή ηρώων, βιογραφικό, κατασκευή φιγούρας 

Με την βοηθητική ερώτηση «ποιοι εμπλέκονται στον δικό μας κήπο», οι εκπαιδευτικοί 
επιλέγουν τους ήρωες (π.χ ένας γεωπόνος, ο διευθυντής κ.ά). Με την βοήθεια φύλλου 
εργασίας οργανώνουν το βιογραφικό κάθε ήρωα. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας χοντρό 
χαρτόνι κατασκευάζουν τις φιγούρες των χαρακτήρων τονίζοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει και ζωντανεύει τον ήρωά της. 

ΒΗΜΑ 3ο : Ένας τρόπος ζωής να ερευνηθεί –ένα ξαφνικό γεγονός 

Ένα αιφνίδιο γεγονός, έρχεται να ανατρέψει τη ροή της ιστορίας μας, που συνήθως αφορά 
σε ένα πρόβλημα της πραγματικής ζωής. Στην περίπτωσή μας το ξαφνικό γεγονός είναι μια 
ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι στη θέση του κήπου πρόκειται να κτιστεί ένα 
κτίριο-παράρτημα και σύντομα θα αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι ήρωες καλούνται 
να πάρουν θέση πάνω στις εξελίξεις, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Να 
διαμαρτυρηθούν, να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν την ύπαρξη του κήπου που 
κινδυνεύει. 

ΒΗΜΑ 4ο : Αληθινά προβλήματα να επιλυθούν 

Το πρόβλημα μεταφέρεται στην ομάδα. Γίνονται συζητήσεις, αναπτύσσονται επιχειρήματα 
και επιλέγονται στάσεις, προτείνονται λύσεις και πιθανές δράσεις. Στήνουμε ένα παιχνίδι 
ρόλων, όπου οι απόψεις συγκρούονται, δημιουργείται αντιπαράθεση και γίνεται 
προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα   
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Εισήγηση θεωρητικού μέρους 

 
Δημιουργία σκηνικού με τόπο-χρόνο 

  
Πίνακας διπλής εισόδου 

 
Δημιουργία χαρακτήρων 

  
Δημιουργία χαρακτήρων 

 
Ένα πρόβλημα να λυθεί 

  
Συγκρούσεις Δημιουργία τοιχογραφίας 
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Το Παιχνίδι «Ο Κρυμμένος Θησαυρός του Κτήματος»: 
Ψηφιακή-Αναλογική Εφαρμογή για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 

Φιλιππή Μαρία, Ερευνήτρια ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την 
επικοινωνία 

Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ), 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει ένα τμήμα του ερευνητικού έργου που αναπτύσσεται 
από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του 
τμήματος ΕΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα την 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση ΤΠΕ. Το έργο αυτό αναπτύσσεται στο 
ΕCOΚΤΗΜΑ, στα Σκούρτα Βοιωτίας, το οποίο αποτελεί τεχνοβλαστό του Εργαστηρίου και 
λειτουργεί υπό την επιστημονική του εποπτεία.  

Στο πλαίσιο του ερευνητικού αυτού έργου, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε το ψηφιακό - 
αναλογικό παιχνίδι: «Ο Κρυμμένος Θησαυρός του Κτήματος», για παιδιά Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Στόχοι της δράσης αυτής είναι η προσέγγιση της Φύσης και της Καλλιέργειας με την 
ανάπτυξη οικολογικού ήθους και τη συνειδητοποίηση της σημασίας της γεωργικής 
παραγωγής σαν το πρώτο στάδιο στην αλυσίδα που οδηγεί στην κατανάλωση των 
γεωργικών αγαθών. Κρίσιμες έννοιες για την προσέγγιση αυτή αποτελούν οι Σπόροι και τα 
Φυτά, πάνω στη σχέση των οποίων στηρίζεται και η φιλοσοφία της ανάπτυξης του 
Παιχνιδιού. 

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο σαράντα 
εκπαιδευτικών από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και Γ΄ Αθήνας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, κ.κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Ελένη Νιάρχου και Ιωάννα Ντίνου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση με χρήση ΤΠΕ, Χωροευαίσθητο Παιχνίδι 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο ερώτημα «Τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», οι περιβαλλοντολόγοι έχουν 
διατυπώσει πολλούς ορισμούς. Σύμφωνα με τους Hungerford, Peyton & Wilke (1980, από 
Φλογαΐτη, 1998), η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει 
τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος, να γίνουν ικανοί κι αποφασισμένοι 
και να έχουν τη διάθεση να εργαστούν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την επίτευξη 
και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της 
ποιότητας του περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η 
διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων κοινωνικών ομάδων και πολιτών, οι οποίοι θα 

11 
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έχουν την αντίληψη του συνολικού περιβάλλοντος, θα είναι ευαισθητοποιημένοι σε 
θέματα σχετικά με αυτό, θα γνωρίζουν τις λειτουργίες του, αλλά και τα προβλήματά του. Ως 
ενεργοί πολίτες, θα δείχνουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον και θα συμμετέχουν στη 
βελτίωση, στην προστασία και στην επίλυση των προβλημάτων του (Φλογαϊτη, 1998).   

Κάθε Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει στη διαμόρφωση 
πολιτών με οικολογική παιδεία και συνείδηση. Τα παιδιά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
τα προβλήματα του περιβάλλοντος, να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά και να 
δραστηριοποιηθούν για την επίλυσή τους. Πέρα από την εξέταση των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων ως φυσικά φαινόμενα, τα οποία λύνονται με επιστημονικές μεθόδους, θα 
πρέπει να τα θεωρήσουν ως κοινωνικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει να διερευνήσουν τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και ηθικούς παράγοντες που τα προκαλούν και να 
αναζητήσουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν αειφόρες συνθήκες ζωής 
με τρόπο εποικοδομητικό και δημιουργικό. Η διαμόρφωση των σχέσεων ανθρώπου-
κοινωνίας-φύσης και η ερμηνεία και η πρακτική της αειφορίας, δηλαδή της διαρκούς 
ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, είναι ζήτημα πολιτισμικό που δεν μπορεί 
να καθοριστεί ούτε από επιστημονικούς νόμους ούτε από τεχνοκρατικές επιταγές αλλά από 
κοινωνικές επιλογές (Φλογαΐτη 2003, Scott 2002). 

Σύμφωνα με τους Tal 2004, Volk & Cheak 2003, Vare & Scott 2007, στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των παιδιών καθοριστικό ρόλο παίζει η οικογένεια, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει τα παιδιά στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής τους κουλτούρας. Στο πλαίσιο 
της κοινότητας, η συνεργασία οικογένειας και εκπαιδευτικών είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού γραμματισμού 
των μαθητών. Ιδιαίτερα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει την εκπαιδευτική του 
παρέμβαση σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και να είναι έτοιμος να την αναδιαμορφώσει και 
να την μετεξελίξει ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και της κοινωνίας. 

Οι ΤΠΕ ένα νέο εργαλείο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Οι Βλαστάρης κ.ά. (2008) αναφέρουν πως οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν 
μπορούν πλέον να απαντήσουν στο ερώτημα «ποια είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων, η 
οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, σ’ ένα φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που 
αλλάζει συνεχώς». Αναφέρουν πως για πολύ καιρό η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είχε γίνει 
μια αφηρημένη και περισσότερο θεωρητική γνώση που αφορούσε την προστασία του 
απειλούμενου περιβάλλοντος.  

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολυδιάστατα και γι’ αυτό το λόγο οι αυριανοί 
πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν αξίες και ικανότητες δραστηριοποίησης σε συλλογικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ένα καλά δομημένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη των παιδιών, να 
προσεγγίζει την γνώση με ολιστικό και διεπιστημονικό τρόπο, να ωθεί τα παιδιά από μικρή 
ηλικία στην ανάπτυξη της δράσης υπέρ του περιβάλλοντος, ενώ η γνώση θα πρέπει να 
προσεγγίζεται από πολλές πηγές πληροφόρησης, να προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση 
και η εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης (Ψ ηφιακό Σχολείο, 2011).  Τέτοιου είδους 
στοχεύσεις προάγουν κι ενθαρρύνουν την αυθεντική και σε βάθος μάθηση, εμπλέκουν τα 
παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργούν ενθουσιασμό και διορατικότητα, 
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συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, απαραίτητων για την 
οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος (Ψηφιακό Σχολείο, 2011).  

Η σύνδεση της περιβαλλοντικής αγωγής με τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες, μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων της 
πρώτης. Το νέο σχολείο ανοικτό στις ιδέες και στην κοινωνία αξιοποιεί κάθε σύγχρονο 
εργαλείο (Ψηφιακό Σχολείο, 2011). Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας εφαρμογών όπως: ο 
διαδραστικός πίνακας, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τα 
τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα (Virtual Learning Environments), τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια (Video Games) και τα Social Games, έχουν μεγάλες δυνατότητες στην παροχή 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης, η οποία συνάδει με τις βασικές αρχές της εποικοδομητικής 
θεωρίας μάθησης, της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης (Μπαρμπάτσης κα, 2010 ). 
Διασκεδάζουν και παρακινούν το σημερινό digital native (Prensky, 2007), ενώ ταυτόχρονα 
τον εμπλέκουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία.  

Γύρω από αυτούς τους άξονες, ο σκοπός του σύγχρονου σχολείου δεν μπορεί να είναι η 
απλή μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων και πληροφοριών, αλλά ο εξοπλισμός των 
παιδιών και των νέων με τα νοητικά εκείνα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να 
προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στην πολυπλοκότητα της νέας εποχής.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες κάθε μια από τις οποίες έχει το όνομα ενός εποχιακού 
φυτού. Στόχος κάθε ομάδας είναι η εύρεση του θησαυρού μέσα από την επίλυση διαφόρων 
γρίφων. Οι γρίφοι των ομάδων διαφέρουν μεταξύ τους όμως όλοι αφορούν στα εποχικά 
φυτά και φρούτα του κτήματος. Ο βαθμός δυσκολίας των γρίφων είναι ίσος για να υπάρχει 
αμεροληψία απέναντι στις ομάδες. 

Κάθε ομάδα έχει το δικό της εμψυχωτή, ο οποίος βοηθάει τα παιδιά όπου χρειάζεται και τα 
ενθαρρύνει. Η κάθε ομάδα έχει ως σύμβολό της το φυτό, το οποίο εκπροσωπεί.  

Ονομασία Ομάδας Σύμβολο Ομάδας 

1η Ομάδα: Η ομάδα των καλαμποκάδων   

 

2η Ομάδα: Η ομάδα των καροτάδων 

 

3η Ομάδα: Η ομάδα των μαρουλάδων 

 

Πίνακας 1:   Ενδεικτικά σύμβολα ομάδων. 

Τα σύμβολα των ομάδων είναι φυτά τα οποία σχετίζονται με το κτήμα, αλλά και την 
παραγωγή, ανάλογα με την  εποχή του χρόνου. Έτσι το φθινόπωρο μπορούν να προταθούν 
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φυτά και λαχανικά όπως: το καλαμπόκι, το καρότο ή το μαρούλι, την άνοιξη: η αγκινάρα, το 
παντζάρι ή το κρεμμύδι, το καλοκαίρι: η ντομάτα, το κολοκύθι ή το αγγούρι και το χειμώνα: 
το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι ή τα ραπανάκια.  

Επίσης ο αριθμός των ομάδων καθορίζεται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών που 
συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ο προτεινόμενος αριθμός μελών για την κάθε ομάδα είναι τα 6 
παιδιά, καθώς αυτός ο αριθμός θεωρείται κατάλληλος ώστε η παρέμβαση να στηριχθεί 
επιτυχώς στις Αρχές της Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι 
σχεδιάζεται έτσι, ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να συνεργαστούν και να 
αλληλεπιδράσουν, ώστε να επιλύσουν τους γρίφους, να προχωρήσουν τα διάφορα στάδια 
και να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό.  

Οι ομάδες ξεκινούν από ένα σημείο έναρξης παίρνοντας η καθεμία τον αρχικό της γρίφο 
και μια φορητή συσκευή. Ο γρίφος παρουσιάζεται με τη χρήση της τεχνολογίας QR κωδικών 
(Quick Response Code), τον οποίο οι παίκτες σκανάρουν χρησιμοποιώντας τη φορητή τους 
συσκευή. 

   

Σχήμα 1:  Τα αρχικά QR codes για τρεις ομάδες του παιχνιδιού. 

   

Ο κάθε γρίφος που παρουσιάζεται παρέχει με παιγνιώδη τρόπο πληροφορίες και 
ερεθίσματα σχετικά με ένα φυτό. Το φυτό δεν παρουσιάζεται το ίδιο, αλλά δίνονται κάποια 
βασικά χαρακτηριστικά του με τη χρήση συχνά ποιημάτων, παροιμιών και λαϊκών ρήσεων. 
Απαντώντας τον κάθε γρίφο η ομάδα καλείται να βρει το σχετικό φυτό μέσα στο κτήμα. 
Μεταβαίνοντας σε αυτό το σημείο βρίσκουν το επόμενο QR, με καινούργιο γρίφο, 
ξεκινώντας την επόμενη αναζήτησή τους.  

Με την επιτυχή αναζήτηση των πρώτων τριών φυτών ο εμψυχωτής παρέχει στην ομάδα μια 
κάρτα αποστολής, στην οποία οι παίκτες καλούνται να καταγράψουν πέντε φυλλοβόλα και 
πέντε αειθαλή δέντρα. Μόλις φέρουν εις πέρας την αποστολή, ο εμψυχωτής τους δίνει τον 
επόμενο γρίφο. Με την επιτυχή εύρεση των επόμενων τριών γρίφων τους παρέχεται 
επόμενη αποστολή. Στη δεύτερη κάρτα αποστολής τα παιδιά καλούνται να συλλέξουν και 
καταγράψουν τέσσερα εποχικά φρούτα και τέσσερις καρπούς (ανάλογα με την εποχή αυτό 
μπορεί να διαφοροποιείται). Με τον ίδιο τρόπο οι παίκτες οδηγούνται και στην τρίτη και 
τελευταία αποστολή, στην οποία καλούνται να συλλέξουν και να καταγράψουν πέντε 
μυρωδικά που υπάρχουν στο κτήμα.  

Ολοκληρώνοντας την αποστολή ο εμψυχωτής τους δίνει τον τελευταίο γρίφο με 
πληροφορίες για το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο θησαυρός. Μόλις τα παιδιά μεταβούν 
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εκεί σκάβουν και ανακαλύπτουν ένα κασόνι με σπόρους και οδηγίες για τον τρόπο σποράς 
τους. 

Τους σπόρους αυτούς τα παιδιά καλούνται να τους φυτέψουν ακολουθώντας τις οδηγίες. 
Έτσι αποκτούν το δικό τους παρτέρι, το οποίο μπορούν να παρακολουθούν από απόσταση 
μέσω καμερών που υπάρχουν στο κτήμα και μέσω της ιστοσελίδας του κτήματος 
(www.ecoktima.gr), καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών τους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Στην Ψηφιακή Αναλογική Εφαρμογή «Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού στο Κτήμα», 
έχουν ήδη συμμετάσχει 161 παιδιά, ηλικιών 5 έως 13 ετών. Τα παιδιά προέρχονται τόσο 
από δημόσια όσο και από ιδιωτικά σχολεία, ενώ προσήλθαν στο κτήμα είτα με τη συνοδεία 
των δασκάλων τους, είτε με τη συνοδεία των γονιών τους. Από το παραπάνω δείγμα 55 
παιδιά ήταν ηλικίας 4 έως 6 ετών, 10 παιδιά 7-8 ετών (Β και Γ Δημοτικού) και 96 ηλικίας 13 
ετών (Α Γυμνασίου). Σε κάθε επίσκεψη το επίπεδο δυσκολίας των γρίφων και των 
αποστολών αναμορφώθηκε ανάλογα με το ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των 
συμμετεχόντων.  

Δεν υποστηρίζουμε πως η συγκεκριμένη παρέμβαση εφαρμόζεται αυτούσια, καθώς ακόμη 
δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών. Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει 
στην ανεύρεση τάσης, ενώ οι παρατηρήσεις πάνω στο παιχνίδι όπως προέκυψαν από το 
δείγμα των συμμετεχόντων υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή μπορεί να κριθεί ως μια 
ευχάριστη αλλά ταυτόχρονα επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Με το πέρας των 
δράσεων οι εμψυχωτές - εκπαιδευτικοί, συμπλήρωναν φύλλα παρατηρήσεων με την 
καταγραφή των ενεργειών των παιδιών και με απώτερο στόχο την αξιολόγηση της δράσης.  

Τα συγκεκριμένα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνονται να πληρούνται οι στόχοι που 
τέθηκαν και να παράγονται εκπαιδευτικά αποτελέσματα, παρουσιάζονται στην ενότητα 
που ακολουθεί.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καθ’ όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις παρατηρήθηκε πως τα παιδιά διατήρησαν αμείωτο το 
ενδιαφέρον τους για το παιχνίδι, γεγονός που δείχνει να οφείλεται, στην κατάλληλη 
αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, αφετέρου σε δραστηριότητες του άμεσου φυσικού 
περιβάλλοντος που επέτυχαν την ενεργητική εμπλοκή των παιδιών. Τα δύο αυτά στοιχεία 
είναι πολύ σημαντικά, διότι από τη μία πλευρά ο σημερινός «ψηφιακός γηγενής» (Prensky, 
2007), προσελκύεται από τα ψηφιακά μέσα, ενώ από την άλλη η φύση είναι κάτι που λείπει 
από τη ζωή των παιδιών και από ότι φαίνεται το έχουν ανάγκη.  

Επιπροσθέτως, όλες οι ομάδες έφεραν εις πέρας την τελική αποστολή κα κατάφεραν να 
βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Η τελική διαδικασία της σποράς αποτέλεσε μια ευχάριστη 
δραστηριότητα με επιπλέον προστιθέμενη αξία στη συνολική εφαρμογή. Οι μαθητές 
εξέφρασαν περαιτέρω απορίες σχετικά με τα φυτά, τη διαδικασία της σποράς τους, αλλά κι 
τη διατροφική τους αξία απευθυνόμενη είτε στη γεωπόνο του κτήματος και τους 
εκπαιδευτές, ενώ συχνά οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου ζητούσαν την άδεια 
να χρησιμοποιήσουν τις φορητές συσκευές που διέθεταν, ώστε να αναζητήσουν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

http://www.ecoktima.gr/�
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Πέρα από το γεγονός ότι παρατήρησαν τα φυτά και έμαθαν πληροφορίες για αυτά, 
σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας και η καλλιέργεια των 
συνεργατικών δεξιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως τόσο τα παιδιά 
μικρών ηλικιών, όσο και τα μεγαλύτερα, έπαιρναν αποφάσεις από κοινού για τον τρόπο 
δράσης τους, προκειμένου να λύσουν τους γρίφους και να φέρουν εις πέρας τις αποστολές. 
Ακόμη, όσον αφορά τα παιδιά του γυμνασίου καταγράφηκε πως έκαναν από μόνα τους 
καταμερισμό έργου στην περίπτωση των αποστολών, για να κερδίσουν χρόνο. Για 
παράδειγμα, χωρίζονταν σε δύο υποομάδες και η μία κατέγραφε τα φυλλοβόλα δέντρα, 
ενώ η άλλη τα αειθαλή. Στο τέλος, συνέθεταν τα αποτέλεσματά τους και τα παρουσίαζαν 
από κοινού στον εκπαιδευτή. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως τα παιδιά δεν 
λειτουργούσαν ανταγωνιστικά, αλλά αντιλήφθηκαν την αξία της συνεργατικότητας για την 
επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσε να υποστηριχτεί πως τα παιδιά απέκτησαν το αίσθημα της 
υπευθυνότητας, αφού έσπειραν τους σπόρους και έμαθαν να τους φροντίζουν για να 
αποφέρουν καρπούς. Το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών και η αλλαγή στάσης τους 
φάνηκε από το γεγονός ότι όλα ζητούσαν σπόρους για να φυτέψουν και στο σπίτι τους, 
αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τον επιτυχή σχεδιασμό της Εφαρμογής και την 
πλήρωση των παιδαγωγικών της στόχων. 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Σκάβοντας για τον κρυμμένο θησαυρό» (Σεμινάριο εκπαιδευτικών στο Ecoκτήμα) 

 

  
Συνεργατικές δεξιότητες για την ανακάλυψη του κρυμμένου θησαυρού (Σεμινάριο εκπαιδευτικών 

στο Ecoκτήμα) 
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Χρήση της τεχνολογίας QR κωδικών 
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Οι περιπέτειες του Φυτούλη (Phytoulis): Ψηφιακό- 
Αναλογικό Παιχνίδι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Φιλιππή Μαρία, Ερευνήτρια ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την 
επικοινωνία 

Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ), 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα αναφορά αποτελεί ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην 
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του τμήματος ΕΜΜΕ του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα την Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
τη χρήση ΤΠΕ. Το έργο αυτό αναπτύσσεται στο ΕCOΚΤΗΜΑ, στα Σκούρτα Βοιωτίας, το οποίο 
αποτελεί τεχνοβλαστό του Εργαστηρίου και λειτουργεί υπό την επιστημονική του εποπτεία. 

Ο Φυτούλης είναι ένας ήρωας που γεννήθηκε μέσα στο  ECOΚΤΗΜΑ και αποτελεί τον 
κεντρικό ήρωα του ψηφιακού - αναλογικού παιχνιδιού που παρουσιάζεται στην παρούσα 
εισήγηση. Σχεδιάστηκε με βασικά κριτήρια τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά του, ενώ 
το σενάριο του παιχνιδιού περιλαμβάνει στοιχεία μυθοπλασίας που είναι οικεία και 
ελκυστικά για τα παιδιά στα οποία απευθύνεται.   

Το συγκεκριμένο Ψηφιακό - Αναλογικό παιχνίδι, απευθύνεται σε παιδιά Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στηρίζεται αφενός στην τεχνολογία των QR codes (Quick 
Response Code) και αφετέρου σε βιωματική δραστηριοποίηση στο φυσικό χώρο του 
ECOκτήματος. Οι παίκτες καλούνται να κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας, για να 
αντλήσουν πληροφορίες και στοιχεία για το παιχνίδι και να κινηθούν «παίζοντας» μέσα στα 
περιβόλια του κτήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών από τις Υπεύθυνες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Αττικής και Γ΄ Αθήνας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, κ.κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου, 
Ελένη Νιάρχου και Ιωάννα Ντίνου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακό Παιχνίδι, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Οικολογία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τη σπουδαιότητα της προσέγγισης περιβαλλοντικών 
θεμάτων και για τη σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μικρές ηλικίες, αφού το 
περιβάλλον απειλείται περισσότερο από ποτέ και ο μόνος τρόπος να προστατευτεί είναι η 
καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών ζωής. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «θα 
βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και, πάνω από όλα, να 
γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, 
για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της 
ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος» (Hungerford, Peyton, Wilke, 1980, από 
Φλογαΐτη, 1998, σ:187).  

12 



Καρποί από τον κήπο της αειφορίας 97 

 

Σύμφωνα με το Ν. 1892/90 σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να 
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την αλληλένδετη σχέση του φυσικού και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος με τον άνθρωπο (Ψηφιακό Σχολείο, 2011). Πιο συγκεκριμένα να 
συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να ευαισθητοποιηθούν και να 
δραστηριοποιηθούν με στοχευμένες ενέργειες έτσι ώστε να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπισή τους (Ψηφιακό Σχολείο, 2011).     

Τόσο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003), όσο και το Νέο 
Αναμορφωμένο Πρόγραμμα του Ψηφιακού Σχολείου (2011) ενσωματώνουν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ακολουθώντας τα πρακτικά της Διάσκεψης της Τυφλίδας ως 
βασικά της χαρακτηριστικά (Φλογαΐτη, 1998). Πιο αναλυτικά, η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
έχει διαρκή χαρακτήρα κι απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ενσωματώνεται 
στην κοινωνία και προσανατολίζεται στη λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία 
προσεγγίζονται με διαθεματικό και διεπιστημονικό τρόπο (Φλογαΐτη, 1998). Επιπροσθέτως, 
κατά την προσέγγιση των θεμάτων αξιοποιούνται ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως 
η συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, η αντιπαράθεση απόψεων, η έρευνα στα 
πλαίσια επίλυσης του προβλήματος που τίθεται κάθε φορά και η κριτική επεξεργασία των 
δεδομένων (ΔΕΠΠΣ, 2003). Από τη διεθνή διάσκεψη της UNESCO στη Θεσσαλονίκη (1997), 
οι ΤΠΕ προτείνονται για την προσέγγιση των θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
(Ανδρεάδης κ.ά, 2012). 

Πέρα από την ιστοεξερεύνηση, τη χρήση ιστολογίων (blogs) και την αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών λογισμικών, τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι 
σύγχρονες έρευνες έχουν συνδέσει το παιχνίδι με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
τον εγγραμματισμό, τον αυτοέλεγχο, τις κοινωνικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα καθώς 
κι άλλα γνωστικά και κοινωνικά οφέλη (Αυγητίδου, 2001).Το παιχνίδι κινητοποιεί το 
ενδιαφέρον των παιδιών, τα ωθεί στη δραστηριοποίηση και στην εμπλοκή  σε μία 
δραστηριότητα η οποία θα τους προσφέρει, αφενός απόλαυση, κι αφετέρου γνώσεις, όταν 
αυτό παρέχεται μέσα σε ιδανικές συνθήκες (Αυγητίδου, 2001). Παίζοντας τα παιδιά 
διερευνούν τη γνώση και πειραματίζονται, υπηρετώντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης.  

Το παιχνίδι είναι τρόπος έκφρασης, δημιουργικότητας, πηγή μάθησης και 
κοινωνικοποίησης. «Αν θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν με επιτυχία τώρα και στο μέλλον, 
θα πρέπει να τα μάθουμε να σκέφτονται για τους εαυτούς τους, να επιλύουν προβλήματα 
και να συνυπάρχουν με τους άλλους. Αυτές οι ικανότητες κατακτώνται όταν τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να επιλύουν πραγματικά προβλήματα που έχουν νόημα για αυτά και να 
συνεργάζονται με άλλους για την ολοκλήρωση εργασιών. Όλα αυτά τα παιδιά τα κάνουν 
όταν παίζουν» (Dodge & Colker, 1998).  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συντελεστεί μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης των 
παιδιών. Τα παιδιά, από τις αλάνες βρέθηκαν κλεισμένα στα δωμάτιά τους, αρχικά 
μπροστά  σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια μπροστά σε ένα tablet. Σταμάτησαν να 
παίζουν με τα συμβατικά παιχνίδια που έπαιζαν μέχρι τότε και την προσοχή τους άρχισαν 
να κερδίζουν τα ψηφιακά παιχνίδια και οι ψηφιακές εφαρμογές παιγνιώδους χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με τον Prensky (2007), τα σημερινά παιδιά είναι ‘digital natives’, δηλαδή 
ψηφιακοί γηγενείς σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά, αυτή των γονιών τους, οι οποίοι 
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θεωρούνται ‘digital immigrants’, δηλαδή μετανάστες στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Οι 
digital natives, γεννήθηκαν σε ένα κόσμο όπου τα Ψηφιακά Μέσα, οι Ψηφιακές Εφαρμογές 
και, βέβαια, τα Ψηφιακά Παιχνίδια προϋπήρχαν, γεγονός που τα καθιστά καθημερινά 
παρόντα εργαλεία. Αντίθετα, η προηγούμενη γενιά συχνά τα αντιμετώπισε ως «μαύρα 
κουτιά», η χρήση των οποίων απαιτεί επίπονη προσπάθεια και εξοικείωση.  

Η πραγματικότητα αυτή, εκτός από όλες τις άλλες πτυχές της ζωής του παιδιού, επηρεάζει 
και την εκπαίδευση, η οποία καλείται να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να σχεδιάζουν τη διδακτική τους πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη 
καθημερινότητα των παιδιών, τις δυνατότητες που έχουν στη χρήση των Ψηφιακών Μέσων, 
όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα tablet, αλλά και τα σημερινά πανίσχυρα κινητά, 
καθώς και τα ενδιαφέροντά τους, που κινούνται από τα video games και φτάνουν ως τις 
διάφορες εφαρμογές του διαδικτύου (email, ιστοσελίδες παρουσίασης βίντεο και 
κοινωνικά δίκτυα). 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση τεχνολογικών μέσων για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν αποτελεί πανάκεια και τα μέσα αυτά θα πρέπει να πληρούν 
σειρά κριτηρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αρχικά, ένα 
ψηφιακό παιχνίδι θα πρέπει να είναι κατάλληλο της ηλικίας των παιδιών, στα οποία 
απευθύνεται (Σεραφείμ και Φεσάκης, 2009), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους 
και χρησιμοποιώντας ως κατευθυντήριο άξονα την ανάπτυξή τους και τα ενδιαφέροντά 
τους (Νικολοπούλου, 2009, Μιχαηλίδης από Παπαλεοντίου- Λουκά, 2005). Θα πρέπει 
επίσης, να κινητοποιεί τη φαντασία του παιδιού-χρήστη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
νοητικού επιπέδου του, καλλιεργώντας την επιθυμία για μάθηση (Μιχαηλίδης, από 
Παπαλεοντίου-Λουκά, 2005, Νικολοπούλου, 2009). Πάνω απ’ όλα, τα αυθεντικά 
περιβάλλοντα και οι δραστηριότητες που επιτρέπουν το χειρισμό των σύνθετων 
πραγματικών καταστάσεων θα πρέπει να έχουν νόημα για τα παιδιά και να μην είναι 
ξεκομμένα από τις υπάρχουσες εμπειρίες τους, ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα να τα 
επεξεργάζονται (Σολομωνίδου, 2006). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σενάριο: Η ιστορία του Φυτούλη 

Ο πλανήτης Γη αντιμετωπίζει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα φυτά 
δηλητηριάζονται με φυτοφάρμακα, μεταλλάσσονται με χημικά και καταστρέφονται από τον 
άνθρωπο. Σε ένα μακρινό γαλαξία υπάρχει ο πλανήτης των επιστημόνων. Μια ειδική 
αποστολή από επιστήμονες με ένα σκάφος που τρέχει πιο γρήγορα από το φως 
επισκέπτεται όλους τους πλανήτες και γαλαξίες και βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων 
τους. Περνώντας από τη Γη διαπίστωσαν τα προβλήματα των φυτών και αφού δούλεψαν 
πολλές ώρες με τα ψηφιακά τους μέσα, έλυσαν πολλές εξισώσεις, έφτιαξαν μεγάλα 

διαγράμματα και δημιούργησαν τον  Ph + y + tO – u ÷ Li
S

, με κωδικό όνομα Φυτούλης- 

Phytoulis.  

Ο Phytoulis είναι σχεδιασμένος ψηφιακά και πραγματικά. Ζει στο ECOκτήμα και αποστολή 
του είναι να βοηθήσει όλα τα φυτά της Γης που κινδυνεύουν. Τα μηνύματα φτάνουν στο 
Φυτούλη μέσα από τις ρίζες των φυτών με τελικό αποδέκτη τις ρίζες του δέντρου-Ψυχή του 
ECOκτήματος. Για να φτάσει στον προορισμό του ο Φυτούλης ταξιδεύει ψηφιακά μέσα από 
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φορητές συσκευές, αρκεί κάποιος να τον μεταφέρει μέσα από μια φορητή συσκευή. Πρέπει 
όμως να προσέχει όταν μπαίνει στις φορητές συσκευές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να τον 
σβήσουν αν αντιληφθούν ότι είναι μέσα.  

Όταν οι επιστήμονες τον κατασκεύασαν, είχαν μια επείγουσα κλήση από τον πλανήτη τους 
και δεν πρόσεξαν κάποια στοιχεία στη χημική του σύσταση. Έτσι ο Φυτούλης έχει μερικά 
κατασκευαστικά μειονεκτήματα. Όταν περπατάει και είναι πολύ σκεπτικός, οι σκέψεις του 
αποτυπώνονται στο έδαφος με QR. Ενώ μιλάει και επικοινωνεί με όλους δεν μπορεί να 
απαντάει λεκτικά, πάρα αποτυπώνει τις απαντήσεις του με QR από τα χέρια του.  

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση του σεναρίου 

Ο ήρωας σχεδιάστηκε ώστε να εμφανίζει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά. Το σχέδιο του 
στηρίζεται σε φυσικά στοιχεία, όπως το φύλλο και τα κλαδιά (κεφάλι και άκρα αντίστοιχα), 
όπως φαίνονται στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1: Τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά του ήρωα  

Η χρήση των ανθρωποποιημένων μορφών ζώων και φυτών συνιστά έναν ελκυστικό τρόπο 
για να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην καθημερινή εμπειρία μέσα από μια ιστορία και να 
προβάλουμε τόσο κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα, όσο και ηθικές αξίες σε σχέση με 
αυτά, δημιουργώντας ταυτόχρονα ισχυρότερες αναπαραστάσεις από αντίστοιχες ρεαλιστές 
αφηγήσεις (Σιβροπούλου, 2004).  

Σε σχέση με την ιστορία του παιχνιδιού πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται από τους 
ερευνητές της βιβλιογραφίας. Πρόσφατα ο Brooks (2011), ανέφερε πως για μια 
επιτυχημένη αφήγηση εκτός από το χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
δίνονται ολοκληρωμένες λύσεις και για το θέμα, την εσωτερική δομή, αλλά και τη σκηνή 
στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία.  

Στόχοι του παιχνιδιού 

Η βασική μαθησιακή επιδίωξη που τέθηκε από την πλευρά των ερευνητών, ήταν να 
γνωρίσουν τα παιδιά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τα 
μεταλλαγμένα φυτά, από τη χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, τέθηκε ο 
στόχος της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την επίδραση των φυτοφαρμάκων και των 
εντομοκτόνων στο οικοσύστημα αλλά και το να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της 
αλόγιστης χρήσης τους.  

Ως προς τις στάσεις ζωής, στόχοι ήταν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην 
προστασία του περιβάλλοντος και να μάθουν να συνεργάζονται από κοινού για την επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ως προς τις δεξιότητες, ο στόχος που τέθηκε ήταν να 
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μπορέσουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία των Qr Readers, των λογισμικών, δηλαδή, που 
περιλαμβάνονται σε φορητές συσκευές και κάνουν δυνατή την ανάγνωση των QR Codes.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το ψηφιακό-αναλογικό παιχνίδι που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση παίχτηκε από 
ομάδα είκοσι μαθητών, στο χώρο του ecoκτήματος τον Οκτώβριο του 2014. Οι μαθητές 
ήταν ηλικίας δώδεκα ετών (Στ΄ Δημοτικού). Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες των πέντε 
ατόμων, ώστε να αξιοποιηθούν οι αρχές της συνεργατικής μάθησης, δηλαδή να 
επικοινωνούν, να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις, να υιοθετούν ένα σχέδιο δράσης για 
την επίλυση προβλημάτων.  

Κάθε ομάδα εφοδιασμένη με ένα τάμπλετ ξεκινά από το αρχικό σημείο του παιχνιδιού. Το 
σημείο αυτό που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο του κτήματος είναι αναρτημένο το banner 
(που φαίνεται στην Εικόνα 2). Πάνω σε αυτό είναι σχεδιασμένα σημεία της ιστορίας του 
παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες αναπαρίστανται σε QR codes. Οι ομάδες 
καλούνται να σκανάρουν τα QR Codes, τα οποία τους ενεργοποιούν να αναζητήσουν 
πληροφορίες και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τα θέματα που 
προαναφέρθηκαν.  

 

Εικόνα 2:Το σημείο εκκίνηση του παιχνιδιού  

Σε επόμενο στάδιο ενεργοποιούνται από την αλληλουχία των γεγονότων που συμβαίνουν 
στο παιχνίδι και παίρνουν στον εξωτερικό χώρο του κτήματος, δηλαδή στα περιβόλια που 
βρίσκονται τα φυτά. Για παράδειγμα, σε στάδιο του παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο τους 
ζητείται να καταγράψουν αρωματικά φυτά, τα οποία αποτελούν φυσικά εντομοκτόνα.  

Στην τελική φάση οι ομάδες που έχουν επιτυχημένα περάσει όλα τα στάδια του παιχνιδιού 
«ανακαλύπτουν» το κρησφύγετο του Φυτούλη, όπου μέσα στο σεντούκι του βρίσκουν τα 
τμήματα ενός πάζλ, το οποίο και καλούνται να συνθέσουν. Το πάζλ αυτό αποτελεί ένα 
μεγάλο τελευταίο QR, το οποίο αν συνδεθεί κατάλληλα και σκαναριστεί τους εμφανίζει 
επιτυχημένο μήνυμα ολοκλήρωσης της αποστολής.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης οι ερευνητές παρατήρησαν πως όλα τα 
παιδιά ενεπλάκησαν στο παιχνίδι, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους και 
αλληλεπιδρώντας τόσο μεταξύ τους, όσο και με το ψηφιακό υλικό.  

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους στόχους ως προς τις γνώσεις, τα παιδιά γνώρισαν τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τα μεταλλαγμένα φυτά, από τη 
χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Επίσης, πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης από 
την αλόγιστη χρήση τους. Στην περίπτωση των εντομοκτόνων, η μία ομάδα πρότεινε 
περισσότερους τρόπους αντιμετώπισης (αρωματικά φυτά και λαχανικά με έντονη 
μυρωδιά). Για τα φυτοφάρμακα, όλες οι ομάδες ανέφεραν τη χρήση της κοπριάς για την 
ενδυνάμωση των φυτών, ενώ μία ακόμη ομάδα πρόσθεσε τη λύση του λιπάσματος από 
ξερά φύλλα.  

Σε σχέση με τη χρήση των tablet, όλες οι ομάδες τα χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά χωρίς 
καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως μόνο 6 από τα 20 
παιδιά γνώριζαν τα QR πριν το παιχνίδι, ενώ το σύνολό τους, δήλωσαν πως θα 
χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να τα σκανάρουν στην καθημερινή τους ζωή. Σε σχέση με 
τη χρήση των συσκευών οι ομάδες σε αρκετά σημεία της εξέλιξης του παιχνιδιού 
αναζήτησαν πληροφορίες ή είδαν βίντεο στο διαδίκτυο, γεγονός που δείχνει, τόσο τη 
διάχυση ης πληροφορίας στη σημερινή ψηφιακή εποχή, όσο και την εξοικείωση του 
σημερινού ψηφιακού γηγενή με τα τεχνολογικά μέσα.  

Ακόμη, όλα τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, 
γεγονός που αποδεικνύεται από τη πρόθεσή τους να πληροφορήσουν τις οικογένειες τους 
για τα φυσικά εντομοκτόνα, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούν τα χημικά που καταστρέφουν 
το περιβάλλον. Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν μεταξύ τους, επικοινώνησαν για να 
επιλύσουν τους προβληματισμούς τους κι όταν διαφωνούσαν χρησιμοποιούσαν 
δημοκρατικές διαδικασίες για τη λήψη τελικής απόφασης.  

Ολοκληρώνοντας αξίζει να σημειωθεί πως πολλά παιδιά (16 από τα 20) ανέφεραν πως θα 
ήθελαν να υπάρχουν περισσότερα Qr codes στο αρχικό στάδιο του παιχνιδιού, ενώ πέντε 
εξέφρασαν την επιθυμία τους για κάποια εφαρμογή του παιχνιδιού που θα μπορούσε να 
παιχτεί και στους προσωπικούς τους υπολογιστές. 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Τα παιδιά σχεδιάζουν τον Φυτούλη στο Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Δυτ. Αττικής 
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Τα παιδιά σχεδιάζουν τον Φυτούλη στο Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Δυτ. Αττικής 
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Η Land Art στον σχολικό κήπο ως παιδαγωγικό 
εργαλείο  

Θεοδώρα Χανδρινού ΠΕ08  

1ο Δ.Σ. Πεύκης  

 «Η τέχνη δεν επαναλαμβάνει το ορατό, 
αλλά κάνει ορατό ό,τι μέχρι τώρα δεν ήταν.» 

Paul Klee 

Η οικολογική κρίση στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον οδήγησε στην ανάπτυξη της 
φιλοσοφίας των «πράσινων πόλεων» με στόχο την πνευματική και την ψυχοσωματική 
υγεία των πολιτών. Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, ο σεβασμός στους φυσικούς 
πόρους και η εκπαίδευση των παιδιών στην ορθή τους διαχείριση ξεκινά από την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στον σχολικό κήπο. 

Μοιραία ο νέος άνθρωπος καλείται να υιοθετήσει υγιείς συμπεριφορές που θα τον 
βοηθήσουν να βελτιώσει τη σχέση του με τη φύση αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Η 
αυτάρκεια και η σωφροσύνη, η σχέση με την κατανάλωση και η ικανότητα διαχείρισης 
περιβαλλοντικών θεμάτων στην καθημερινότητα είναι αρετές που ζητούν την προσοχή μας. 

Καλλιεργώντας τον εσωτερικό μας κόσμο, πλουτίζοντάς τον με αρετές και πλησιάζοντας το 
Θεό, μαθαίνουμε να εκτιμούμε την πολυτιμότητα της φύσης. Έτσι δημιουργούμε άμυνες 
και βάζουμε βάσεις για ένα ομορφότερο περιβάλλον για εμάς και τους συνανθρώπους μας. 

Ο σχολικός κήπος απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές για δημιουργία σχέσης με άξονα τη 
φύση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις: εξερεύνησης, γνώσης, προσωπικής 
εμπειρικής επαφής, έμπνευσης και εικαστικής δημιουργίας, αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. 

Γέφυρα για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους μπορούν να αποτελέσουν πολλά από 
τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο. Προτείνεται εδώ ως βάση το μάθημα των 
Εικαστικών, καθώς πιστεύω στην αποτελεσματικότητά του όπως έχει αποδειχτεί μέσα από 
την εμπειρία της διδασκαλίας του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η εικαστική δημιουργία στο σχολείο μέσω της Land Art 

Η  Land Art ή Earthwork ή Earth art ή «Τέχνη της Γης» είναι καλλιτεχνικό κίνημα που 
εμφανίστηκε στην Αμερική το 1968. Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν την Land Art αντιδρώντας  
στην ασύστολη εμπορευματοποίηση της τέχνης. Η βασική ιδέα είναι ο άνθρωπος να 
συνδημιουργεί με το τοπίο, με αποτέλεσμα το καλλιτέχνημα να δένεται άρρηκτα μαζί του. 
Το έργο τέχνης δημιουργείται στη φύση με φυσικά αλλά και τεχνητά υλικά. Είναι ευάλωτο 
στις φυσικές συνθήκες και στη φθορά που αυτές προκαλούν. Εφήμερα έργα τέχνης σήμερα 
υπάρχουν σαν βίντεο ή φωτογραφικά ντοκουμέντα. Πηγές έμπνευσης της Land Art 
αποτελούν η Conceptual Αrt και η Minimal Αrt.  

Η Land Art ζητά από τους ανθρώπους να δουν το καθημερινό τοπίο από πιο κοντά και με 
έναν καινούριο τρόπο, να μοιραστούν αυτές τις ιδέες με ολόκληρη την κοινότητα, να 
συνδεθούν με το φυσικό περιβάλλον με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Για όλους 
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αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η Land Art έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία και καλύπτει 
τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Ο σχολικός κήπος με την κατάλληλη προετοιμασία γίνεται ένα σημαντικό διδακτικό 
εφαλτήριο, γιατί εμπλουτίζει την παιδαγωγική διαδικασία και συμβάλλει στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Φυσικά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής δεν είναι δυνατόν να 
δώσει καρπούς άμεσα ή μετά από εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα σε 
λίγες μόνο διδακτικές ώρες. Συστηματική εργασία, πρακτικές εφαρμογές, ερεθίσματα και 
καινοτόμες δράσεις, θεωρητική προσέγγιση και βιωματική διδακτική επαφή των μαθητών 
με τους εκπαιδευτικούς θα δώσουν μακροπρόθεσμα τους επιθυμητούς καρπούς. 

  

 

Παιδικές δημιουργίες Land Art (Αρχείο Θ.Χ. από εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 

 

Στόχοι του εικαστικού εργαστηρίου 

Μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα παρουσιαστεί και της βιωματικής εικαστικής 
δημιουργίας θα αναδυθούν στους μαθητές εγγενείς δυνάμεις δημιουργικότητας και 
συνεργασίας. Θα φιλοτεχνήσουν  έργα τέχνης από φθαρτά υλικά της φύσης πάνω στη γη, 
τα οποία συνομιλούν με τη σχολική κοινότητα. Αυτές οι εικαστικές δημιουργίες θα 
μεταφέρουν μηνύματα για αξίες ζωής και θα ανοίξουν ένα διάλογο προσκαλώντας σε 
διάχυσή τους.  

Μεθοδολογία- Διδακτικές τεχνικές 

Καταιγισμός ιδεών, διάλεξη, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, βιωματική μάθηση, ελεύθερη 
έκφραση, επικοινωνία, «φυσική» μέθοδος μάθησης, μετασχηματίζουσα γνώση μέσα από 
την τέχνη, storytelling, art therapy. 

Υλικά 

Φύλλα, ξύλα, κλαδάκια, πετραδάκια, άνθη και φρούτα που βρίσκουν οι μαθητές στον 
σχολικό κήπο αλλά και σπόροι, κουκούτσια, ξηροί καρποί με τσόφλι (καρύδια, αμύγδαλα, 
βελανίδια κ.ά.), σπάγκο (όχι νάιλον) που φέρνουν απ’ το σπίτι τους. Ακόμη χαρτί, χαρτόνια 
και χρωματιστά μολύβια, άδεια κουτιά παπουτσιών, λευκά χάρτινα πιατάκια. Χρήση ΗΥ, 
διαδικτύου, εργαλείων web2.0. 
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Διδακτικός χρόνος 

Η βιωματική δραστηριότητα στον σχολικό κήπο μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε μερικές 
διδακτικές ώρες, ξεκινώντας από τουλάχιστον δύο, ανάλογα με τους παιδαγωγικούς 
στόχους που θέτουμε. 

Περιγραφή της διδακτικής εφαρμογής 

1ο βήμα 

Βασική προϋπόθεση, πριν από τη βιωματική επαφή των παιδιών με τη φύση στο σχολικό 
κήπο, είναι να ορίσουμε αρχικά το διδακτικό πλαίσιο μέσα από ένα θεωρητικό κομμάτι 
πρώτης προσέγγισης. Μέσα από τη χρήση έντυπου ή/και οπτικοακουστικού υλικού, όπως 
βίντεο ή ψηφιακές παρουσιάσεις, και τον κατάλληλο σχολιασμό με τους μαθητές το θέμα 
αποκτά υπόσταση και απασχολεί τα παιδιά στη σχολική καθημερινότητά τους. Για 
παράδειγμα, στα διαλείμματά τους αρχίζουν να παρατηρούν τη φύση και τις αλλαγές της, 
εντοπίζουν τους ζωντανούς οργανισμούς της όπως τα έντομα, συλλέγουν φύλλα ή άνθη. 

2ο βήμα 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες των τριών/τεσσάρων ατόμων. Η κάθε 
ομάδα αποφασίζει ένα όνομα και δημιουργεί το έμβλημά της. Μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν χαρτί, χαρτόνια και χρωματιστά μολύβια. 

3ο βήμα 

Στη συνέχεια οι ομάδες μετακινούνται στον σχολικό κήπο. Οριοθετούμε το χώρο 
δημιουργίας για την κάθε ομάδα είτε με νοητή γραμμή είτε χαράσσοντας το περίγραμμα 
στη γη. 

  

 

Προετοιμασία της «Παλέτας της φύσης» (Αρχείο Θ.Χ. από σεμινάριο εκπαιδευτικών*) 

 

4ο βήμα 

Τώρα η κάθε ομάδα προετοιμάζει την «Παλέτα της Φύσης»: συλλέγει φυσικά υλικά και τα 
ταξινομεί ανάλογα με τα χρώματα, τα σχήματα ή τις ποιότητες (πάχος, υφή, μέγεθος κλπ). 
Για τη συλλογή των υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν άδεια κουτιά παπουτσιών ή 
λευκά χάρτινα πιατάκια. 



106 Συλλογικός τόμος 

 

  

 

Οι ομάδες ξεκινούν το έργο τους (Αρχείο Θ.Χ. από σεμινάριο εκπαιδευτικών) 

5ο βήμα 

Η κάθε ομάδα ξεκινάει το έργο της ανάλογα με τα υλικά που έχει συλλέξει ή ανάλογα με 
την κεντρική ιδέα που έχει εμπνευστεί. Το έργο μπορεί να είναι επιδαπέδιο και δισδιάστατο 
ή τρισδιάστατο με αναφορά στη γλυπτική. Τα παιδιά μπορούν να ελευθερώσουν την 
έμπνευσή τους παίζοντας με απλά γεωμετρικά σχήματα (κύκλους, τετράγωνα, ρόμβους) ή 
συνδυάζοντας σχήματα και φόρμες. Μπορούν να καλύψουν μια μεγάλη γκάμα 
θεματολογίας από τον εικαστικό οδηγό σπουδών. Ενδεικτικά: σχέδιο-περίγραμμα, φόρμα-
όρια, τόνοι-χρωματικές ποιότητες, εικαστικά ρεύματα-αφηρημένη τέχνη, θερμά-ψυχρά 
χρώματα, συμπληρωματικά χρώματα-αρμονίες, αρχιτεκτονική τοπίου-γλυπτική, συνθέσεις 
με ήχους, χρώμα και κίνηση. 

6ο βήμα 

Οι ομάδες ολοκληρώνοντας τις εργασίες τους προσκαλούν σε διάλογο τις υπόλοιπες 
ομάδες. Ενθαρρύνονται τα παιδιά να συνθέσουν ποιήματα ή μικρές ιστορίες εμπνευσμένες 
από τα έργα τους και να τα παρουσιάσουν μεταξύ τους. Προσκαλούν τους μαθητές των 
άλλων τάξεων σε ένα δημιουργικό διάλογο πάνω στα έργα τους. Οι άλλοι μαθητές μπορούν 
να επεκτείνουν, να συμπληρώσουν, να συνδέσουν τα έργα μεταξύ τους. 

  

Ολοκλήρωση των έργων και παρουσίαση στις υπόλοιπες ομάδες 

(Αρχείο Θ.Χ. από σεμινάριο εκπαιδευτικών) 

7ο βήμα 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αξιολογούνται τα αποτελέσματα της σύμφωνα 
με τους παιδαγωγικούς της στόχους. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας μπορεί να γίνει 
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μέσα από μικρά γραπτά κείμενα των παιδιών ή σε μεγαλύτερες τάξεις με χρήση 
ερωτηματολογίου. 

8ο βήμα 

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον Αναστοχασμό και τη Μεταγνώση. Ο μαθητής μετουσιώνει 
το βίωμα σε γνώση και επιστρατεύει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει στους άλλους 
αυτό που βίωσε. 

9ο βήμα 

Δίνεται το έναυσμα στο δάσκαλο της τάξης να επεξεργαστεί τα μηνύματα και τις αξίες που 
αναδύθηκαν από τα έργα Land Art των παιδιών στο σχολικό κήπο και να επεκτείνει 
διαθεματικά τη δραστηριότητα. 

10ο βήμα 

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων οι μαθητές φωτογραφίζουν τα έργα τους και τα 
παρουσιάζουν σε έκθεση ανοικτή για το κοινό στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή 
συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικά φεστιβάλ. 

11ο βήμα 

Σημαντικό βήμα είναι η ανατροφοδότηση (feedback). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
δημιουργήσουν ψηφιακό αρχείο της δραστηριότητας διαθέσιμο τόσο στους μαθητές που 
συμμετείχαν όσο και στη σχολική μονάδα ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς. Προτείνονται επίσης αναρτήσεις στο διαδίκτυο, όπως στην ιστοσελίδα ή το 
ιστολόγιο του σχολείου ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (χρήση εργαλείων web2.0).  

Προτάσεις για διαθεματική προσέγγιση 

Η Land Art προσφέρεται για διαθεματική σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα πέραν 
των εικαστικών και δύναται να αξιοποιηθεί σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Γλώσσα: Τα παιδιά συνθέτουν ποιήματα ή μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από τα έργα τους, 
με θέματα που μεταβιβάζουν αξίες. Καταγράφουν τις δημιουργίες τους και τις εκδίδουν σε 
μικρά βιβλία, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. 

Μαθηματικά: Τα παιδιά δημιουργούν παιχνίδια με τα γεωμετρικά σχήματα, τα κλάσματα 
και τις αναλογίες. Μπορούν να διδαχθούν προμαθηματικές έννοιες με παιχνιώδη τρόπο, να 
συγκρίνουν μεγέθη, να κάνουν μετρήσεις και να υπολογίσουν εμβαδά. 

Μελέτη Περιβάλλοντος: Γνωρίζουν βιωματικά τις αλλαγές των εποχών και τα διάφορα 
πρόσωπα της φύσης. Έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτά και κάθε μορφή ζωής του 
σχολικού κήπου. Μαθαίνουν τα μέρη των φυτών και γνωρίζουν τα αβιοτικά υλικά 
αξιοποιώντας τα δημιουργικά. 

Φυσική Αγωγή: Τα παιδιά κινούνται με ρυθμό στο χώρο, βιώνουν έννοιες όπως χώρος, 
χρόνος, πεδίο. Μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες και να οριοθετούν συμπεριφορές. 
Κάνουν ασκήσεις διατάσεων, ευλυγισίας, μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

Θεατρική αγωγή: Με αφορμή τις εικαστικές δημιουργίες Land Art δραματοποιούν τις 
μικρές τους ιστορίες και συνθέτουν θεατρικά παιχνίδια και παντομίμες. 
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Μουσική: Στις τρεις διαστάσεις τους τα έργα Land Art μπορούν να αποτελέσουν μοναδικά 
μουσικά όργανα. Δουλεύοντας σαν ομάδες τα παιδιά μοιράζονται τους ήχους τους και 
συνθέτουν όλα μαζί ένα πρωτότυπο μουσικό κομμάτι που το παρουσιάζουν στη σχολική 
μονάδα. 

Συναισθηματική αγωγή: Μέσω της Art Therapy δουλεύουμε πάνω στην εξομάλυνση 
αρνητικών συμπεριφορών. Με υλικά από τη φύση και κατάλληλες οδηγίες ενθαρρύνουμε 
τη δημιουργική έκφραση, ώστε να διερευνηθούν, να εντοπισθούν, να αποκαλυφθούν και 
να αναγνωρισθούν επιθυμίες κρυμμένες, αρνητικά συναισθήματα, όπως ενοχής, φόβου, 
θλίψης. Τα παιδιά συνεπώς αισθάνονται ανακούφιση και αισιοδοξία, ενώ παράλληλα 
καλλιεργούμε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. 

Συμπεράσματα 

Η Land Art στο σχολικό κήπο ως παιδαγωγικό εργαλείο προσφέρεται για την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων ζωής των μικρών μαθητών. Η εκπαίδευση των μαθητών προϋποθέτει τη 
συνεργασία και καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων 
στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Η αλληλοπεριχώρηση στη διδακτική βιωματική πρακτική 
κάνει εύληπτα τα μηνύματα που θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά. Με γόνιμη 
συνεργασία αξιοποιούνται όλες οι ιδέες και γεννιούνται πρωτότυπες δράσεις. Η 
καλλιέργεια της φαντασίας άλλωστε είναι ένας παιδαγωγικός στόχος που καλούνται να 
εκπληρώσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό τους 
επίσης. Η συνεργασία των τεχνών αναδεικνύει το δυναμικό ρόλο των εκπαιδευτικών των 
ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

*Το σεμινάριο εκπαιδευτικών διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΠΕ Δυτικής Αττικής και 
υλοποιήθηκε στο 8ο Δ.Σ. Ασπροπύργου. 
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Έργα μαθητών (Αρχείο Θ.Χ.) 
 

  

Έργα μαθητών (Αρχείο Θ.Χ.) 
 

 

Έργα μαθητών (Αρχείο Θ.Χ.) 
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«Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι… δίχως 
ήλιο, δίχως φως»; 

Ευαγγελία Κατσαρού ΠΕ60 & Σοφία Τσίπρα ΠΕ60 & Γεωργία 
Παπαθανασίου ΠΕ60 

Νηπιαγωγείο Φυλής  

Διάρκεια  5 συναντήσεις των  20΄περίπου 

Στόχοι 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς στο άμεσό τους 
περιβάλλον (μεταβολή- εξέλιξη), να αναγνωρίζουν μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών (έδαφος, νερό, φως). 

Υλικά 

Γλάστρες, διάφορους σπόρους, βαμβάκι, σακούλα με φασόλια, φωτογραφική μηχανή και... 
πολύ χαρτί 

Περιγραφή  

Στην ολομέλεια ρωτήσαμε τα παιδιά τι προτείνουν να κάνουμε με τα σποράκια. Υπήρξε 
καταιγισμός ιδεών και καταγράφηκαν οι απαντήσεις με επικρατέστερη την άποψη  «να τα 
φυτέψουμε, να γίνουμε κηπουροί!!!». Έτσι αξιοποιήσαμε τα υλικά μας και φυτέψαμε 
ηλιόσπορους, σποράκια από λάχανα, μαρούλια και γαρίφαλα. Προβληματιστήκαμε για το τι 
νομίζουν ότι θα “πάθουν” τα σποράκια στην συνέχεια, πόσο νερό θέλουν τα φυτά, αν τα 
ποτίσουμε πολύ ή λίγο τί θα συμβεί. Δόθηκαν διαφορετικές απόψεις και καταγράφηκαν σε 
ιστόγραμμα. 

Θέλοντας να ανιχνεύσουμε τις πρότερες γνώσεις των νηπίων σχετικά με τη θεματική μας  
και να χτίσουμε πάνω σ’ αυτές, όπως και να προβληματιστούμε και να κάνουμε υποθέσεις 
για το «τι πρόκειται να συμβεί αν.» ακολούθησαν ερωταπαντήσεις και συζήτηση.  

Στη συνέχεια πειραματιστήκαμε και τοποθετήσαμε στο παράθυρο, κοντά στο φώς, σε ένα 
διαφανές σακουλάκι λίγα φασόλια με βρεγμένο βαμβάκι, και τοποθετήσαμε  άλλα φασόλια  
με βρεγμένο βαμβάκι στο ντουλάπι, για να δούμε αν οι απαντήσεις που δόθηκαν θα 
διαψευστούν ή θα επιβεβαιωθούν. 

Χωριστήκαμε σε ανομοιογενείς, ως προς την ηλικία, ομάδες παρατήρησης όπου ανά τρείς 
μέρες κάθε ομάδα παρατηρούσε και κατέγραφε σε σχεδιάγραμμα την εξέλιξη των 
φασολιών. Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τα παιδιά καθώς στα φασόλια που ήταν κοντά στο 
φως άρχισαν να φυτρώνουν βλαστοί (κοτσάνια) και ρίζες  που φαίνονταν κάτω από το 
βαμβάκι, μετά βγήκαν και φυλλαράκια, ενώ τα φασόλια που ήταν στο ντουλάπι ήταν 
κιτρινωπά με χλωμούς βλαστούς και με ρίζες που ξεραίνονταν γρήγορα. 
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Αξιολόγηση 

Τα παιδιά παρατήρησαν  την εξέλιξη των φυτών σε καθημερινή βάση και ακόμα και στη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων συχνά αφήναν το παιχνίδι και μας ζητούσαν να 
τα βοηθήσουμε να παρατηρήσουν τα φασόλια στο παράθυρο και στο ντουλάπι για να 
παρατηρήσουν πως μεγαλώνουν και τις διαφορές ανάλογα με το που είναι τοποθετημένα. 
Τα παιδιά κατανόησαν τα στάδια της ανάπτυξης των φυτών και τον ρόλο που επιδρούν οι 
παράγοντες όπως το φως και το νερό για τα φυτά. Τέλος, ως άσκηση εμπέδωσης έφτιαξαν 
το δικό τους “φασουλοβιβλίο” όπου έπρεπε να βάλουν στη σωστή σειρά τα στάδια 
ανάπτυξης του σπόρου όπως τα είδαν στην τάξη. 

 

Φωτογραφικό υλικό 
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Τα φυτά αναπνέουν; Κι όμως… αναπνέουν! 

Ευαγγελία Κατσαρού ΠΕ60 & Σοφία Τσίπρα ΠΕ60 & Γεωργία 
Παπαθανασίου ΠΕ60 

 

Νηπιαγωγείο Φυλής  

Διάρκεια 5 συναντήσεις των 15΄ 

Στόχοι 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον μηχανισμό αυτο-προστασίας των φυτών (αναπνοή-
διαπνοή) καθώς και τον τρόπο παραγωγής της τροφής τους (φωτοσύνθεση), να 
ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν στην τάξη (Γλώσσα- ομιλία). 

Υλικά 

Γλάστρα με τριανταφυλλιά, διαφανής πλαστική σακούλα, φύλλο εργασίας, μαρκαδόροι, 
μολύβια 

Περιγραφή  

Λόγω του δυνατού χιονιά, βρίσκαμε κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου μας 
ξεραμένα λουλούδια και φύλλα από το παρτέρι μας. Ένα νήπιο μας είπε πως η μητέρα του 
είχε σκεπάσει τις γλάστρες του μπαλκονιού της με σακούλες, για να μην “κρυώνουν” τα 
λουλούδια  και μας πρότεινε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. 

Τα παιδιά παρατηρώντας τα δύο φασόλια (από την προηγούμενη δραστηριότητα) 
εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι αυτό που ήταν στο σακουλάκι κοντά στο φως είχε 
σταγόνες από νερό, ενώ δεν τα είχαμε ποτίσει καθόλου!!! 

-Πώς έγινε αυτό το μαγικό; ρωτήθηκαν τα παιδιά. 

-Ήρθες εσύ κυρία και το πότισες νωρίς το πρωί. απάντησε ένα νήπιο. 

-Όχι, το σποράκι το έκανε για να μην ζεσταίνεται!!!αποκρίθηκε ένα άλλο παιδί. 

-Τί νομίζετε ότι θα συμβεί αν σκεπάσουμε μια γλάστρα με μια πλαστική σακούλα;  

Οι απαντήσεις ποικίλες, για αυτό  δόθηκε σχετικό φύλλο εργασίας προκειμένου να 
αποτυπώσουν ατομικά τις υποθέσεις τους. 

Αφού σκεπάσαμε την γλάστρα, την επόμενη μέρα παρατηρήσαμε πως από τη μέσα μεριά 
στην σακούλα υπήρχαν σταγονίτσες νερού και τέθηκε το παρακάτω ερώτημα στα νήπια: 

-Τί νομίζετε ότι έπαθε το φυτό και είναι υγρό; γιατί βγήκαν σταγονίτσες στα φύλλα του; 

-Για να μην ξεραθεί! ποτίζει τον εαυτό του!!! απάντησαν. 

15 
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-Εμείς οι άνθρωποι πότε αντιδρούμε όπως τα φυτά; ρωτήσαμε. 

-Όταν ζεσταινόμαστε, ιδρώνουμε, απάντησε ένα παιδί. 

Αυτές οι ερωταπαντήσεις μάς έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε για την αναπνοή-
διαπνοή των φυτών, μια διαδικασία όπου το φυτό τραβάει από τις ρίζες του το νερό και το 
αποβάλει στο περιβάλλον από τα φύλλα με τα στόματα. Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς να 
παρατηρούμε τα φύλλα και να ψάχνουμε τα «μαγικά στόματα» που βοηθούν το φυτό να 
αναπνεύσει. Μάλιστα αναζητήσαμε  στο διαδίκτυο και σχετικό βίντεο και είδαμε πώς είναι 
τα στόματα σε φωτογραφίες και πώς ανοιγοκλείνουν για να γίνει η διαπνοή. 

https://www.youtube.com/watch?v=mw47Yo67ezY 

Αξιολόγηση 

Οι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό από την πλειοψηφία των  παιδιών 
καθώς φαίνεται να αντιλήφθηκαν τις ιδιότητες-διαδικασίες ανάπτυξης των φυτών 
Συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των πιο «δειλών» μαθητών. 
Στο τέλος περιέγραφαν χρησιμοποιώντας επιστημονικούς όρους γεγονός που τα μύησε 
στην επιστημονική γνώση. Τα παιδιά συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, 
αλληλοεπίδρασαν με ενήλικες αλλά και με συμμαθητές τους και ενθουσιάστηκαν από τα 
πειράματα και από τα συμπεράσματά μας. 

Φωτογραφικό υλικό 

  
  

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mw47Yo67ezY�
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Μαθαίνω να φυτεύω 

Μαρία Xαλκιώτου ΠΕ60 & Παρασκευή Τσαντή ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου  Τάξη: Κλασικό και ολοήμερο τμήμα 

Διάρκεια:  6 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία της φύτευσης φυτών, να 
φυτέψουν στον κήπο του σχολείου, να μάθουν να συνεργάζονται. 

Υλικά- Εργαλεία 

Σπόροι, χώμα, φτυάρι, ποτιστήρι. 

Περιγραφή 

Στο τραπεζάκι των εκπλήξεων η εκπαιδευτικός τοποθετεί  σακουλάκια με σπόρους για να 
κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά αφού παρατηρήσουν τα σακουλάκια, 
αρχίζουν να ρωτούν τι είναι αυτά, τι τα κάνουμε, πού τα φυτεύουμε, με τι τα φυτεύουμε.  

Μέσα από συζήτηση αποφασίζουμε να φυτέψουμε τους σπόρους μας στον κήπο του 
σχολείου. Προτείνουμε  στα παιδιά να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική όπου βάζουμε τους 
σπόρους ανακατεμένους μέσα σε μπάλες από χώμα και στη συνέχεια τις ρίχνουμε στον 
κήπο. Τους δείχνουμε σχετικές φωτογραφίες.  

Ξεκινούμε λοιπόν να γράψουμε τα αντικείμενα που μας είναι απαραίτητα για τη φύτευση. 
Χρησιμοποιείται  για το λόγο αυτό το ψηφιακό εργαλείο kidspiration. 

Στη συνέχεια συζητούμε για τη σειρά, την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να 
φυτέψουμε τους σπόρους μας. Φτιάχνουμε έτσι, ένα πίνακα αναφοράς με τη σειρά που θα 
γίνουν οι ενέργειες με αντίστοιχες φωτογραφίες. Τα παιδιά μπορούν και να τον 
ζωγραφίσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν αρχικά να «διαβάζουν» τον πίνακα. Δίνονται φύλλα 
εργασίας εμπέδωσης της διαδικασίας. 

Κατόπιν χωριζόμαστε σε 2 ομάδες. Η επιλογή της ομάδας γίνεται με βάση το μέγεθος από 
τα σακουλάκια των σπόρων, μεγάλα και μικρά με διάφορους σπόρους. Τα σακουλάκια 
τοποθετούνται σε ένα κουτί και κάθε παιδί βάζει το χέρι του και παίρνει  ένα σακουλάκι. 
Έτσι κάθε ομάδα είχε σακουλάκια με σπόρους από πολλά είδη (μαϊντανός, σέλινο, άνηθος, 
σπανάκι). 

Κάθε ομάδα ξεκίνησε να κάνει τη διαδικασία για τη φύτευση βλέποντας τη σωστή σειρά 
των ενεργειών στον πίνακα αναφοράς. 

Αφού έγινε η φύτευση, τα παιδιά χωρίστηκαν εκ νέου σε ομάδες και δημιούργησαν ένα 
πίνακα καθηκόντων όπου ορίστηκαν οι μέρες που η κάθε ομάδα θα αναλάβει να ποτίζει τον 
κήπο.  
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές της δράσης είναι η Γλώσσα (προφορική επικοινωνία- 
ομιλία) και  Παιδί και φυσικό περιβάλλον. 

Αξιολόγηση 

Οι στόχοι της δράσης ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 
επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά γνωρίζουν βιωματικά τη διαδικασία της 
φύτευσης και καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν όταν 
οι σπόροι που φυτέψαμε άρχισαν να φυτρώνουν.  

Στο πλαίσιο της εργασίας σε ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συζητούν, να 
παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα.  

Οι γονείς μαζεύουν τα λαχανικά που φυτρώνουν στον κήπο μας. 

 

Φωτογραφικό υλικό 

1. 
 
Εννοιολογικός πίνακας 
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2. Πίνακας αναφοράς 
 

Πώς φυτεύουμε κυρία; 

 

Γεμίζουμε τη 
γλάστρα με 

χώμα 

 

 

 

Φυτεύουμε 
τους 

σπόρους 

 
Ποτίζουμε το 

χώμα 
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3. Φύλλο εμπέδωσης με το ψηφιακό εργαλείο hot potatoes 
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Στον κήπο μου φυτεύω, τον χώρο μου ομορφαίνω 

Ευαγγελία Κατσαρού ΠΕ60 & Σοφία Τσίπρα ΠΕ60 & Γεωργία 
Παπαθανασίου ΠΕ60 

Νηπιαγωγείο Φυλής  

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να αναγνωρίσουν τις διαφορές των σπόρων, βολβών και φυτών που θα βάλουμε στην 
αυλή μας, να ταξινομήσουν τα φυτά ανάλογα με το αν φυτεύουμε σπόρους, βολβούς η 
μικρά φυτά, να γνωρίσουν τη διαδικασία της φύτευσης και φροντίδας των φυτών 
φροντίζοντας τα καθημερινά 

Υλικά 

σπόροι, βολβοί, φυτά, εργαλεία, νερό, γλάστρες 

Διαδικασία 

Στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάσαμε τα υλικά που συγκεντρώσαμε για να φυτέψουμε 
στον κήπο του σχολείου μας αλλά και στις γλάστρες της τάξης μας. Αρχικά, βάλαμε 
μπροστά στα παιδιά τους διαφορετικούς σπόρους και με ταμπελάκια τους ξεχωρίσαμε και 
τους ζητήσαμε να τα συγκρίνουν ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα τους. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης εντοπίσαμε και ακόμα μια διαφορά ανάλογα με το ποιοι σπόροι 
τρώγονται (π.χ. Ηλιόσποροι ) και ποιοι όχι ( π.χ. Μαϊντανός). Στη συνέχεια, μιλήσαμε για το 
ότι δεν φυτεύουμε μόνο σπόρους, αλλά κάποια λουλούδια φυτρώνουν από βολβούς (π.χ. 
Τουλίπες) και τα δεντράκια και οι θάμνοι φυτεύονται από νεαρά φυτά. Όταν τα ρωτήσαμε 
πώς φυτεύουμε στον κήπο και τις γλάστρες, ανακάλεσαν εικόνες από τους γονείς ή τους 
παππούδες τους να φτιάχνουν τον κήπο και τις γλάστρες τους. 

Αρχικά φυτέψαμε τους σπόρους και τους βολβούς στις γλάστρες που μας είχαν φέρει  οι 
γονείς και τα παιδιά μοιράστηκαν σε ομάδες για να τα ποτίζουν. Τις ημέρες εκείνες ο δήμος 
είχε στείλει κηπουρό για να περιποιηθεί τα υπάρχοντα δέντρα στον κήπο, από τον οποίο τα 
παιδιά ζήτησαν βοήθεια για φυτέψουν τα μικρά δεντράκια στα ελεύθερα παρτέρια της 
αυλής μας. Έφεραν τα εργαλεία τους και με τη βοήθεια του κηπουρού φυτέψαμε τα φυτά 
που είχαμε προμηθευτεί από το φυτώριο του Βοτανικού κήπου Διομήδους.  

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά ασκήθηκαν στις έννοιες της ομαδοποίησης και ταξινόμησης των υλικών, 
συνεργάστηκαν σε ομάδες για να φυτέψουν και στη συνέχεια να φροντίσουν τα φυτά. 
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Φωτογραφικό υλικό 
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Πώς μεγαλώνουν τα φυτά. 

Μαρία Xαλκιώτου & Παρασκευή Τσαντή  

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου  Τάξη: Κλασικό και ολοήμερο 
τμήμα 

Διάρκεια:  3 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς, να αναπτύξουν 
ικανότητες προσεκτικής ακρόασης, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 

Περιγραφή 

Διαβάζουμε στα παιδιά την ιστορία «Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό». 

Με αφορμή το βιβλίο δείχνουμε εικόνες στα παιδιά με τις διαφορετικές φάσεις της 
ανάπτυξης του φυτού.  Παρατηρούμε την εξέλιξη των φυτών στον κήπο μας. 

Στον διαδραστικό πίνακα ζητούμε από τα παιδιά να βάλουν στη σωστή σειρά τη διαδικασία 
ανάπτυξης του φυτού. 

 

 
 

 
Τα παιδιά στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης παίζουν θεατρικό παιχνίδι με την διαδικασία 
ανάπτυξης των φυτών. Έτσι ένα παιδί γίνεται ήλιος, ένα άλλο γίνεται βροχή και με μουσική 
κινούνται ανάμεσα στα παιδιά-σπόρους. Τα παιδιά σπόροι σηκώνονται σιγά-μεγαλώνουν 
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και γίνονται ψηλά φυτά. Ο άνεμος φυσά και αυτά κουνιούνται, πέφτει η βροχή και 
μαζεύονται, έρχεται ο ήλιος και χαμογελούν. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές της δράσης είναι η γλώσσα (προφορική επικοινωνία- 
ομιλία και ακρόαση), παιδί και φυσικό περιβάλλον, νέες τεχνολογίες. 

  

Αξιολόγηση 

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν, να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και μέσα από παιγνιώδη τρόπο να αποκτήσουν νέες γνώσεις, και να 
αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες. 

Τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και ζητούν να επαναλάβουμε το παιχνίδι κι άλλες 
φορές.  

Γενικά η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύει τη σε βάθος 
μελέτη του θέματος και κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών να εμπλακούν.  
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Φτιάχνουμε το δικό μας θερμοκήπιο 

Μαρία Xαλκιώτου & Παρασκευή Τσαντή  

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου  Τάξη: Κλασικό και ολοήμερο 
τμήμα 

Διάρκεια:  8 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς, να κατανοούν τη σημασία 
της παρατήρησης, να πειραματίζονται με διάφορα υλικά, να ζωγραφίσουν και να 
αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 

Υλικά- Εργαλεία 

Πλαστικά μπουκάλια, χαρτοπετσέτες, χώμα, σπόροι φυτών. 

Περιγραφή 

Μέσα από συζήτηση γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχουν φυτά τα οποία αναπτύσσονται 
στη φύση όλες τις εποχές. Έτσι προτείνεται η ιδέα να φτιάξουμε ένα θερμοκήπιο, στο οποίο 
θα «φυλάμε « τα φυτά μέχρι να έρθει η ώρα να τα φυτέψουμε. 

Τα παιδιά φέρνουν πλαστικά μπουκάλια. Η εκπαιδευτικός κόβει ένα κομμάτι στο πάνω 
μέρος τους έτσι ώστε να γεμίσει με χώμα. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν τα 
μπουκάλια με ότι υλικό θέλουν ή τα «ντύνουν» με χαρτοπετσέτες τις οποίες κολλούν με 
κόλλα. 

Κατόπιν γεμίζουν τα μπουκάλια με χώμα και φυτεύουν τους σπόρους.  

Απαραίτητο ντεκόρ η δημιουργία ενός σκιάχτρου που προσέχει τα φυτά μέχρι να 
αναπτυχθούν. 

Τα μικρά θερμοκήπιά μας φυλάσσονται μέσα στο χώρο του σχολείου και τα παιδιά 
παρατηρούν την ανάπτυξη των φυτών. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές της δράσης είναι η γλώσσα(προφορική επικοινωνία- 
ομιλία), παιδί και φυσικό περιβάλλον, έκφραση και δημιουργία. 

  

Αξιολόγηση 

Οι στόχοι της δράσης ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 
επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά συζητούν κατανοούν και δημιουργούν δικά 
τους θερμοκήπια χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Στο πλαίσιο της εργασίας σε ομάδες, 
έμαθαν να συνεργάζονται, να συζητούν, να παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να 
επιλύουν προβλήματα.  
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Φωτογραφικό υλικό 
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Τα φυτά είναι και φάρμακα! 

Ευαγγελία Κατσαρού ΠΕ60 & Σοφία Τσίπρα ΠΕ60 & Γεωργία 
Παπαθανασίου ΠΕ60 

Νηπιαγωγείο Φυλής  

Διάρκεια  1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να παροτρύνουμε τα παιδιά να συσχετίσουν τις ιστορίες που ακούνε με τη δική τους ζωή 
και τις δικές τους εμπειρίες, να γνωρίσουν τον τρόπο που τα φυτά υπήρξαν σημαντικά για 
τη ζωή του ανθρώπου σε περιόδους που δεν υπήρχαν φάρμακα. 

Υλικά 

 βάλσαμο, κεραλοιφή, ροδόνερο, βασιλικός, χαμομήλια κ.α. 

Διαδικασία 

Κατά το προηγούμενο διάστημα ασχοληθήκαμε στην τάξη με τον τρόπο που αναπτύσσονται 
τα φυτά και φυτέψαμε και φυτά στην αυλή μας, αλλά και σε γλάστρες. Τους θέσαμε όμως 
το ερώτημα αν ξέρουν πού χρησιμεύουν τα φυτά στους ανθρώπους. Τα περισσότερα 
παιδιά είπαν πως στο σπίτι μας βάζουμε λουλούδια, για να είναι όμορφη η αυλή και το 
μπαλκόνι. Ο διάλογος συνεχίστηκε για το αν τα λουλούδια χρησιμεύουν και για άλλους 
λόγους και τους δείξαμε το χαμομήλι, οπότε κάποια παιδιά είπαν πως όταν είναι άρρωστα 
η μαμά τους βράζει χαμομήλι ή τσάι για να γίνουν καλά. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση 
των παιδιών παρουσιάσαμε τα υπόλοιπα «γιατροσόφια», όπως το βάλσαμο, το ροδόνερο, 
την κεραλοιφή, το δαφνέλαιο και συζητήσαμε για τους τρόπους που τα χρησιμοποιούσαν 
οι άνθρωποι για να γίνουν καλά όταν ήταν άρρωστοι τα παλιά χρόνια που δεν είχαν 
φαρμακεία και νοσοκομεία αλλά και για τους τρόπους που φρόντιζαν τον εαυτό τους όταν 
δεν υπήρχαν μαγαζιά με καλλυντικά. Στη συνέχεια τα παιδιά ανέσυραν και εμπειρίες τους, 
όπως ότι ο μπαμπάς κάνει γαργάρες με ούζο όταν τον πονάνε τα δόντια και ότι ο παππούς 
τρώει πολύ σκόρδο και βρωμάει για να μην αρρωσταίνει! 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά συμμετείχαν στη συζήτηση ενεργά ανταλλάσσοντας απόψεις και μπόρεσαν να 
συνδέσουν όσα άκουσαν στην τάξη με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Απέκτησαν 
πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων στο παρελθόν και  για το ότι οι 
άνθρωποι παλιά δεν είχαν πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα. Τέλος, ως δραστηριότητα 
εμπέδωσης, τους ζητήσαμε να ρωτήσουν τους γονείς και τους παππούδες για τα 
γιατροσόφια που χρησιμοποιούμε και σήμερα. 
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Φωτογραφικό υλικό 
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Μ’ αρέσει να δημιουργώ, ποιητής γίνομαι  εγώ! 

Γεωργία Παπαθανασίου ΠΕ60   

Νηπιαγωγείο Φυλής Τάξη: Κλασικό τμήμα 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου ανάπτυξης ιδεών και να συμμετέχουν 
ενεργά στη «δημιουργία» ποιημάτων (γλώσσα), να ανακαλούν προηγούμενες εμπειρίες και 
να τις αναδημιουργούν (δημιουργία και έκφραση) 

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτί Α3, μαρκαδόρο, καβαλέτο, φύλλο εργασίας 

Περιγραφή 

Οι μαθητές μας είχαν έρθει σε επαφή, τόσο δια ζώσης όσο και μέσα από βιβλία, τραγούδια, 
ποιήματα και ιστορίες, με διάφορα φυτά, λουλούδια και βότανα,  είχαν μάθει για τις 
ιδιότητες και τα οφέλη τους καθώς και τη χρησιμότητά τους.  

Στην ολομέλεια τοποθετούμε απέναντί τους ένα καβαλέτο με αναρτημένα δύο λευκά 
χαρτιά  Α3. Από την προηγούμενη μέρα της δραστηριότητας έχουμε δημιουργήσει ποίημα 
με δύο στροφές, έχουμε φτιάξει σχετικό φύλλο εργασίας και ρωτάμε τα παιδιά: «θέλετε να 
προσπαθήσουμε να γίνουμε ποιητές;» Στην καταφατική τους απάντηση ενημερώνονται ότι 
το ποίημα θα αφορά π.χ. ένα φυτό που  το όνομά του θυμίζει βασιλιά, με όλα όσα μάθανε 
γι’ αυτό μέχρι τώρα.  

Στην πορεία  με τη μέθοδο των ερωταπαντήσεων και με ερωτήσεις του τύπου: «ποιος 
βρήκε το βασιλικό;», «που φύτρωσε πρώτα;», «τι σήμαινε η ύπαρξή του εκεί που 
βρέθηκε;», «είναι λουλούδι;», «τι είναι;» κ.α. εκμαιεύουμε τεχνηέντως σχετικές λέξεις με τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του συγκεκριμένου φυτού τις οποίες και καταγράφουμε  
στο ένα από τα χαρτιά Α3. Διαβάζοντας υπενθυμίζουμε στα παιδιά τις λέξεις που τα ίδια 
είπαν και είναι καταγεγραμμένες.  

Στη συνέχεια με τη βοήθειά μας οι  λέξεις μπαίνουν σε σειρά στο άλλο χαρτί Α3 και 
δημιουργείται το ποίημα με στίχο και ρίμα. Αν τα παιδιά δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
μπορούμε βασιζόμενοι στην έμπνευσή τους να συνεχίσουμε την καταγραφή λέξεων και να 
δημιουργήσουμε επιπλέον στροφές στο ποίημά μας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να 
δημιουργηθούν ποιήματα στην τάξη για όλα τα φυτά και τα λουλούδια με τα οποία 
ασχολούμαστε στο πρόγραμμά μας. Με τα ποιήματα αυτά δύναται να πλαισιωθεί η 
Καλοκαιρινή γιορτή όπως έγινε στην περίπτωσή μας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε το ποίημα  που δημιουργήσαμε για το βασιλικό. 
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Φύτρωσα δίπλα στο σταυρό 
Βασιλικός  

Σημάδι ήμουν θεϊκό 
Κι έτσι η Ελένη η αγία 
Βρήκε το σταυρό με ευκολία 
 

Τ’ όνομά μου βασιλικό 
Βοτάνι είμαι μοναδικό 
Χρήσεις έχω χίλιες δυο 
Και ιδιότητες ένα σωρό 
 

Βασιλικός πλατύφυλλος 
Τρίκλωνος μα και δίφυλλος 
Πράσινος και φουντωτός 
Τρυφερός κι ευωδιαστός. 

Σγουρός εγώ βασιλικός 
Μικρόφυλλος και δροσερός 
Στο περβάζι ή στον κήπο 
Από πουθενά δε λείπω. 
 

 
Μετά την δημιουργία του ποιήματος δίνουμε στα παιδιά φύλλο εργασίας για να 
αποτυπώσουν τις εικόνες του ποιήματός τους δίνοντάς τους την καθοδήγηση που 
χρειάζονται. 

Αξιολόγηση 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα όχι μόνο επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι 
που τέθηκαν εξ αρχής αλλά ξεπεράστηκαν και οι προσδοκίες μας. Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να γίνουν ποιητές. Συμμετείχαν  ενεργά, προσπαθούσαν με 
χαρά και ενδιαφέρον να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ανακαλώντας στη μνήμη τους τις 
γνώσεις που είχαν αποκτήσει για το φυτό όταν το διδάχτηκαν στην τάξη και να πουν τις 
κατάλληλες  λέξεις. Ενίοτε δεν περίμεναν τη σειρά τους για να απαντήσουν αλλά 
πεταγόντουσαν γρήγορα λέγοντας πρώτοι τη λέξη που τους ζητούσαμε. Συνέχιζαν ακάθεκτα 
τον καταιγισμό λέξεων ώστε δημιουργήσαμε μαζί τους εκείνη τη στιγμή τις δύο τελευταίες 
στροφές  που έχουμε συμπεριλάβει στο παραπάνω ποίημά μας.  

Φωτογραφικό υλικό 
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Λουλουδομετρήματα  

Γεωργία Παπαθανασίου ΠΕ60   

Νηπιαγωγείο Φυλής Τάξη: Κλασικό τμήμα 

Διάρκεια 5 συναντήσεις των 20΄ περίπου 

Στόχοι 

Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς και να τους 
γράφουν όπως μπορούν, να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραμμών και περιγραμμάτων και να 
συνθέτουν διάφορα σχήματα.  

Υλικά- Εργαλεία 

Φύλλα Εργασίας, ανάγνωση των ποιημάτων από την εκπαιδευτικό  

Περιγραφή 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενέχει θέση μεταγλωσσικής δραστηριότητας καθότι έγινε 
αφού είχαμε μάθει για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των φυτών. Φτιάξαμε φύλλο 
εργασίας με ποιήματα που δημιουργήσαμε για τα λουλούδια  και τα αρωματικά φυτά σε 
σύνδεση με τους αριθμούς και τη γραφική τους αναπαράσταση. Στην ολομέλεια,  η 
αλεπουδίτσα- η μασκώτ της τάξης μας- φέρνει τα φύλλα εργασίας λέγοντας ότι θα κάνει τα 
πάντα να μας ξεγελάσει αυτή τη φορά για να μην καταφέρουμε να  κάνουμε την άσκηση 
σωστά. Τα παιδιά σε εγρήγορση αντιδράνε αμέσως λέγοντάς της ότι κάνει λάθος, ότι δεν θα 
τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά. Εμείς τότε  χαμηλόφωνα και συνωμοτικά τους λέμε: 
ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες και τι ζητάει η άσκηση να κάνουμε ώστε να κοροϊδέψουμε 
εμείς την αλεπουδίτσα! Στην πορεία αφού τους διαβάσουμε το ποίημα και  δοθούν οι 
απαραίτητες διευκρινίσεις τα παιδιά περνούν στην εκτέλεση της άσκησης. Τα φύλλα 
εργασίας δεν δίνονται με τη σειρά απαρίθμησης, αλλά ανακατεμένα και με αυτόν τον 
τρόπο διαπιστώνουμε αν τα παιδιά κατάκτησαν την έννοια των αριθμών, τη σύνδεση 
ποσότητας και αριθμού και τη γραφική τους αποτύπωση.  

Αξιολόγηση 

Τα φύλλα εργασίας δεν δίνονται όλα μαζί την ίδια μέρα αλλά ένα κάθε μέρα εκτός αν τα 
ίδια τα παιδιά ζητήσουν να τους δοθούν περισσότερα από ένα κάθε φορά. Επειδή  τους  
ζητούσαμε να ζωγραφίσουν συγκεκριμένα φυτά διαπιστώσαμε ότι  εύκολα ανακαλούσαν 
στη μνήμη τους τα χρώματα και τα σχέδια-σχήματα των φυτών, ενώ για τους αριθμούς δεν 
διαπιστώθηκε ιδιαίτερη δυσκολία στη γραφή τους.  Σε περίπτωση που κάποιος 
δυσκολευόταν αναζητούσε το βιβλίο με τα φυτά και τα λουλούδια ή συμβουλευόταν τον 
πίνακα αναφοράς. Εντύπωση μας έκανε η προσοχή με την οποία ακούγανε το ποίημα 
αποφεύγοντας έτσι να κάνουν λάθος στην απόδοση της άσκησης και των φυτών 
συγκεκριμένα.  
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Tα ποιήματα 

Ένα τριαντάφυλλο  
Στον κήπο φυτεμένο 
Μόνο το καημένο! 
 

Δυο μαργαρίτες όμορφες 
Κάνουνε παρέα 
Και περνούν ωραία! 
 

Τρεις  γαρδένιες άνθισαν 
Και τ’ άρωμά τους χάρισαν 
Σε όσους τις αγάπησαν. 
 

Τέσσερα κρινάκια 
Ωραία λουλουδάκια 
Σε φίνα χρωματάκια. 
 

Πέντε οι βασιλικοί 
Φυτρώσανε εδώ κι εκεί 
Και μοσχοβολήσανε  
Ολόκληρη τη γη! 
 

Έξι τα γαρύφαλλα 
Με γερμένα κεφαλάκια 
Ψάχνουνε για φιλαράκια. 
 

Εφτά είναι τα χρυσάνθεμα 
Τ΄ Αγιοδημητριάτικα. 
 

Οκτώ τα δεντρολίβανα 
Στον κήπο μας απίθανα! 
 

Εννιά τα γιασεμάκια 
Δες πως σκαρφαλώνουνε 
Στου κήπου τα τοιχάκια! 
 

Δέκα παπαρούνες  
φυτρώσαν ξαφνικά 
στου κήπου τη γωνιά! 
 

  

 

Φωτογραφικό υλικό 
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Η Λουλουδένια!  

Γεωργία Παπαθανασίου ΠΕ60   

Νηπιαγωγείο Φυλής Τάξη: Κλασικό τμήμα 

Διάρκεια 6 συναντήσεις των 20΄ 

Στόχοι 

Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου ανάπτυξης ιδεών και να συμμετέχουν 
ενεργά στη δημιουργία ιστορίας (γλώσσα), να ανακαλούν προηγούμενες εμπειρίες και να 
τις αναδημιουργούν (δημιουργία και έκφραση), να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία 
γεγονότων και να χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με τη ροή του χρόνου. 

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτί Α3, μολύβι, καβαλέτο, φύλλα εργασίας, μαρκαδόρους,   

Περιγραφή 

Με τους μαθητές μας είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει την ενασχόλησή μας σχετικά με τα φυτά, 
όταν στην ολομέλεια έπεσε η ιδέα από κάποιο παιδί της δημιουργίας ενός παραμυθιού. Η 
ιδέα ενθουσίασε τους υπόλοιπους και αποφασίσαμε να γίνουμε συγγραφείς. Με 
στοχευμένες ερωτήσεις, εκμαιεύουμε απαντήσεις και  περνάμε στη δομή της ιστορίας μας 
θέτοντας προβληματισμούς του τύπου: πώς θα ξεκινήσουμε; Ποιος θα είναι ο ήρωάς μας; 
Πώς θα μοιάζει; Πού θα βρίσκεται; Τι θα κάνει; Πώς θα νιώθει; Τι θα συμβεί αν…; Πώς θα 
είναι το τέλος; κ.ά.  

Στο καβαλέτο μας και σε χαρτί Α3 καταγράφουμε τον καταιγισμό ιδεών των παιδιών. Στη 
συνέχεια με τη βοήθειά τους και διαβάζοντας όσες φορές χρειαστεί τα λόγια τους, βάζουμε 
τις ιδέες τους σε σειρά, ώστε να έχει ροή η ιστορία μας. Σταματάμε και ξαναρωτάμε όταν 
κάτι δεν φαίνεται ικανοποιητικό ή δεν αρέσει στα παιδιά, καθώς ακούν τις 
καταγεγραμμένες απαντήσεις τους.  

Όταν δομηθεί η ιστορία μας και αφού διαβαστεί στα παιδιά και συμφωνήσουν, τότε 
περνάμε στην καταγραφή της σε φύλλο εργασίας  δημιουργώντας τις σελίδες με το 
αντίστοιχο κείμενο.  Αποφασίζουμε ταυτόχρονα και για τα εξώφυλλα του βιβλίου μας, πως 
θα είναι, τι χρώμα θα έχουν κλπ.   

Το κείμενο διαβάζεται στα παιδιά με την ερώτηση, ποιος θέλει να γίνει ο εικονογράφος της 
συγκεκριμένης σελίδας και των εξωφύλλων. Δίνεται κατόπιν στους ενδιαφερομένους, που 
μπορεί να είναι παραπάνω από δύο, γι’ αυτό μεριμνούμε να υπάρχουν περισσότερα από 
δύο αντίτυπα ανά σελίδα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις εικόνες τους αποδίδοντας τα λόγια 
του κειμένου τους.  
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Αφού δημιουργηθούν και τα εξώφυλλα το βιβλίο μας είναι έτοιμο! Αν οι αποτυπώσεις για 
κάθε κείμενο είναι περισσότερες από μία ψηφίζουμε ποια θα χρησιμοποιηθεί για το βιβλίο 
μας.  

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και συνέθεσαν τη δική τους ιστορία με αρχή 
μέση και τέλος. Έβαλαν σε χρονική σειρά την αφήγησή τους, ενώ χρησιμοποίησαν και 
λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με τη ροή του χρόνου όπως : μια φορά κι έναν καιρό, 
μετά, το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ κλπ. Διαπιστώθηκε δε, ότι εύκολα 
χρησιμοποιούσαν γνώσεις που είχαν αποκτήσει σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης των 
φυτών, με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, ενώ μας προξένησαν μεγάλη εντύπωση 
οι παρομοιώσεις τους που πήγαζαν από αυτές τις γνώσεις και την ανάκληση μύθων ή 
ιστοριών. π.χ. σαν την τριανταφυλλιά της Ροδάνθης, σαν τον κρίνο της Παναγίας και της 
Ήρας.  Το δικό τους φυτό είχε όλα τα χαρακτηριστικά των φυτών που έμαθαν μέχρι τώρα 
αλλά με ιδιαίτερες ικανότητες, ανιμισμό και ωραίο τέλος!  

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό 
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Το λουλούδι του Δία!  

Γεωργία Παπαθανασίου ΠΕ60   

Νηπιαγωγείο Φυλής Τάξη: Κλασικό τμήμα 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο (Γλώσσα), να εκφραστούν 
με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι δραματοποιώντας μύθους που άκουσαν στην τάξη 
(Δραματική τέχνη), να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους  

Υλικά- Εργαλεία 

Υφάσματα, χάρτινος κεραυνός, κορώνα βασιλιά, βιβλίο με μύθους λουλουδιών, φύλλο 
εργασίας 

Περιγραφή 

Σε ολομέλεια διαβάσαμε τον μύθο για το Δία και το αγαπημένο του λουλούδι, το 
γαρύφαλλο. Παίξαμε με τις λέξεις της ιστορίας (Δίας, άνθος, αρχαίος, αγάλματα, βωμοί 
κλπ.) και φτιάξαμε την εξής  στιχομυθία: 

Δίανθος το όνομά μας 
Μεγάλη κι η κληρονομιά μας! (Δίανθοι -γαρύφαλλα) 
Στολίστε αγάλματα, ναούς 
Στους αρχαίους τους καιρούς! ( Δίας) 
 
Στην πορεία, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες των 4 - 5 ατόμων, ντύθηκαν 
με ανάλογα υφάσματα, και υλικά και δραματοποίησαν την ιστορία. Στη συνέχεια ψάξαμε 
στο διαδίκτυο για τραγούδια που ανέφεραν τη λέξη γαρύφαλλο, τα τραγουδήσαμε, τα 
χορέψαμε και τα ζωγραφίσαμε. 
 
Αξιολόγηση 

Τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους με καινούριες λέξεις που υπήρχαν στο μύθο. 
Εκφράστηκαν με τη δραματοποίηση του μύθου και μιμήθηκαν τους ρόλους στις ομάδες 
που εντάχθηκαν. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι αυτοσχεδίαζαν κατά τη διάρκεια της 
αναπαράστασης, συμπληρώνοντας με δικά τους λόγια τα δρώμενα. Στο φύλλο εργασίας 
αποτύπωσαν με λεπτομέρειες την ιστορία δημιουργίας των γαρύφαλλων. 
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Φωτογραφικό υλικό 
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Μαθαίνω μέσα από την τέχνη: «Τα νούφαρα του 
Monet» 

Μαρία Xαλκιώτου ΠΕ60 & Παρασκευή Τσαντή ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου        Τάξη: Κλασικό και ολοήμερο τμήμα 

Διάρκεια:  6 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης μεγάλων δημιουργών, να εκφράσουν τις απόψεις τους 
καλλιτεχνικά, να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν ικανότητες συνεργασίας. 

Υλικά- Εργαλεία 

Πίνακες ζωγραφικής με θέμα κήπους (Monet, Nolde, Kandiski). 

Περιγραφή 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές της δράσης είναι η έκφραση και δημιουργία – εικαστικές 
δραστηριότητες και η γλώσσα,  η οποία διατρέχει όλες τις δράσεις. 

H εκπαιδευτικός προβάλλει στον διαδραστικό πίνακα το έργο ζωγραφικής του Monet 
“water lilies” και το έργο του Nolde “flower garden”. 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες.  

Η πρώτη ομάδα παρατηρεί τον πίνακα «Νούφαρα» του Monet.  

Η δεύτερη ομάδα παρατηρεί τον πίνακα του Νolde. H εκπαιδευτικός συζητά με τα παιδιά 
για τα χρώματα, τα σχήματα, τα λουλούδια που απεικονίζονται, την ονομασία τους, τα 
συναισθήματα που νιώθουν όταν τον βλέπουν. Αναφερόμαστε στον ζωγράφο που 
δημιούργησε το κάθε έργο. 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις παρατηρήσεις της σχετικά με τον πίνακα που 
έχει αναλάβει.  

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν 
ανάμεσα στους δύο πίνακες.  

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό jigsaw puzzle creator  μπορούν να παίξουν πάζλ με τους 
πίνακες ζωγραφικής. 

Στο τέλος τα παιδιά συνθέτουν  ένα πίνακα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό naturalart έτσι 
όπως φαντάζονται τον κήπο του σχολείου τους. 

Αξιολόγηση 
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Οι στόχοι της δράσης ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 
επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με έργα τέχνης, 
πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά, αξιοποίησαν την τεχνολογία και καλλιέργησαν τον 
προφορικό τους λόγο. Στο πλαίσιο της εργασίας σε ομάδες, έμαθαν να συνεργάζονται, να 
συζητούν, να παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα. 

Φωτογραφικό υλικό 

 
 

Monet “water lilies” 
 

 
 

Nolde “flower garden” 
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Ζωγραφίζουμε τον κήπο του σχολείου μας 
 

 
 

Παίζουμε πάζλ 
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Μουσική Γωνιά 

Πολυχρονίτσα Ιωαννίδου ΠΕ60 & Ασημίνα Πισπιρίγκου ΠΕ60 & 
Μαριάννα Σοφία ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων       Τάξη: Κλασσικό και ολοήμερο τμήμα 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να εκφραστούν  μέσα από απλές και αυτοσχέδιες  μουσικές συνθέσεις, να γνωρίσουν μια 
ποιο δημιουργική πλευρά χρήσης κάποιων αντικειμένων καθημερινής χρήσης 

Υλικά- Εργαλεία 

Ξύλινες τάβλες, καρφιά, τρυπάνι, πινέλα, νερομπογιά, δεματικά  παλιά είδη οικιακής 
χρήσης 

Περιγραφή 

Σε συνεργασία με την σχολική επιτροπή του Δήμου Άνω Λιοσίων δυο μαραγκοί μας 
τοποθέτησαν στον τοίχο της αυλής μας τις ξύλινες τάβλες. Στη συνέχεια εμείς βάψαμε τον 
τίτλο της γωνιάς μας και τα παιδιά σε ομαδούλες με τη βοήθειά μας τοποθέτησαν τα παλιά 
είδη οικιακής χρήσης πάνω σε αυτές. Η μουσική γωνιά στην αυλή μας ήταν έτοιμη. 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ από αυτή την κατασκευή. Σε κάθε διάλειμμα έπαιρναν τις 
κουτάλες και έπαιζαν τη δική τους μουσική χτυπώντας δυνατά τα αυτοσχέδια μουσικά 
όργανα και τραγουδώντας πολλές φορές δική τους εμπνεύσεως τραγούδια. Η γωνιά αυτή 
λειτούργησε πολύ καλά σαν μέσο εκτόνωσης των μαθητών. 

Φωτογραφικό υλικό 
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Ο δικός μας Ανθόκηπος! 

Γεωργία Παπαθανασίου ΠΕ60  & Ευαγγελία Κατσαρού ΠΕ60 & 
Σοφία Τσίπρα ΠΕ60 

Νηπιαγωγείο Φυλής  

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και χρώματα, να μάθουν τεχνικές να κόβουν υλικά 
και να κάνουν καρτεπικολλήσεις- κολάζ (εικαστικά), τα παιδιά να συνεργαστούν για 
δημιουργήσουν μια ομαδική εργασία. 

Υλικά- Εργαλεία  

Χαρτιά Α4, τέμπερες, CD, πλαστικά πιρούνια, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, 
κόλλες, χαρτόνια κ.ά.  

Περιγραφή 

Σε ολομέλεια συζητήσαμε για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν κήπο με 
λουλούδια μέσα στον μεγάλο πίνακα της τάξης. Συζητήσαμε για το πώς θα είναι αυτός ο 
κήπος και με τι υλικά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τα λουλούδια του. Έγινε καταιγισμός 
ιδεών και καταγράψαμε τις ιδέες των παιδιών.  

Χωριστήκαμε σε ανομοιογενείς ομάδες των 4-5 ατόμων και με καρτελάκια κληρώθηκε στην 
κάθε ομάδα το υλικό με το οποίο θα έπρεπε να δουλέψει, δηλ. ομάδα τέμπερας, 
μαρκαδόρων, κηρομπογιάς, ξυλομπογιάς, cd.  

Περάσαμε στα τραπεζάκια εργασίας και τα παιδιά επέλεξαν ποιο λουλούδι θα ήθελαν να 
δημιουργήσουν με βάση τα διαθέσιμα υλικά.  

Αξιολόγηση 

 Τα παιδιά πειραματίστηκαν με τα υλικά, αντιλήφθηκαν τις ιδιότητες τους και έμαθαν στην 
πράξη την διαφορετική χρήση των υλικών για να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα τέχνης. 
Επίσης, συνεργάστηκαν σε ομάδες και έμαθαν να μοιράζονται αρμοδιότητες στα πλαίσια 
της ομάδας.  
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Φωτογραφικό υλικό 
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Καλλιέργεια πατάτας 

Παγώνα Λουκά ΠΕ60 & Σοφία Μητροπούλου ΠΕ60 

8ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων   Τμήματα: Κλασσικό και Ολοήμερο 

Διάρκεια  2 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να καλλιεργήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας, 
να αναπτύξουν στάση αρμονικής συνύπαρξης με το περιβάλλον, να αποκτήσουν γνώσεις 
και σεβασμό ως προς το αντικείμενο, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή 
διαδικασία, να ενισχύσουν την παρατηρητικότητά τους. 

Υλικά- Εργαλεία 

Παρτέρια από φελιζόλ, φυτόχωμα, σκαλιστήρι, ποτιστήρι, πατάτες. 

Περιγραφή 

Στα πλαίσια διεξαγωγής του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Ο καινούργιος 
μας κήπος” που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε η παρακάτω δραστηριότητα σε συνεργασία με τον γεωπόνο κ. Αλέξη, θείο 
μαθητή του Νηπιαγωγείου. 

Σε πρώτο στάδιο ο γεωπόνος επισκέφθηκε το σχολείο, αρχές Φεβρουαρίου, ώστε να 
καθοδηγήσει και να βοηθήσει τα παιδιά να φυτέψουν πατάτες. Η όλη διαδικασία έλαβε 
χώρα στο αίθριο του Νηπιαγωγείου παρουσία και των δύο τμημάτων (κλασικό & 
ολοήμερο). Αρχικά έγιναν ερωτήσεις προς τα παιδιά για το πώς νομίζουν ότι φυτεύονται οι 
πατάτες. Οι περισσότεροι απάντησαν πως πρέπει να φυτέψουμε σπόρους επηρεασμένοι 
από την ανάγνωση ιστοριών προηγούμενων ημερών (“το σποράκι  ταξιδεύει”, “ο μάστορας 
των λουλουδιών”, “η τουλιπίτσα”). Ο γεωπόνος είχε φροντίσει να φέρει μαζί του ολόκληρες 
πατάτες και αφού τους τις έδειξε τους εξήγησε πως ''τις πατάτες που μένουν ξεχασμένες 
και βγάζουν ¨φύτρες¨ και ¨ματάκια¨ δεν τις πετάμε αλλά μπορούμε να τις φυτέψουμε στο 
χώμα, αφού πρώτα τις τεμαχίσουμε σε κατάλληλα κομμάτια για να προκύψουν 
περισσότεροι ¨σπόροι¨ πατάτας”. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, η καθεμιά εκ των 
οποίων ανέλαβε από μία αρμοδιότητα και η διαδικασία ξεκίνησε διατηρώντας αμείωτο το 
ενδιαφέρον τους, αφού η ενεργή συμμετοχή τους, τους έκανε να αισθάνονται μεγάλη 
ικανοποίηση. 

Η πρώτη ομάδα ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των υλικών που θα χρησιμοποιούσαμε 
πάνω στα τραπέζια. Η δεύτερη ομάδα με τα φτυαράκια γέμισε τα παρτέρια με το 
φυτόχωμα, το οποίο έπρεπε να ήταν μαλακό, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Η 
τρίτη ομάδα άνοιξε τρύπες σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να γίνει σωστά το φύτεμα και 
τοποθέτησε τις κομμένες πατάτες μέσα σ' αυτές. Η τελευταία ομάδα φρόντισε να καλύψει 
με χώμα τις πατάτες και να ποτίσει τα παρτέρια ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
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Η πρώτη φάση της προσπάθειάς μας ολοκληρώθηκε όταν οι ομάδες συμφώνησαν πως 
πρέπει να φτιάξουν ένα πρόγραμμα για να φροντίζουν τα φυτά. Έτσι λοιπόν καθεμιά από 
τις τέσσερις ομάδες ανά εβδομάδα ανέλαβε να ποτίζει αλλά και να παρατηρεί την εξέλιξή 
τους. Τέλος δώσαμε όλοι μαζί ραντεβού τον Ιούνη που αν όλα πήγαιναν καλά θα 
απολαμβάναμε τους καρπούς του εγχειρήματός μας. 

Η δεύτερη φάση λοιπόν πραγματοποιήθηκε αρχές Ιουνίου όταν αποφασίσαμε όλοι πως 
είχε έρθει η ώρα να ελέγξουμε αν τα φυτά μας, τα οποία όλο αυτό το διάστημα είχαν 
μεγαλώσει αρκετά, είχαν βγάλει καινούργιες πατάτες. Βγήκαμε στην αυλή και 
αναποδογυρίζοντας τα παρτέρια μας περίμενε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αφού όντως 
είχαμε καλή σοδειά. 

Όλη η διαδικασία του προγράμματος ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος, αφού η Μελέτη Περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο είναι ένα πλαίσιο δράσης 
και αλληλεπίδρασης που συνδέεται με τα βιώματα των παιδιών. Η ανάκτηση απλών 
εννοιών των Μαθηματικών όπως το να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να προβλέπουν ή να 
κάνουν υποθέσεις ήταν ένας ακόμη στόχος που πραγματοποιήθηκε. Εμπλουτίστηκε το 
λεξιλόγιό τους αφού συμμετείχαν σε συζητήσεις και επιχειρηματολογούσαν οπότε και η 
Γλώσσα ήταν ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που καλύφθηκε. 

Αξιολόγηση 

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, τα παιδιά έδειξαν μεγάλη χαρά και 
ενθουσιασμό για τη δραστηριότητα και για το πρόγραμμα γενικότερα. Ήταν ένα σχέδιο 
βιωματικό που διεύρυνε τον κύκλο των εμπειριών των παιδιών και τα βοήθησε να 
αναγνωρίσουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με 
τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Εκτός από τους στόχους που ήταν 
συνδεδεμένοι με τα γνωστικά αντικείμενα εξίσου σημαντικοί ήταν και οι στόχοι από το 
συναισθηματικό πεδίο. Η περιέργεια των παιδιών για το αν η ενέργειά τους θα είχε 
επιτυχές αποτέλεσμα, πως θα εξελιχθεί και αν θα αποδώσει τελικά καρπούς, ήταν 
εμφανής. Η εκδήλωση της αγάπης τους για το πρόγραμμα, η φροντίδα των φυτών, η αξία 
της ομαδικές εργασίας, η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της συγκομιδής 
ήταν μερικά από τα συναισθήματα που βίωσαν. 

Φωτογραφικό υλικό 

  

Τεμάχισμα «φυτρωμένης» πατάτας Φύτεμα σε κατάλληλες αποστάσεις 
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Κάλυψη με χώμα των φυτών Πότισμα 

  

Παρακολούθηση της ανάπτυξης Τοποθέτηση πινακίδων 

  

Αναποδογύρισμα παρτεριού Συγκομιδή πατάτας 

  

Συγκομιδή πατάτας 
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Ο κήπος χώρος δημιουργίας για όλες τις εποχές 

Αϊβαζίδη Μαρίνα ΠΕ60 

3ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας  Τάξη: Νήπια - Προνήπια 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες ανά εποχή 

Στόχοι 

Τα Νήπια και Προνήπια να εξασκηθούν στην χρήση ανακυκλώσιμου υλικού, να αποκτήσουν 
οικολογική συνείδηση, να σέβονται την αισθητική και συναισθηματική αξία της φύσης, να 
αναπτύξουν αισθήματα ευθύνης, να αναλαμβάνουν δράσεις και πρωτοβουλίες, να 
συνεργάζονται για να δώσουν ένα συλλογικό αποτέλεσμα. 

Υλικά- Εργαλεία 

Ανακυκλώσιμα αδιάβροχα υλικά, υλικά της φύσης και άχρηστο υλικό (καπάκια, πλαστικά 
μπουκάλια, χριστουγεννιάτικες μπάλες, βότσαλα, παιχνίδια από βαφτίσεις, παλιά 
παιχνίδια, ρούχα από τη γωνιά της μεταμφίεσης, παλιό σεντονι) 

Περιγραφή 

Ο σχολικός κήπος γίνεται ένας καμβάς δημιουργίας για όλες τις εποχές. Τα παιδιά γίνονται 
οι καλλιτέχνες που εκθέτουν στον κήπο τους ότι τους αρέσει να δημιουργούν ανάλογα και 
με την εποχή. 

Το φθινόπωρο με τις σπορές υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης σκιάχτρου. Τα παιδιά με υλικά 
από την γωνιά της μεταμφίεσης φτιάχνουν ένα σκιάχτρο και το τοποθετούν στον 
λαχανόκηπό τους. Πάνω από το λαχανόκηπο δημιουργούν μια γιρλάντα με ομπρέλες 
κατασκευασμένες από μισά CD και σύρμα πίπας, για να αποτρέψουν τα πουλιά να φάνε 
τους σπόρους τους. Μέσα στο σχολικό λαχανόκηπο φτιάχνουν ένα μικρό χωριό με είδη από 
δώρα βάπτισης και βέβαια δεν μπορεί να λείπει το πολύχρωμο δάσος του χωριού. Γι αυτό 
μαζεύουν κλαδιά από τον κήπο, τα βάφουν πολύχρωμα και τα φυτεύουν δίπλα στο χωριό. 

Τα Χριστούγεννα στολίζουν τον κήπο και τα δέντρα με Χριστουγεννιάτικες μπάλες και 
στολίδια. Βάζουν Άγιο Βασίληδες στην αυλή. 

Το Χειμώνα από ανακυκλώσιμα αδιάβροχα υλικά φτιάχνουν χιονάνθρωπους, χιονονιφάδες, 
πιγκουίνους, αρκουδίτσες και στολίζουν τα κάγκελα της αυλής. Τα πουλιά δεν βρίσκουν 
εύκολα τροφή, γι’ αυτό κατασκευάζουν ταΐστρες με μπουκάλια γάλακτος και υλικά από τη 
φύση όπως τσόφλια, φλούδες, φύλλα και κουκουνάρια. Επίσης με παιχνίδια του σχολείου 
κατασκευάζουν στην αυλή ένα χώρο όπου τα πουλιά θα βρίσκουν τροφή και νερό. 

Στις Απόκριες τα παιδιά κόβουν μάσκες από αδιάβροχο χαρτί περιτυλίγματος και τις βάζουν 
στα δέντρα. Έτσι τα δέντρα έχουν ντυθεί μασκαράδες. Φτιάχνουν κλόουν από πλαστικά 
μπουκάλια και στολίζουν την αυλή. 

29 
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Την Άνοιξη διακοσμούν τον κήπο με λουλούδια από ανακυκλώσιμα αδιάβροχα υλικά, όπως 
από καπάκια από γιαούρτια και αναψυκτικών. Επίσης κατασκευάζουν πεταλούδες βιτρό με 
πολύχρωμες ζελατίνες και φύλλα πλαστικοποίησης και τις τοποθετούν πάνω στα φυτά του 
κήπου.  

Το Πάσχα διακοσμούν το λαχανόκηπο με μεγάλα βότσαλα βαμμένα πασχαλίτσες. 
Κατασκευάζουν κοτούλες αδιάβροχες με αυγά μόμπιλε, τα οποία πλαστικοποιούν. 

Το καλοκαίρι, αφού ο λαχανόκηπος θα είναι έτοιμος να μας δώσει του σπόρους των φυτών 
που καλλιεργήσαμε, τα παιδιά φτιάχνουν σημαιάκια από παλιά σεντόνια στα οποία 
ζωγραφίζουν με αδιάβροχους μαρκαδόρους τα φυτά που καλλιεργήσανε. Η γιρλάντα 
κρεμιέται πάνω από τον λαχανόκηπο. Στα κάγκελα της αυλής κρεμάνε κατασκευές 
καλοκαιρινές όπως καραβάκια, γοργόνες, καλοκαιρινά φρούτα. 

Αξιολόγηση 

Οι παραπάνω κατασκευές είναι αφορμή, για να γίνει ο σχολικός κήπος πηγή χαράς και 
δημιουργίας. Οποιαδήποτε θέμα δουλεύεται στην τάξη μπορεί να ενταχθεί και στη 
θεματολογία του κήπου κάνοντάς τον έτσι προσιτό στα παιδιά. Η ενασχόληση με το σχολικό 
λαχανόκηπο θα είναι ένα πανηγύρι χαράς και ο λαχανόκηπος γίνεται ένας χώρος, όπου τα 
παιδιά εκθέτουν τις κατασκευές τους. Η συμμέτοχή τους στην δημιουργία ενός συλλογικού 
έργου τα βοηθάει στην κοινωνικοποίηση και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης. Είναι κάτι 
που τα κάνει χαρούμενα και δημιουργικά. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Το σκιάχτρο του Φθινοπώρου Χειμωνιάτικες ταΐστρες πουλιών 
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Τα μασκαρεμένα δέντρα 

 
Οι μικροί δημιουργοί 

  
Έφτασε η Άνοιξη 

 
Πολύχρωμες πεταλούδες 

  
Για τη μητέρα Βότσαλα-βότσαλα-βότσαλα 
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Λαστιχένια Πυραμίδα με χρώματα & αρώματα 

Βασιλική Μακρυγιάννη ΠΕ60 & Σοφία Μητροπούλου ΠΕ60 & 
Παγώνα Λουκά ΠΕ60 

8ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων   Τμήματα: Κλασσικό και Ολοήμερο 

Διάρκεια 

5 διδακτικές ώρες και ένα πρωινό Σαββάτου. 

Στόχοι 

Γνωστικοί: Να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα ως παράγοντα που μπορεί να 
διαταράξει ή να διαφυλάξει την ισορροπία της φύσης. Να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα 
υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και να αρχίσουν να τις υιοθετούν. Να επινοούν νέες χρήσεις διαφόρων 
αντικειμένων εφαρμόζοντας γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. 

Δεξιοτήτων: Να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες  συνεργασίας σε ομάδα  τόσο με 
συνομηλίκους όσο και με ενήλικες. 

Συναισθηματικοί: Να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους επιλογές, να συμμετέχουν σε 
ομαδικές δραστηριότητες, να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις, να αναπτύξουν το 
αίσθημα του «ανήκειν».  

Υλικά- Εργαλεία 

Λάστιχα αυτοκινήτου, λάστιχο φορτηγού, σκουπάκια, σφουγγάρια, καθαριστικά,  πινέλα, 
πλαστικό χρώμα, καρότσι εργασίας, κηπευτικά εργαλεία, κοκκινόχωμα, φυτόχωμα, 
λουλούδια.  

Περιγραφή 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής «Η αυλή μας παιδική χαρά», που 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 και σε συνεργασία με την κ. Αλεξάνδρα 
Τσίγκου, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, την κ. Ράνια 
Πλουμιστού, αρχιτέκτονα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου κατασκευάστηκε η λαστιχένια πυραμίδα με χρώματα και 
αρώματα. 

Αρχικά, τα νήπια με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών πρότειναν και αποτύπωσαν σε 
χαρτί τις δικές τους απόψεις για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου, ενώ αργότερα 
γνώρισαν την κα Ράνια Πλουμιστού η οποία πρότεινε τις δικές της ιδέες. Μια από αυτές 
ήταν η δημιουργία πυραμίδας από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, η οποία και 
ενθουσίασε πολύ τα νήπια. Τα νήπια επεξεργάστηκαν την ιδέα στην ολομέλεια και ξεκίνησε 
η καταγραφή των υλικών και των μέσων που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.  

30 
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Σε πρώτη φάση κατέφθασαν από κατάστημα πώλησης ελαστικών της περιοχής, τα λάστιχα 
που ζητήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς, τα οποία έπρεπε να καθαριστούν και στην συνέχεια 
να βαφτούν με πλαστικό χρώμα. Τα νήπια χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, στους υπεύθυνους 
σκουπίσματος, στους υπεύθυνους πλυσίματος και στους υπεύθυνους ξεβγάλματος και 
τοποθέτησής τους ηλιόλουστο σημείο της αυλής. Έτσι το καθάρισμα έγινε μια ευχάριστη 
και συλλογική δουλειά. Την επόμενη κιόλας μέρα, τα νήπια ξεκίνησαν να βάφουν τα 
λάστιχα με πλαστικό χρώμα, χωρισμένα και πάλι σε τέσσερις ομάδες, την κόκκινη, την 
κίτρινη, την μπλε και την πράσινη, ανάλογα με το χρώμα που χρησιμοποιούσαν.  

Εφόσον τα κύρια υλικά για την δημιουργία της πυραμίδας, λάστιχα και κοκκινόχωμα, το 
οποίο μεταφέρθηκε στο σχολείο από το δήμο,  είχαν  συγκεντρωθεί, προγραμματίστηκε μια  
συνάντηση με τους γονείς και κάποια νήπια για την κατασκευή της πυραμίδας. Καρότσια, 
φτυάρια, χώμα και καλή διάθεση συντέλεσαν στην τελική κατασκευή της. 

Την επόμενη ημέρα, παρατηρώντας τα νήπια και τον τρόπο που έπαιζαν στην πυραμίδα 
αποφασίστηκε στο τελευταίο σκαλοπάτι της πυραμίδας να φυτευτούν λουλούδια, έτσι 
αφού προμηθευτήκαμε  τα απαραίτητα υλικά, γλάστρες με λουλούδια, κηπευτικά εργαλεία 
και φυτόχωμα, δόθηκε στην «λαστιχένια πυραμίδα με χρώματα & αρώματα» η τελική της 
μορφή. 

Σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα 

Το σύνολο των δράσεων συνδέθηκε με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά ως υπεύθυνοι πολίτες στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, άνοιξε το σχολείο τις πόρτες του τόσο στους γονείς των 
νηπίων όσο και σε μέλη της τοπικής κοινότητας, αξιοποιώντας άχρηστο υλικό 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), χρησιμοποίησαν με φαντασία τα μεταχειρισμένα ελαστικά 
αναπτύσσοντας την κινητικότητά τους και στην σωματική τους δραστηριότητα (Δημιουργία- 
έκφραση).  Επιπρόσθετα, τα παιδιά ανακάλυψαν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή 
και τις ιδιότητες των υλικών (Μελέτη Περιβάλλοντος), συνειδητοποίησαν ότι ο γραπτός 
λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου 
(Γλώσσα) και είχαν την ευκαιρία να προβούν σε συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις, σειραθετήσεις 
και συμβολικές αναπαραστάσεις (Μαθηματικά). 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα, πρόθυμα να βοηθήσουν, να καταθέσουν τις απόψεις τους 
και να συνεργαστούν με τους συνομηλίκους και τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη την διάρκεια 
της υλοποίησης της δραστηριότητας. Οι μαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν αρχικά από τις 
νηπιαγωγούς πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Ενώ η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων που έλαβαν μέρος, αξιολογήθηκε ως άριστη. 
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Φωτογραφικό υλικό 

 
 

 

Συζήτηση πάνω σε υλοποιημένες ιδέες 
 

Η αυλή πριν… 

 
 

 

Πλύσιμο και στέγνωμα των λάστιχων 
 

Χωρισμός σε ομάδες και βάψιμο 

 
 

 

Η πράσινη ομάδα 
 

Η κίτρινη ομάδα 

 
 

 

Η μπλε και η κόκκινη ομάδα Οι γονείς με τα εργαλεία 
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Οι γονείς σε εργασίες επιχωμάτωσης 
 

Η πυραμίδα είναι έτοιμη!  

 
 

 

Το σκαρφάλωμα στην πυραμίδα 
 

Το φύτεμα της κορυφής 

 
 

Το τελικό αποτέλεσμα 
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Ανακαλύπτοντας τον κόσμο των εντόμων 

Σοφία Μητροπούλου ΠΕ60, Παγώνα Λουκά ΠΕ60, Ελένη 
Καρατασούλη ΠΕ60 

8ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων   Τμήματα: Κλασσικό και Ολοήμερο 

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Γνωστικοί: Να διακρίνουν τα παρατηρήσιμα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
εντόμων, να αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά, να κατανοήσουν ομοιότητες και 
διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία, να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν 
σχετικά με τα μορφολογικά και άλλα βασικά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών και 
να τα υιοθετούν συνδυαστικά ως κριτήρια ταξινόμησης που επιτρέπουν την συγκρότηση 
κατηγοριών. 

Δεξιοτήτων: Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους, να 
συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους ως ομάδα. 

Συναισθηματικοί: Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις απόψεις τους, να 
αντιλαμβάνονται τις απόψεις και τα συναισθήματα των άλλων. 

Υλικά- Εργαλεία 

Φύλλα Εργασίας, μαρκαδόροι, μολύβια, γόμες, μεγεθυντικοί φακοί, κουτάκια διάφανα 
πλαστικά  και γυάλινα διάφορα, φωτογραφική μηχανή  

Περιγραφή 

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής, που 
πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2014-15 με τον τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Το 
όλο πρόγραμμα αφορούσε στην διαχείριση απορριμμάτων και στην δημιουργία 
κομποστοποιητή στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου. 

Η δραστηριότητα που περιγράφεται προέκυψε ως προέκταση του προγράμματος και 
πραγματοποιήθηκε όταν ανοίχτηκε ο κομποστοποιητής την άνοιξη. Βρέθηκαν αρκετά 
έντομα μέσα στον κομποστοποιητή, στο έδαφος αλλά και στα παρτέρια με τα λουλούδια 
και τα λαχανικά που είχαν φυτευτεί από τα παιδιά τους προηγούμενους μήνες. Το 
ενδιαφέρον των παιδιών ήταν μεγάλο και έτσι αποφασίστηκε να παρατηρηθούν, να 
μελετηθούν και να καταγραφούν τα έντομα. Οι δράσεις λειτούργησαν ως σχέδιο εργασίας 
(project) και συνδέθηκαν με τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων, σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπευθύνων. Σε κάθε ομάδα υπήρχαν ρόλοι που εναλλάσσονταν: ο 
Ανιχνευτής, ο Παρατηρητής, ο Καταγραφέας, ο Ζωγράφος, ο Φωτογράφος. Ανακαλύφτηκαν 
όλα τα έντομα που υπήρχαν στην αυλή, (παιδί και φυσικό περιβάλλον) αναγνωρίστηκαν και 
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βρέθηκαν τα ονόματά τους, καταγράφηκαν σε φύλλα εργασίας, (παιδί και γλώσσα), έγινε 
καταμέτρηση (παιδί και μαθηματικά), τα φωτογράφησαν (παιδί και τεχνολογία), τα 
ζωγράφισαν (παιδί και δημιουργία - έκφραση). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην 
ολομέλεια τα πορίσματα όλων των ομάδων τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας. Στις επεκτάσεις τις δραστηριότητας διαβάστηκαν σχετικές ιστορίες- 
παραμύθια και αναζητήθηκαν πληροφορίες εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο που 
συνδέονταν με το θέμα. 

Αξιολόγηση 

Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν μεγάλο, γιατί από εκείνα προέκυψε η δραστηριότητα και 
διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι την λήξη της. Κινηθήκαμε στην μεθοδολογία των σχεδίων 
εργασίας σχεδιάζοντας μαζί με τα παιδιά τις δράσεις και προσπαθήσαμε μετά να τις 
συνδέσουμε με τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Τόσο το θέμα, 
έμβιοι οργανισμοί, όσο και το πεδίο μελέτης (αύλειος χώρος), αποτελούν αδιαμφισβήτητα 
ισχυρούς πόλους έλξης των ενδιαφερόντων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά 
συνέπεια η επιτυχία ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη αν και στον αρχικό σχεδιασμό του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος δεν είχαμε αναφερθεί καθόλου σε αυτή ή άλλη σχετική 
δράση. Ωστόσο αυτές είναι οι δημιουργικές στιγμές στην εκπαίδευση, όταν 
παρακολουθώντας την παιδική σκέψη μπορούμε να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα ή και 
να ξεφεύγουμε από αυτό ενίοτε.  

Φωτογραφικό υλικό 

  

Χωρισμός σε ομάδες Παρατήρηση εντόμων 

  

Παρατήρηση εντόμων Παρατήρηση εντόμων 
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Παρατήρηση εντόμων Χρήση μεγεθυντικού φακού 

  

Χρήση ειδικού δοχείου παρατήρησης 

  

Χρήση ειδικού δοχείου παρατήρησης, καταγραφή και αναγνώριση 

  

Καταγραφή και αναγνώριση Μέτρηση διαστάσεων 
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Χρήση φύλλων εργασίας 

  

Παρατήρηση και αναγνώριση Εργασία σε ομάδες 

  

Παρουσίαση και επίδειξη στις άλλες ομάδες 
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Ταΐστρες για τα πουλιά του κήπου μας 

Πολυχρονίτσα Ιωαννίδου ΠΕ60 & Ασημίνα Πισπιρίγκου ΠΕ60 & 
Μαριάννα Σοφία ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων  Τάξη: Κλασσικό και ολοήμερο 
τμήμα 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να κατανοήσουν τη σχέση/ αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 
λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία της πανίδας, να σέβονται και να προστατεύουν κάθε 
μορφή ζωής, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας. 

Υλικά- Εργαλεία 

Ανακυκλώσιμα υλικά, κόλλες, καρφιά, σφυρί, σπάγκο, διακοσμητικά στολίδια. 

Περιγραφή 

Διοργανώσαμε διαγωνισμό ταΐστρας πουλιών από ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά σε 
συνεργασία με τους γονείς τους φτιάχνουν αυτοσχέδιες ταΐστρες για την αυλή του 
σχολείου. Στο τέλος της χρονιάς ψηφίσαμε την καλύτερη ταΐστρα, η οποία βραβεύτηκε με 
ένα δώρο. Όλες οι συμμετοχές πήραν βραβείο για την προσπάθειά τους. 

Πιο αναλυτικά ενημερώσαμε τους γονείς και τα παιδιά με μια αφίσα για τον διαγωνισμό 
και στη συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν συμμετοχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
είτε ο κάθε γονιός με το παιδί του ή και ομάδες γονέων με τα παιδιά τους.  Μια εβδομάδα 
πριν την καλοκαιρινή μας γιορτή οι συμμετέχοντες μας παρέδωσαν τις ταΐστρες, τις οποίες  
αφού αριθμήσαμε με ταμπελάκια κρεμάσαμε στα δέντρα του σχολείου. Την ημέρα της 
γιορτής μας, υπήρχε μια εφορευτική επιτροπή από γονείς που δεν συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό οι οποίοι είχαν ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου με έναν πίνακα με όλες τις 
συμμετοχές όπου οι γονείς και τα παιδιά μπορούσαν να βάλουν έως και τρεις σταυρούς με 
βάση τις προτιμήσεις τους.  

Στο τέλος έγινε η καταμέτρηση των ψήφων και οι δυο ταΐστρες με τον μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων βραβεύτηκαν με ένα παραμύθι ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκε 
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής. 

Αξιολόγηση 

Θεωρούμε πως με την παραπάνω δραστηριότητα κεντρίσαμε το ενδιαφέρον των παιδιών 
και όχι μόνο.  Η υπευθυνότητα, ο σεβασμός, το πνεύμα συνεργασίας και η λήψη μέτρων για 
την προστασία της πανίδας επετεύχθησαν, καθώς καθώς πολλοί γονείς με τα παιδιά τους 
έπειτα από αυτή τη διαδικασία έφτιαξαν ταΐστρες και για τα δικά τους δέντρα. 
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Φωτογραφικό υλικό 

   

Οι ταΐστρες μας στα δέντρα του κήπου 

 

 

 

Η νικήτρια ταΐστρα 
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Πρόσεχε μην ξυπνήσεις το σκιάχτρο... 

Πολυχρονίτσα Ιωαννίδου ΠΕ60 & Ασημίνα Πισπιρίγκου ΠΕ60 & 
Μαριάννα Σοφία ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων Τάξη: Κλασσικό και ολοήμερο 
τμήμα 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να αναπτύξουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους, να 
αποδεχτούν την τήρηση κανόνων και να αναπτύξουν  θετικές στάσεις συνεργασίας και 
αλληλοαποδοχής. 

Υλικά- Εργαλεία 

Το σκιάχτρο που κατασκευάσαμε, δυο χάρτινα στεφανάκια με την εικόνα ενός πουλιού 
κολλημένη στο μπροστινό μέρος, πλαστικά πιάτα και πολύχρωμα ξύλινα τουβλάκια. 

Περιγραφή 

Φτιάχνουμε σκιάχτρο, βλέπουμε σχετικό κινούμενο σχέδιο και παίζουμε στην αυλή το 
παιχνίδι «Πρόσεχε μην ξυπνήσεις το σκιάχτρο...» 

 Πιο αναλυτικά, αφού πρώτα παρακολουθήσαμε ένα επεισόδιο από την Πέππα το 
γουρουνάκι σχετικό με το θέμα, θελήσαμε να φτιάξουμε και εμείς το δικό μας σκιάχτρο. Στη 
συνέχεια προτού το βάλουμε στον λαχανόκηπό μας παίξαμε ένα παιχνίδι . 

Ένα παιδί καθισμένο δίπλα το σκιάχτρο παρίστανε αυτό. Μπροστά του είχαμε το 
τοποθετήσει τα πλαστικά πιάτα με τα τουβλάκια (λαχανικά). Τα υπόλοιπα παιδιά (πουλιά) 
είχαν χωριστεί σε ομάδες και με τη σειρά τους ένας από κάθε ομάδα φορώντας το 
στεφανάκι προσπαθούσε να αρπάξει ένα λαχανικό και να το επιστρέψει στην (φωλιά) 
ομάδα του. Αν το παιδί σκιάχτρο τους καταλάβαινε και τους έπιανε τους αιχμαλώτιζε κοντά 
του. 

Νικήτρια ήταν η ομάδα που θα είχε συγκεντρώσει τα περισσότερα λαχανικά και φυσικά 
τους λιγότερους αιχμαλώτους. 

Αξιολόγηση 

Θεωρούμε πως η δραστηριότητα αυτή πέτυχε τους στόχους της. Είχε αρκετή δράση, τα 
παιδιά συνεργάστηκαν καλά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και 
στο τέλος η νικήτρια ομάδα στα πλαίσια της συνεργασίας και αλληλοαποδοχής  έδωσε το 
χέρι της στους ηττημένους. 
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Φωτογραφικό υλικό 

  

«Πρόσεχε μην ξυπνήσεις το σκιάχτρο...» 
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Παιχνίδι «Συμφωνώ – διαφωνώ» 

Μαρία Xαλκιώτου ΠΕ60  & Τσαντή Παρασκευή ΠΕ60 

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου  Τάξη: Κλασικό και ολοήμερο τμήμα 

Διάρκεια:  3 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς, να αναπτύξουν 
ικανότητες προσεκτικής ακρόασης, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 

Υλικά- Εργαλεία 

Τρία τραπέζια, τρία χρωματιστά χαρτιά. 

Περιγραφή 

Στην τάξη δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές περιοχές που αντιστοιχούσαν στην άποψη 
«συμφωνώ», «διαφωνώ» και «δεν ξέρω». Πάνω σε κάθε θρανίο υπήρχε η πινακίδα με την 
αντίστοιχη φράση, διαφορετικό χρώμα η κάθε μία. Η εκπαιδευτικός διάβαζε φράσεις 
/απόψεις με βάση τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει τα παιδιά από τις προηγούμενες 
δράσεις. Η εκπαιδευτικός διάβαζε τις δράσεις και κάθε παιδί έλεγε την άποψή του, την 
αιτιολογούσε και στη συνέχεια καθόταν στο τραπέζι που αντιπροσώπευε την απάντησή 
του. Οι απόψεις των παιδιών συζητιούνταν στην τάξη. 

• Στον κήπο του σχολείου φυτεύουμε μόνο λουλούδια. 

Παραδείγματα φράσεων/απόψεων: 

• Οι συμμαθητές μου κι εγώ είμαστε μικροί για να φροντίζουμε τον κήπο μας. 
• Τα φυτά απορροφούν το νερό με τις ρίζες τους. 
• Μέσα από το βλαστό μεταφέρονται στο φυτό το νερό και οι θρεπτικές ουσίες. 
• Οι βλαστοί στρέφονται προς τα πάνω. 
• Η ανεμώνη είναι λουλούδι του χειμώνα. 
• Η παπαρούνα είναι το ιερό φυτό της Δήμητρας. 
• Η ρίζα στρέφεται προς τα κάτω. 

Τελειώνοντας τις φράσεις/απόψεις είχαν δημιουργηθεί τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα 
παρουσίαζε την απάντησή της σε κάθε φράση, η οποία καταγράφονταν σε χαρτί. Η ομάδα 
του «δεν ξέρω» μέσα από τη συζήτηση και τον προβληματισμό καλούνταν να διευρύνει τις 
γνώσεις της. 

Στο τέλος της δράσης τα χαρτιά με τις απόψεις/φράσεις συγκεντρώνονταν και 
δημιουργήθηκε το βιβλίο των γνώσεων. 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές της δράσης είναι η γλώσσα(προφορική επικοινωνία- 
ομιλία και ακρόαση, παιδί και φυσικό περιβάλλον). 

Αξιολόγηση 

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν, να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και μέσα από παιγνιώδη τρόπο να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αλλάξουν 
στάσεις και να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες. Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν 
πολύ καλά. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτησαν να επαναλάβουμε το 
παιχνίδι κι άλλες φορές. 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Διαβάζουμε τις προτάσεις μας και ανάλογα με την απάντηση… 

 

  
…που δίνουν τα παιδιά κάθονται στην αντίστοιχη ομάδα 
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Θεατρικό παιχνίδι «Η άνοιξη στον κήπο μας» 

Ισιδώρα Παππού ΠΕ60 

1ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου 

Διάρκεια:  3 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

• Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. 
• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.  
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για αυτό.  
• Να παίξουν, να χαρούν και να αυτοσχεδιάσουν.  
• Να αποκτήσουν την ικανότητα συνεργασίας. 

Υλικά 

• Μεγεθυντικοί  φακοί (Ιδιοκατασκευή) 
• 5 πανιά ή χαρτιά με 5 διαφορετικά χρώματα 
• Γκοφρέ χαρτιά (για φτερά πουλιών) 
• Κυψέλη (Ιδιοκατασκευή με ρολά από χαρτιά υγείας) 
• Κεραίες για τις μέλισσες (Ιδιοκατασκευή με σύρμα πίπας) 
• Καπέλα για τους γεωργούς 
• Ήλιος (Ιδιοκατασκευή) 
• 4 κάρτες με τα σημεία του ορίζοντα 

Αφορμή 

Με αφορμή τις συχνές επισκέψεις της χελώνας του κήπου μας στην αυλή του σχολείου μας 
όπου παίζουν τα παιδιά, αποφασίσαμε να ανακαλύψουμε τον κήπο της χελώνας μας. 
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Παιχνίδι 

Στην αρχή, μέσα στην τάξη συζητάμε με τα παιδιά για το πώς πιστεύουμε ότι είναι ο κήπος 
του σχολείου μας. Στη συνέχεια, το κάθε παιδί ζωγραφίζει τον κήπο, όπως τον φαντάζεται. 
(Εικόνα 1). Στη συνέχεια, προετοιμαζόμαστε για να πάμε να εξερευνήσουμε τον κήπο μας: 
Φοράμε μπότες, παίρνουμε φακούς, νερό και ότι άλλο πιστεύουμε ότι θα μας χρειαστεί και 
με τους μεγεθυντικούς φακούς μας, βγαίνουμε σαν εξερευνητές. 

 

  

Λίγο πριν μπούμε στην αυλή, λέμε στα παιδιά ότι: «Δεν αρκεί να έχουμε όλα μας τα 
εργαλεία για να μας αποκαλυφθεί ο κήπος, αλλά θα πρέπει να μεταμορφωθούμε σε ένα 
πλάσμα οικείο σε αυτόν». Αφήνουμε λίγο τα παιδιά να σκεφτούν και να αποφασίσουν σε τι 
θέλουν να μεταμορφωθούν (π.χ. χελώνα, πασχαλίτσα κλπ.). Φτιάχνουμε ένα «μαγικό 
φίλτρο» με διάφορα πράγματα, το πίνουμε όλοι και μεταμορφωνόμαστε. Εμείς 
μεταμορφωθήκαμε σε  χελώνες.  

 

 

 

 

Μπαίνουμε μέσα στον κήπο περπατώντας αργά και προσεκτικά και κάνουμε ό,τι κάνει το 
πλάσμα στο οποίο μεταμορφωθήκαμε, όπως για παράδειγμα βρίσκουμε τροφή και νερό. 
Παίζουμε το παιχνίδι «Μέρα - Νύχτα». Όταν λέω «Μέρα», οι χελώνες κινούνται, ενώ όταν 
λέω «Νύχτα», μπαίνουν μέσα στα καβούκια τους και είναι ακίνητες. 
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Ξαφνικά, εμφανίζεται ένα μεγάλο γεράκι και οι χελώνες πρέπει πάνε σε ένα από τα 5 
πανιά. Το γεράκι τις κυνηγά και αυτές προσπαθούν να κρυφτούν. Τα 5 πανιά είναι οι 5 
ομάδες: 

1η Ομάδα: Κηπουροί - 
2η Ομάδα: Φυτά - 

καφέ πανιά 

3η Ομάδα: Πουλιά - 
πράσινα πανιά 

4η Ομάδα: Φυσικά φαινόμενα - 
κόκκινα πανιά 

5η Ομάδα: Μέλισσες - 
γαλάζια πανιά 

 
κίτρινα πανιά 

 

  

 

Το γεράκι φεύγει και εμφανίζεται ο Ήλιος σαν ρόλος (ο Ήλιος είναι κούκλα που τη κρατά ο 
εκπαιδευτικός). Ο Ήλιος λέει στα παιδιά πως τόσο καιρό βρισκόταν μακριά από το βόρειο 
ημισφαίριο που κατοικούν, λόγω της κλίσης της γης, αλλά τώρα που έρχεται η άνοιξη και το 
βόριο ημισφαίριο της Γης έρχεται και πάλι κοντά στον ήλιο, είναι ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να ομορφύνουν τον κήπο τους. Ωστόσο, για να τον γνωρίσουν δεν αρκεί μόνο να τον 
εξερευνήσουν, αλλά πρέπει και να τον ζήσουν. 
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Η 1η ομάδα στο καφέ πανί είναι η ομάδα των κηπουρών. Σηκώνεται, σκάβουν τον κήπο και 
βγάζουν τις πέτρες. Τον σκαλίζουν καλά (μπορούν να έχουν αληθινά εργαλεία) και 
τοποθετούν τους σπόρους στη γη. Σπόροι είναι τα παιδιά της 2η ομάδας. Οι κηπουροί 
καλύπτουν τους σπόρους με καφέ πανιά ή ό,τι άλλο χρώμα πανιά έχουμε. Οι σπόροι είναι 
κρυμμένοι κάτω από τα πανιά. Ο ήλιος τους ζεσταίνει και οι σπόροι σιγά σιγά αρχίζουν να 
φυτρώνουν. 
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Η άνοιξη προχωράει και τα πρώτα πουλιά έρχονται (3η ομάδα - πουλιά). Τα πουλιά 
αρχίζουν να πετάνε. Από πριν έχουμε τοποθετήσει στα 4 σημεία του ορίζοντα της αυλής 
μας, τα αρχικά τους γράμματα Β, Ν, Α, Δ. Παίζουμε ένα παιχνίδι με τα γράμματα. Λέμε στα 
παιδιά το σημείο του ορίζοντα προς το οποίο πρέπει να κατευθυνθούν, για να καταφέρουν 
να φτάσουν στον κήπο μας και τα παιδιά πρέπει να πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

   
 

Μόλις φτάνουν τα πουλιά στο κήπο και παιχνιδίζουν με τα λουλούδια, κάποια παιδιά από 
τους κηπουρούς γίνονται κυνηγοί και προσπαθούν να τα πιάσουν και να τα φυλακίσουν. Τα 
πουλιά προσπαθούν να ξεφύγουν ή να απελευθερώσουν τα φυλακισμένα πουλιά. Στο 
τέλος λέμε «Τέλος κυνηγητικής περιόδου». Τα πουλιά προσπαθούν να φτιάξουν τη φωλιά 
τους με χορταράκια και ξύλα. Η ομάδα των πουλιών κάθεται στη θέση της, φτιάχνοντας τη 
φωλιά της. 

 

   
 

Η άνοιξη προχωρά και τα φυσικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνιση τους (4η ομάδα). 
Εμφανίζονται οι άνεμοι,  η βροχή και ο ήλιος,   οι οποίοι αλληλεπιδρούν με την ομάδα των 
φυτών, κάνοντας τα να ανθοφορήσουν. 
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Τα λουλούδια έχουν μεγαλώσει πολύ με τη βοήθεια του ήλιου και της βροχής. Έτσι, οι 
μέλισσες κάνουν την εμφάνισή τους (5η ομάδα - μέλισσες). Οι μέλισσες πηγαίνουν από 
λουλούδι σε λουλούδι για να τρυγήσουν το νέκταρ. Οι μέλισσες πηγαίνουν το νέκταρ στην 
κυψέλη τους και το βάζουν μέσα στις κηρήθρες. 

   
 

Η ομάδα των γεωργών γίνονται μελισσοκόμοι και πηγαίνουν με ειδικά καπέλα και καμινέτα 
να πάρουν από τις μέλισσες το μέλι, το οποίο το βάζουν σε βάζα. 

Το παιχνίδι μας ολοκληρώνεται με τρεις τρόπους ανάλογα με τη διάθεση της ομάδας μας: 

1) Καλούμε την κάθε ομάδα να κάνει μία μικρή κινητική δράση και να πάρει μία ακίνητη 
πόζα. Στο τέλος, οι ομάδες βρίσκονται ανακατεμένες η μία με την άλλη και ολοκληρώνουμε 
λέγοντας τους ότι: «Αυτό είναι το οικοσύστημα, είτε μικρό, είτε μεγάλο. Όλες οι 
εμπλεκόμενες ομάδες αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται η μία από την άλλη». Αυτή 
είναι η ολοκλήρωση με μία παγωμένη εικόνα. 

2) Η κάθε ομάδα φτιάχνει μία δική της ιστορία και τη παρουσιάζει στις υπόλοιπες ή 
φτιάχνουμε 5 καινούριες ομάδες ανακατεύοντας τα παιδιά από τις προηγούμενες ομάδες. 
Η κάθε ομάδα φτιάχνει μία ιστορία, στην οποία εμπλέκονται τα παιδιά  βασιζόμενα στους 
ρόλους που είχαν στο παιχνίδι. 

3) Τα παιδιά ξαναπαίρνουν τους μεγεθυντικούς φακούς και το καθένα διαλέγει ένα 
αντικείμενο από την αυλή, που το ενδιαφέρει. Το φέρνει στην τάξη, όπου δημιουργούμε 
μία αφίσα ή φτιάχνουμε μία ιστορία όλοι μαζί, στην οποία ο καθένας συμμετέχει με το 
αντικείμενο του σαν πρόσωπο και αφηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας. 

Εμείς επιλέξαμε τον τρίτο τρόπο, γιατί η ομάδα των παιδιών μας ήταν κουρασμένη. 
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Αφού τα παιδιά επέλεξαν το καθένα ένα αντικείμενο από τον κήπο, το έφεραν μέσα στην 
αίθουσα για να μας αφηγηθούν την ιστορία του. Ένας ένας τοποθετούσε το αντικείμενό του 
σε ένα χαρτί και παράλληλα αφηγείτο την ιστορία του αντικειμένου. Έτσι, φτιάξαμε την 
αφίσα μας και γράψαμε όλες τις ιστορίες που μας είπαν τα παιδιά σε ένα βιβλίο.  

 

  

 

 

Το βιβλίο αυτό το εικονογραφήσαμε και το ονομάσαμε: «Ιστορίες από τον κήπο μας». 
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Στο τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν την αυλή τους έτσι όπως τελικά ήταν και συγκρίνανε μόνα 
τους τις δύο ζωγραφιές τους. Τελικά ο κήπος ήταν όπως τον περίμεναν; (Εικόνα 2).  

Εικόνα 1 

Οι ζωγραφιές των παιδιών πριν το θεατρικό παιχνίδι 
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Εικόνα 2 

Οι ζωγραφιές των παιδιών μετά το θεατρικό παιχνίδι 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κήπο όπως τον έζησαν. 
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Μέρος Γ 

Δημοτικά Σχολεία 
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Ένα σχέδιο εργασίας για τον σχολικό κήπο 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 10-12 δίωρα (20-24 διδακτικές ώρες) 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Μέσα από μια εξελικτική παιδαγωγική διαδικασία να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται, 
να αναδύονται βιώματα, να αποσαφηνίζουν βασικές έννοιες, να τις κατηγοριοποιούν, να 
παρατηρούν, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, να περιγράφουν, να χρησιμοποιούν 
όργανα,  να αξιολογούν ποιότητα και ποσότητα πρασίνου, να παίρνουν απλές συνεντεύξεις, 
να χρησιμοποιούν οδηγό αναγνώρισης φυτών, να αναγνωρίζουν δέντρα, θάμνους και 
ποώδη φυτά, να τα ταξινομούν σε κατηγορίες, να συνθέτουν τις εργασίες τους 

Υλικά- Εργαλεία 

Φύλλα Εργασίας, χαρτόνια, μαρκαδόροι, θερμόμετρα, μεγεθυντικοί φακοί, πυξίδα, κιάλια, 
υγρόμετρο, πλαστικά διαφανή κουτάκια παρατήρησης εντόμων, μετροταινία, φωτογραφίες 
και έντυπο υλικό, ψηφιακό υλικό για προβολή, Η/Υ και διαδίκτυο 

Περιγραφή 

Οι μαθητές εργάζονται σε τετράδες ή πεντάδες οι οποίες εναλλάσσονται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας. 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή 

Αξιολόγηση 

Γίνεται αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία οι μαθητές καταγράφουν τις αρχικές τους ιδέες 
για το θέμα σε ειδικά ερωτηματολόγια. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνεται 
διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά την οποία οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους για 
τη συνέχιση του προγράμματος (ποια θέματα τους ενδιαφέρουν, τι θέλουν να ερευνήσουν, 
τι δεν τους ενδιαφέρει), οπότε ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει ανάλογα τον σχεδιασμό του 
προγράμματος. Στο τέλος γίνεται τελική αξιολόγηση με βάση τους αρχικούς στόχους του 
προγράμματος. Οι μαθητές αυτοαξιολογούνται μέσα από τον Φάκελο Μαθητή που 
κρατούν από την αρχή του προγράμματος, αξιολογούν τα μέλη της ομάδας τους και τις 
εργασίες των υπολοίπων ομάδων, ο δάσκαλος αξιολογεί το έργο των ομάδων αλλά και τις 
δικές του ενέργειες, αξιολογείται από τους μαθητές του. Η Ομάδα αναπλαισιώνει τα λάθη 
και τις παραλείψεις της και προτείνει βελτιώσεις για πιθανή συνέχιση του προγράμματος.  

 

  

36 
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(1Ο

Εισαγωγικές Δραστηριότητες για την ενασχόληση με το θέμα 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους. Να συγκροτηθούν ομάδες. Να γίνει εισαγωγή στο 
θέμα. 

α) Γνωριμία: «Βρες κάποιον/α συμμαθητή/τριά σου που…»)  

Α/α Βρες έναν συμμαθητή / τριά  σου που… Όνομα 

1 Αγαπάει τα λουλούδια και τους κήπους.  

2 Έχει κήπο στο σπίτι του.  

3 Φροντίζει ο ίδιος κάποιο φυτό.  

4 Έχει φυτέψει φυτό.  

5 Τρώει πολύ τα φρούτα.  

6 Ξέρει τουλάχιστον τέσσερα φυτά από τον κήπο του σχολείου μας.  

7 
Έχει λουλούδια στις βεράντες ή τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού 
του. 

 

8 
Ξέρει τα τρία βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα φυτό για να 
ζήσει. 

 

9 
Ξέρει ένα φυτό που προστατεύεται από τους εχθρούς του με τα 
αγκάθια του.  

 

10 Γνωρίζει ένα φυτό που ευωδιάζει πολύ.  

11 Γνωρίζει ένα ζωάκι επικίνδυνο για το πεύκο και τους ανθρώπους.  

12 Ξέρει τρία προϊόντα που μπορούμε να πάρουμε από το την ελιά.  

13 Μπορεί να ζωγραφίζει δέντρα και θάμνους.  

14 Οι γονείς του αγαπούν τα φυτά και τους κήπους.  

15 Έχει κάνει πικ νικ στο δάσος.  

16 Γνωρίζει ποιο χρώμα κυριαρχεί στους κήπους.  

17 
Γνωρίζει με ποιου δέντρου τα κλαδιά στεφάνωναν τους νικητές 
στους Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα. 

 

18 Ξέρει ποιο φυτό χρησιμοποιεί ο ιερέας στον αγιασμό του σχολείου.  

19 
Ξέρει το όνομα των μεγάλων δέντρων που βρίσκονται στο βόρειο 
μέρος του σχολείου μας, δίπλα στο ρέμα. 

 

20 Θα ήθελε να φυτέψει ή να υιοθετήσει ένα δεντράκι.  

21 Ξέρει τουλάχιστον δυο φρούτα που ανήκουν στα εσπεριδοειδή.  
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22 Ξέρει από τι κινδυνεύουν πολύ τα δάση το καλοκαίρι.  

23 Του έχουν κάνει δώρο ένα φυτό.  

24 Ξέρει πώς βρίσκουμε την ηλικία ενός δέντρου.  

25 Έχει διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο για φυτά.  

 

β) Συγκρότηση ομάδας  

Ο δάσκαλος συγκροτεί τις ομάδες εργασίας με κριτήριο τις σχέσεις των μαθητών, όπως 
προκύπτουν από το κοινωνιόγραμμα της τάξης και το ενδιαφέρον τους για το θέμα. Κάθε 
ομάδα θα έχει αρχηγό, γραμματέα και μέλη (παρουσιαστές). Οι ρόλοι αυτοί εναλλάσσονται 
κάθε εβδομάδα ή σε κάθε νέα δραστηριότητα. Οι ομάδες μπορούν να αντιπροσωπεύουν τα 
μέρη ενός δέντρου. Σχηματίζουν με το σώμα τους το μέρος του δέντρου που το όνομα του 
φέρει η ομάδα (κλαδιά, φύλλα, κορμός, ρίζες). 

(Ο σχηματισμός αυτός του δέντρου με τα σώματα των παιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και στο τέλος της χρονιάς σε κάποια παρουσίαση. Μπορούν να προστεθούν και άνθη ή 
καρποί.) 

 

(2Ο

Αποσαφήνιση εννοιών και ορισμού     

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αποσαφηνίζουν βασικές έννοιες του μαθήματος. Να 
αναγνωρίζουν διαφορετικούς χώρους πρασίνου (αστικούς- μη αστικούς). Να περιγράφουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους πράσινου χώρου. Να αναδύουν τα σχετικά 
βιώματά τους. 

Περιγραφή 

Δίνεται στις ομάδες μια καρτέλα με αριθμημένες φωτογραφίες από πράσινους χώρους π.χ. 
δάσος, κήπος, λουλούδια, δέντρα, ανθοπωλείο, θερμοκήπιο κλπ. συνοδευόμενη από  
σχετικές πληροφορίες. Οι ομάδες τις μελετούν και απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) Γράψτε τον αριθμό κάθε εικόνας στην κατηγορία που ταιριάζει στον παρακάτω 
πίνακα.  

 

 Σχολικός 
κήπος 

Δάσος 
Πάρκο 

Άλσος 

Λουλούδ
ια 

Δέντρα 
Ανθοπωλ

είο 
Θερμοκή

πιο 

Αρ. 
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Πληροφορίες σχετικές με τις φωτογραφίες. 

1. Κήπος είναι μια περιφραγμένη μικρή ή μεγάλη έκταση γης, συνήθως μπροστά σε σπίτι, 
που αξιοποιείται για τη φύτευση και καλλιέργεια λουλουδιών, δέντρων, χόρτων, 
λαχανικών, θάμνων κλπ. για ομορφιά ή κατανάλωση των καρπών (οπότε και αναλόγως 
χαρακτηρίζεται ως ανθόκηπος, δεντρόκηπος, λαχανόκηπος κλπ.). 

2. Σχολικός κήπος είναι ο κήπος μέσα στο χώρο του σχολείου. Περιέχει λουλούδια, δέντρα, 
θάμνους, χόρτα, κλπ. κυρίως για ομορφιά (αλλά και για περιβαλλοντική εκπαίδευση), ώστε 
να είναι το σχολικό περιβάλλον καλύτερο και πιο ευχάριστο. 

3. Δάσος είναι μεγάλη έκταση γης που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση δέντρων και 
θάμνων. 

4. Πάρκο είναι μεγάλη έκταση γης με γρασίδι, φυτά, δέντρα, μερικές φορές τεχνητές 
λίμνες, ή ποταμάκια, συνήθως μέσα σε μεγάλες πόλεις, που προορίζεται για αναψυχή και 
ξεκούραση των κατοίκων. 

5. Άλσος είναι μικρό τεχνητό δάσος μέσα στην πόλη, κήπος για περίπατο ή υπαίθριες 
εκδηλώσεις. 

6. Λουλούδια είναι μικρά φυτά με άνθη που είναι όμορφα και πολλές φορές ευωδιάζουν. 

7. Ανθοπωλείο είναι κατάστημα που πουλάει φυτά και ανθοδέσμες με λουλούδια. 

8. Θερμοκήπιο είναι ο προστατευτικά κλεισμένος χώρος, που χρησιμοποιείται για την 
καλλιέργεια φυτών υπό τεχνητές συνθήκες και την προστασία από άσχημες εξωτερικές 
συνθήκες (κρύο, δυνατός αέρας, υψηλή θερμοκρασία, καταρρακτώδης βροχή κλπ.) 
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β) Γράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ένας σχολικός κήπος, ώστε να ξεχωρίζει 
από τις άλλες κατηγορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Γράψτε σημεία της πόλης που γνωρίζετε να υπάρχουν κήποι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) (Δίνεται για παρατήρηση και καταγραφή στο σπίτι) Στον παρακάτω πίνακα 
καταγράψτε 5 φυτά που έχετε στο σπίτι σας. Σημειώστε 5 εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
στον κήπο για την καλλιέργεια των φυτών.: 

 

Φυτά που έχω στο σπίτι μου 

(σε γλάστρες ή στον κήπο) 

Εργαλεία που χρησιμοποιούμε  

για την καλλιέργεια φυτών 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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(3Ο

Από τις ιδέες στη δράση 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να αναδυθούν τα συναισθήματα των μαθητών για τον σχολικό κήπο, να κατηγοριο-
ποιηθούν έννοιες, να αναληφθεί δράση από τις ομάδες για βελτίωση του σχολικού κήπου 

Καταιγισμός ιδεών  

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες καταγράφουν ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα. Μπορεί να 
εκφράζουν συναισθήματα, σκέψεις, στάσεις, απόψεις, και χαρακτηρισμούς που αφορούν 
το σχολικό κήπο. Σε τρεις τοίχους της τάξης υπάρχουν αναρτημένα χαρτόνια όπου 
μεταφέρονται οι λέξεις από τις ομάδες. Ερέθισμα: Μια χάρτινη φιγούρα, «ο κ. Γιάννης, ο 
κηπουρός», κατευθύνει για τη μελέτη του σχολικού κήπου.  

α) Γράψτε λέξεις που αφορούν το σχολικό κήπο. 

 

β) Κατηγοριοποίηση των λέξεων που καταγράφηκαν από τις ομάδες. 

 

γ) Συζήτηση για το Σχολικό κήπο. 

Σημασία ύπαρξης του Σχολικού κήπου, τρόποι διατήρησης και βελτίωσης, εργασίες 
κηπουρικής, προστασία, κίνδυνοι, εργαλεία κηπουρικής κλπ. 

Ανάληψη δράσης 

Οι ομάδες αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν τον κήπο του σχολείου, ώστε να τον 
γνωρίσουν, να τον αγαπήσουν και να τον βελτιώσουν με διάφορες παρεμβάσεις (αισθητική 
βελτίωση του χώρου, καλλιέργεια, φύτευση νέων φυτών, υιοθέτηση δέντρων κλπ.)  

  

Ουσιαστικά Επίθετα Ρήματα 

 

 

 

 

 

Χλωρίδα (είδη 
φυτών που 

υπάρχουν στον 
κήπο μας) 

Πανίδα (ζώα 
που κατοικούν 
στον κήπο μας) 

Αξία και 
ωφέλειες του 

κήπου για τους 
μαθητές 

Κίνδυνοι που 
απειλούν το 

σχολικό κήπο  

 

Εργασίες και 
τρόποι 

διατήρησης και 
βελτίωσης 
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(4Ο

Γνωριμία κι εξερεύνηση του κήπου του Σχολείου μας (Μελέτη πεδίου) 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να ερευνήσουν το χώρο του σχολικού κήπου, να καταγράψουν τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά του, να εφαρμόσουν μαθηματικές έννοιες, να αναπτύξουν τη χωρική και τη 
λογικομαθηματική νοημοσύνη, να συνεργαστούν, να βγάλουν συμπεράσματα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Υπάρχει κήπος στο σχολείο μας; Θέλετε να γνωρίσουμε τον κήπο μας; Είναι ενιαίος ή 
αποτελείται από πολλά ξεχωριστά κομμάτια; Ποιες είναι οι διαστάσεις του κάθε κομματιού; 
Σε ποια σημεία του σχολικού χώρου βρίσκονται τα διάφορα κομμάτια; Υπάρχει περίφραξη;  

 

Δραστηριότητες 

1. Καταγράψτε τα κομμάτια του σχολικού μας κήπου φτιάχνοντας ένα σχέδιο του χώρου 
του σχολείου (Μαθηματικά, Σχέδιο) 

α) Σημειώστε σε χαρτί Α4 ό,τι υπάρχει μέσα στο χώρο του Σχολείου μας: κτήρια, αυλή, 
κομμάτια σχολικού κήπου, είσοδοι, υπόστεγα, γήπεδα, βρύσες, κερκίδες, τουαλέτες κλπ. 
Μεταφέρετε τα δεδομένα σε χαρτί  του μέτρου (1m X 1m)  

β) Βρείτε: Το μήκος και το πλάτος του κάθε κομματιού του σχολικού μας κήπου και 
υπολογίστε με πολλαπλασιασμό την επιφάνειά του (εμβαδόν). Το είδος της περίφραξης, αν 
υπάρχει (π.χ. κάγκελα). Συμπληρώστε τον πίνακα: 

 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

(Ναι – Όχι , 
Είδος) 

ΣΧΗΜΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(εμβαδόν) 

1  ο     

2  ο     

3  ο     

4  ο     

5  ο     

6  ο     

7  ο     

8  ο     

Συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει ο σχολικός μας κήπος:  
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(5Ο

Χλωρίδα του σχολικού μας κήπου 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να καταγράψουν τα φυτά που υπάρχουν στον σχολικό κήπο. Να μάθουν τα βασικά τους 
ονόματα. Να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη κάθε φυτού. Να τα γνωρίσουν τα μεγάλα 
δέντρα. Να κάνουν διάφορες μετρήσεις. Να κατηγοριοποιήσουν σε δέντρα, θάμνους, πόες. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Ποια φυτά έχει ο σχολικός μας κήπος; Σε τι κατάσταση βρίσκονται; (ηλικία, μέγεθος, υγιή, 
άρρωστα, αναπτυγμένα, καχεκτικά, κατεστραμμένα, βρόμικα, καθαρά κ.α.)  

Δραστηριότητες 

1. Καταγράψτε τα φυτά που περιέχει το κάθε κομμάτι του σχολικού μας κήπου: (Χλωρίδα 
κήπου, Μαθηματικά, Φυτολογία) 

Σημειώστε με κουκκίδες στο παραπάνω σχέδιο τη θέση των φυτών (μικρών και μεγάλων 
ακόμα και του χόρτου) και γράψτε από κάτω το όνομά τους. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα σε 
κάποια από αυτά, γράψτε «ΑΓΝΩΣΤΟ». Ρωτήστε να μάθετε το όνομα των φυτών που σας 
είναι άγνωστα και κατόπιν σημειώστε το στο σχέδιό σας. Συγκεντρώστε για το φυτολόγιό 
σας από κάθε φυτό: φωτογραφία, φύλλο, μικρό κομμάτι κλαδιού, καρπό, ρίζα και σπόρο. 
Συμπληρώστε τον πίνακα για κάθε κομμάτι του κήπου: 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΗΠΟΥ 

 

… 

ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

………………………………… …………... ………… 

………………………………… …………… ………… 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΥΤΩΝ: …………. 

 

2. Βρείτε για μερικά μεγάλα δέντρα του κήπου: Ύψος, ηλικία, πιθανές αρρώστιες ή άλλα 
προβλήματα. Συμπληρώστε τον πίνακα. (Μαθηματικά, Φυτολογία) 

ΚΟΜΜΑΤ
Ι ΚΗΠΟΥ 

 

… 

ΟΝΟΜΑ  

ΔΕΝΤΡΟΥ 
ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ 

ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

     

     

     

     

     

 

[Σημειώσεις: Το ύψος του δέντρου υπολογίζεται με τη θεωρία των ομοίων τριγώνων. Ο 
μέσος όρος ηλικίας σε χρόνια για τα περισσότερα δένδρα δίνεται αν διαιρέσουμε την 
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περιφέρεια του δένδρου δια 2,5 (Π:2,5). Για τα δένδρα δενδροστοιχίας μιας λεωφόρου ο 
συντελεστής αυτός μειώνεται στο 1,5 (Π:1,5). Για τα δένδρα που αναπτύχτηκαν σε μια 
δασική έκταση ο συντελεστής γίνεται 2 (Π:2). Για την ιτιά, τη λεύκα, το κυπαρίσσι, το 
πλατάνι διαιρούμε την περιφέρεια δια του 5 (Π:5).] 

3. Υπάρχουν φυτά σε άλλους χώρους του σχολείου μας; Σημειώστε τους χώρους αυτούς 
και τα είδη των φυτών που υπάρχουν. Συμπληρώστε τον πίνακα: (Φυτολογία, Αισθητική 
χώρου) 

ΧΩΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ 

Αίθουσες  

Διάδρομοι  

Μπαλκόνια   

…  

 

4. Ξεχωρίστε τα φυτά που καταγράψατε, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
(Κατηγοριοποίηση) 

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΟΥ 

Δέντρα  

Θάμνοι  

Πόες  

 

5. Φτιάξτε και τοποθετήστε στον κήπο ωραίες πινακίδες με το όνομα κάθε φυτού και 
βασικές πληροφορίες γι’ αυτό. (Φυτολογία, Εικαστικά) 

Υλικά πινακίδας: Χαρτί πλαστικοποιημένο, καρφάκια 

 

(6Ο

Πανίδα του σχολικού μας κήπου και ανθρώπινες παρεμβάσεις 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να ψάχνουν για μικρά ζώα στον κήπο, να παρατηρούν σε πολλά σημεία, να καταγράφουν 
σε πίνακες και να κατηγοριοποιούν.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Υπάρχουν ζώα που ζουν μέσα στον κήπο; (Πάνω στα φυτά, στο χώμα και κάτω απ’ αυτό.) 

Δραστηριότητα 

Εξερευνήστε το οικοσύστημα του κήπου του σχολείου μας και καταγράψτε όλα τα ζώα που 
ζουν σε αυτό.  (Πανίδα κήπου) 
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Συμπληρώστε τον πίνακα. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΖΩΟΥ 

Πάνω στο φυτό  

Πάνω στο χώμα  

Κάτω από το χώμα  

 

 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν τις ανθρώπινες ενέργειες στον κήπο, να τις αξιολογήσουν σε θετικές και 
αρνητικές. Να παρατηρήσουν και καταγράψουν τα αντικείμενα που βρίσκονται στον κήπο. 
Να ανακαλύψουν τη χρησιμότητά τους. Να εκτιμήσουν τη σχέση τους με τον κήπο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Υπάρχει ανθρώπινη επέμβαση στον κήπο; Αν ναι, για ποιο σκοπό και τι αποτελέσματα έχει 
επιφέρει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των φυτών; Υπάρχουν αντικείμενα ή υλικά που 
προστατεύουν, διακοσμούν ή βλάπτουν τον κήπο; 

Δραστηριότητα 

Καταγράψτε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στον κήπο του σχολείου τα οποία 
οφείλονται σε ενέργειες του ανθρώπου. (φωτογραφίστε και συγκεντρώστε μερικά από 
αυτά.) Σημειώστε επίσης τη χρησιμότητά τους στο χώρο. Συμπληρώστε τους πίνακες. 

 

1ος πίνακας 

 ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΦΕΛΟΥΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥΝ 

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 
 

Καρποί από τον κήπο της αειφορίας 189 

 

2ος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 πίνακας 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εξωτερική περίφραξη   

Εσωτερική περίφραξη   

Φωτισμός    

Διάδρομοι για περίπατο   

Παγκάκια για ξεκούραση   

Πέργκολες    

Επικίνδυνα σημεία   

Σκουπίδια    

Βρύσες για το πότισμα των φυτών   

…   

…   

   

   

 

3ος

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 πίνακας 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Φιλικός   

Μας εμπνέει ασφάλεια και γαλήνη   

Μας είναι αδιάφορος   

Μας αρέσει όπως είναι   

Χρειάζεται βελτίωση   

Είναι αρκετός για το σχολείο μας   

Πρέπει να μεγαλώσει   

Πρέπει να μικρύνει   

Καθαρός    

Βρόμικος    

…   

   

   

 



190 Συλλογικός τόμος 

 

(7Ο-8Ο

Γνωρίζουμε τα φυτά του κήπου μας 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν κάθε φυτό του σχολικού κήπου, τα χαρακτηριστικά του, τις ασθένειές του. 
Να κάνουν τροφικές αλυσίδες. Να επεξεργαστούν φωτογραφικό υλικό και να βγάλουν 
συμπεράσματα για την αξία του πράσινου. Να καταγράψουν το γλωσσάρι του κήπου. Να 
κάνουν συλλογές από φυτικό υλικό. Να εκφραστούν εικαστικά.  

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Πληροφορίες για κάθε φυτό: πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα φυτά που έχουμε στον 
κήπο μας (καλλιέργεια, πολλαπλασιασμός, ασθένειες, καρποί, κλπ.) , παροιμίες, αινίγματα, 
τραγούδια, παραμύθια, ιστορίες, ζωγραφική, θεατρικά δρώμενα, φυτολόγιο, εικόνες 
(γενική, κορμός, ρίζες, φύλλα κλαδιά, καρπός) 

Τροφική αλυσίδα: Τι είναι; Ποια η σημασία των φυτών στη διατήρηση του οικοσυστήματος 
του κήπου; π.χ. φυτό→σαλιγκάρι→φίδι→γεράκι 

Τι μας προσφέρει το δέντρο (και γενικά τα φυτά): 1) Μειώνει τους αέριους ρύπους από 
την ατμόσφαιρα, 2) Δεσμεύει το CO2 που παράγεται από τις καύσεις, 3) Κρατά στα 
φυλλώματα τη σκόνη, 4) Συντελεί στη διάλυση του νέφους, 5) Ένα ώριμο δέντρο παράγει 
1,7 κιλά οξυγόνο, 6) Μειώνει τους θορύβους, 7) Τα δέντρα μειώνουν την ταχύτητα του 
ανέμου, 8) Η αυξημένη υγρασία γύρω από τα δέντρα βελτιώνει το μικροκλίμα της περιοχής, 
9) Ένα δέντρο καταναλώνει την ημέρα θερμική ενέργεια πού αντιστοιχεί σε 5 κλιματιστικά, 
Μειώνει τη θερμοκρασία, 10) Ένα δέντρο διοχετεύει στην ατμόσφαιρα μέχρι 400 λίτρα 
νερού την ημέρα, 11) Στη σκιά ενός δέντρου έχουμε λιγότερη ακτινοβολία, 12) 
Προστατεύονται οι πόλεις από τις πλημμύρες, 13) Τα δέντρα μειώνουν την ορμή του νερού 
της βροχής, 14) Εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά, 15) Αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους 
και οι κατολισθήσεις, 16) Βελτιώνει την αισθητική του χώρου και αναδεικνύει 
υποβαθμισμένες περιοχές, 17) Προσφέρει άθληση, ψυχαγωγία, κοινωνική συναναστροφή, 
18) Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, 19) Εξασφαλίζει 
κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης σε πολλούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, 20) 
Συγκρατούν το χώμα που θα παρέσυρε το νερό της βροχής, 21) Βοηθούν στην απορρόφηση 
του νερού από το έδαφος. 

Φωτογραφίες για συζήτηση: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες επεξεργάζονται υλικό 
παρόμοιο με αυτό που ενδεικτικά παραθέτουμε το οποίο χρησιμοποιούμε σαν ερέθισμα 
για να συζητήσουμε για την αξία του πράσινου στην πόλη και τη συμβολή του στην 
ποιότητα ζωής του πολίτη, τη στάση φορέων και πολιτών, τις διαφορετικές προτεραιότητες 
που θέτει κάθε ομάδα και τις αξίες που κρύβονται πίσω από αυτές, την κριτική προσέγγιση 
στην πληροφορία και τις προσωπικές τους θέσεις και προτιμήσεις. Τέλος τους ζητάμε να 
μπαίνουν στη θέση των άλλων και να οργανώνουν τα επιχειρήματα τους σε ένα διάλογο 
αναλαμβάνοντας ρόλους πολιτών, οικολογικών οργανώσεων, δημοτικής αρχής κλπ.  
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«Γλωσσάρι κήπου» 

Δημιουργούμε το γλωσσάρι κήπου σε Χαρτί του μέτρου τοποθετημένο κατακόρυφα 
γράφουμε με μεγάλους χαρακτήρες την αλφαβήτα και τα παιδιά λένε και καταγράφουν 
λέξεις που αρχίζουν από το αντίστοιχο γράμμα. 

«Φυτολόγιο» Φτιάχνουμε φυτολόγιο με τα φυτά του σχολικού κήπου. 

«Εικαστική δημιουργία με αποξηραμένα φυτά» 

Αποξηραίνουμε φυτά από τον κήπο του σχολείου μας και δημιουργούμε μια εικαστική 
σύνθεση με αυτά. Κατόπιν τα τοποθετούμε σε κάδρο. Κάθε ομάδα μπορεί να φτιάξει το 
δικό της. 

 

(9ο

Φυτεύουμε στον κήπο μας 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να μάθουν τις βασικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν, κατά και μετά τη φύτευση ενός 
φυτού. Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία κηπουρικής. Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν 
τον κύκλο της ζωής ενός φυτού. 

«Φυτεύσεις»-«Σπορεία» 

Τα παιδιά φυτεύουν έτοιμα φυτά στον κήπο, σπέρνουν σπόρους για να βλαστήσουν νέα 
φυτά, δημιουργούν σπορείο με σπόρους, τους οποίους θα μεταφυτεύσουν αργότερα. 

«Κομποστοποίηση» 

Δημιουργούμε κατάλληλο χώρο για κομποστοποίηση, μοιράζουμε χαρτιά με τα υλικά που 
μπορούν να φέρουν οι μαθητές για τη δημιουργία κομπόστ, δημιουργούμε κομπόστ. 

 

(10ο

Ενεργοποιούμε τις αισθήσεις μας 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους. 

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

«Παιγνίδια παρατήρησης» 

Τα παιδιά χωρισμένα σε τρείς ομάδες μπαίνουν σε τρείς σειρές, κλείνουν τα μάτια με 
μαντήλια και κρατιούνται ο ένας από τον ώμο του άλλου. Με οδηγό τον εκπαιδευτικό η 
κάθε ομάδα κάνει διαφορετική διαδρομή. Στη διάρκεια της διαδρομής τους ζητάμε να είναι 
ήσυχοι και να ακούσουν όλους τους ήχους, να θυμηθούν τις μυρωδιές και να αγγίξουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα πράγματα (κορμούς, φύλλα, λουλούδια κλπ). Μετά συζητάμε την 
διαδρομή και τις παρατηρήσεις τους. Επαναλαμβάνουν τη διαδρομή με ανοικτά μάτια και 
την ζωγραφίζουν σημειώνοντας τα σημεία που τους έκαναν εντύπωση. 
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«Η παλέτα του ζωγράφου» 

Ανακαλύπτουν τα διαφορετικά χρώματα και σχήματα που υπάρχουν στη φύση. Ζητάμε από 
τα παιδιά να ανακαλύψουν και να φτιάξουν διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου χρώματος 
με αντικείμενα που θα διαλέξουν από τη φύση (πόσα διαφορετικά πράσινα υπάρχουν; 
Πόσα διαφορετικά χρώματα και σχήματα έχουν οι κορμοί των δέντρων;). 

Τα παιδιά με κλειστά μάτια οδηγούνται μπροστά σε ένα δέντρο ή θάμνο. Ζητάμε από τα 
παιδιά να γνωρίσουν το δέντρο τους. Να το αγγίξουν, να χαϊδέψουν τον κορμό, τα κλαδιά 
του, να νιώσουν την μυρωδιά του. Μπορούμε ακόμη να τους ζητήσουμε να του δώσουν 
ένα δικό τους όνομα. Μετά τους οδηγούμε σε κύκλο και τους ζητάμε να βρουν το δέντρο 
που γνώρισαν με κλειστά μάτια.  

Χρησιμοποιώντας έναν οδηγό και κατάλληλες φωτογραφίες με τα δέντρα του πάρκου 
προσπαθούν να  αναγνωρίσουν όσα δεν ξέρουν. Τα φωτογραφίζουν ή τα ζωγραφίζουν. 
Συζητάμε για τον τόπο καταγωγής τους και για την κατάσταση της υγείας τους. 
Παρατηρώντας με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουν την ποικιλία των δέντρων και των 
θάμνων του πάρκου και τώρα είναι έτοιμοι να καταγράψουν. 

 «Θερμοκρασία και πράσινο» 

Μετράμε τη θερμοκρασία του εδάφους και του αέρα σε τρία διαφορετικά σημεία: Στους 
γύρω δρόμους με πυκνή δόμηση. Σε ένα σημείο του πάρκου που δεν υπάρχει πυκνή 
βλάστηση. Σε ένα σημείο του πάρκου που έχει συστάδες από μεγάλα δέντρα. Συζητάμε για 
τις διαφορές που υπάρχουν και αναζητούμε τις αιτίες. Μετράμε ακόμη το θόρυβο στους 
γύρο δρόμους και στο πάρκο. (που υπάρχει μεγαλύτερος θόρυβος και γιατί). 
Καταγράφουμε τα συμπεράσματα μας. 

 

(11ο -12ο

Παρουσίαση της εργασίας μας- Διάχυση στη σχολική κοινότητα 

 ΔΙΩΡΟ) 

Στόχοι 

Να συνθέσουν τις εργασίες τους και να τις παρουσιάσουν με πρωτότυπο τρόπο στη σχολική 
κοινότητα. Να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Δραστηριότητες 

«Οι μικροί δημοσιογράφοι» 

Είμαστε ομάδα δημοσιογράφων και παρουσιάζουμε στην τηλεόραση μια έρευνα για το 
πράσινο στη γειτονιά μας (προσέχουμε να παρουσιάσουμε το θέμα μας λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη όλων των μερών που ενδιαφέρονται π.χ. πολίτες, δήμος κλπ.). 
Φτιάχνουμε ένα σχέδιο με αυτά που μας ικανοποιούν και με αυτά που θέλουμε να 
αλλάξουν. Ζωγραφίζουμε μια αφίσα ή φτιάχνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα που να μιλάει 
για τις ωφέλειες του πρασίνου στην ζωή των πολιτών. 

«Θεατρικό δρώμενο» 

Συγγράφουν και παίζουν σχετικό θεατρικό δρώμενο.  
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Στο διπλανό παρκάκι 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να παρατηρούν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους, να χρησιμοποιούν όργανα, να αξιολογούν την ποιότητα και την ποσότητα αστικού 
πρασίνου, να παίρνουν απλές συνεντεύξεις, να χρησιμοποιούν οδηγό αναγνώρισης φυτών, 
να αναγνωρίζουν δέντρα, θάμνους και ποώδη φυτά, να τα ταξινομούν σε κατηγορίες. 

Υλικά- Εργαλεία 

Φύλλα Εργασίας, χαρτόνια, μαρκαδόροι, θερμόμετρα, μεγεθυντικός φακός, πυξίδα, κιάλια, 
υγρόμετρο, πλαστικά διαφανή κουτάκια παρατήρησης εντόμων, μετροταινία 

Περιγραφή 

Η εργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην αυλή του σχολείου, αν 
αυτό διαθέτει κάποια ποσότητα δέντρων και θάμνων. 

 

 

 

 

 

 

Οικολόγος Γεωπόνος 
 

Ενεργός Πολίτης 

 
 

 

 

 

 

 

Αρχιτέκτονας Τοπίου Περιβαλλοντολόγος Δημοσιογράφος 
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Οι μαθητές χωρίζονται σε οκτώ (8) ομάδες των τριών μαθητών (για τάξη 24 μαθητών 8Χ3). 
Η κάθε ομάδα παραλαμβάνει φάκελο με όνομα σχετικό με το αστικό πράσινο (Γεωπόνοι, 
Οικολόγοι, Ενεργοί πολίτες, Δημοσιογράφοι, Περιβαλλοντολόγοι, Αρχιτέκτονες τοπίου, 
κ.ά.), μέσα στον οποίο βρίσκεται ένα από τα παρακάτω Φύλλα Εργασίας (ΦΕ1, ΦΕ2, ΦΕ3, 
ΦΕ4, ΦΕ5, ΦΕ6, ΦΕ7, ΦΕ8) καθώς και τα απαραίτητα όργανα, καθώς και χάρτης όπου 
χρειάζεται. Τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν ρόλους «Συντονιστή», «Γραμματέα», 
«Χρήστη οργάνου». Στη συνέχεια βγαίνουν στο διπλανό παρκάκι και αναλαμβάνουν να 
ερευνήσουν και να συμπληρώσουν τα Φύλλα Εργασίας τους. Το πρώτο δίωρο γίνεται η 
καταγραφή των πληροφοριών στο πεδίο, ενώ το δεύτερο δίωρο γίνεται η επεξεργασία των 
στοιχείων στην τάξη και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων. Δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία στην παρουσίαση των ομάδων, κατά την οποία όλοι πρέπει να προσέχουν τις 
ανακοινώσεις των υπολοίπων. Προτείνεται η κάθε ομάδα να βρει έναν ευφάνταστο τρόπο 
να παρουσιάσει τη δουλειά της. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας μπορεί να 
γίνει σε φύλλα κάνσον μεγέθους Α3, στα οποία θα προστεθεί εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, 
θα δεθούν με κορδόνι ή σύρμα πίπας και θα αποτελέσουν το Βιβλίο του Πάρκου. 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα αυτή εφαρμόστηκε σε Δ΄ τάξη του 5ου

Φωτογραφικό υλικό 

 ΔΣ Ασπροπύργου και κέρδισε το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Όλα ενεργοποιήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους. Η 
τριάδα είναι ένα καλό σχήμα για την εργασία πεδίου. Για την κατανομή των ρόλων μέσα 
στην ομάδα συνιστάται οι μαθητές να επιλέξουν μόνοι τους. 
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  ΣΤΟ 

ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Με τη μετροταινία σημαδεύουμε ένα τετράγωνο με πλευρές 5μ x 5μ. 
 
Προσανατολισμός στο χάρτη με πυξίδα 
 
Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα με θερμόμετρο 
 
Μέτρηση θερμοκρασίας χώματος με θερμόμετρο 
 
Εξέταση μικροοργανισμών με φακό 
 
Εντοπίζουμε λεπτομέρειες πάνω στα δέντρα με κιάλια 
 
Μέτρηση υγρασίας ατμόσφαιρας 
  
Καταγραφή άβιων στοιχείων  
 
Καταγραφή εντόμων 
 
Καταγραφή σκουληκιών 
 
Καταγραφή ερπετών 
 
Καταγραφή πτηνών 
 
Καταγραφή θηλαστικών 
 
Καταγράφω ήχους  
πουλιά       άνθρωποι       αυτοκίνητα        εργοστάσια       ………………    
     
Στέκομαι 10΄ σε ένα σημείο και μετράω 
Ι.Χ. Αυτοκίνητα …………..    Φορτηγά …………….   Μηχανάκια …………..   Πεζοί ………….. 
 
  
 
 
 
  
 

ΦΕ 1 
Ομάδα:  
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ΣΤΟ 
ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
 
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
Αισθητική και εμφάνιση 
 
Καθαριότητα της πλατείας 
 
Κατάσταση των φυτεμένων παρτεριών 
 
Η κατάσταση των φυτών 
 
Σκουπίδια-Καλάθια 
 
Κατάσταση δαπέδου 
  
Δρόμοι  
 
Απέναντι κτίρια 
 
Ηλιόλουστα σημεία 
 
Σκιερά σημεία  
 
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ 
 
Αδέσποτα ζώα 
 
Άλλο 
 
Άλλο 
 
Άλλο  
 
 
 
Β. ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΜΕ… ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ 

ΦΕ 2 
Ομάδα:  



 
 

Καρποί από τον κήπο της αειφορίας 197 

 

ΣΤΟ  
ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
 
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ 
Όνομα Παρατηρήσεις  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Β.  ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 
Δέντρα  Θάμνοι  Λουλούδια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Γ. ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ ΣΕ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΚΑΙ ΑΕΙΘΑΛΗ 
Φυλλοβόλα  Αειθαλή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΦΕ 3 Ομάδα:  
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ΣΤΟ  
ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
 
Α. ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ 
Μαζεύουμε για τα Φυτολόγιά μας φύλλα και άνθη από διάφορα φυτά. Διαβάζουμε οδηγίες 
για την αποξήρανσή τους. Τα τοποθετούμε τα στο Φυτολόγιο. 
 
Β. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
Αποτυπώνουμε ή ζωγραφίζουμε διαφορετικά φύλλα. Αποτυπώνουμε με ιδιαίτερη προσοχή 
τον τρόπο που είναι διατεταγμένα τα νεύρα στο κάτω μέρος του φύλλου. 

Ομάδα:  ΦΕ 4 
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ΣΤΟ 

ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝΤΡΑ 
 
Ο πλάτανος 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

Ο φοίνικας 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

Η κουτσουπιά 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

ΦΕ 5 Ομάδα:  
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ΣΤΟ 
ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
Α. ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ 
 

Δελτίον Ταυτότητος 
 

Το δέντρο που διαλέξαμε είναι _______________________ 
Γιατί το διαλέξαμε 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Περιγράφουμε το δέντρο 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Το φωτογραφίζουμε στις 4 εποχές 
 
Ποιες αλλαγές παρουσιάζουν τα φύλλα του στις εποχές 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Υπολογίζουμε το ύψος του ______________________ 
 
Βρίσκουμε πληροφορίες για το δέντρο και συμπληρώνουμε 
την ταυτότητά του 
 
Βρίσκουμε παροιμίες και ρητά για το δέντρο μας 
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Βρίσκουμε δημοτικά τραγούδια-θρύλους-παραδόσεις για το 
δέντρο μας 
 
Γράφουμε ένα τραγούδι για το δέντρο μας 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
…………………………… 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
 
……………………………. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
…………………………… 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 
…………………………… 
ΧΑΪΔΕΥΤΙΚΟ 
 
…………………………… 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 
 
…………………………… 
ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 
…………………………… 
ΥΨΟΣ 
 
…………………………… 
ΣΧΗΜΑ ΦΥΛΛΩΝ 
 
…………………………… 
ΑΝΘΗ (ΣΧΗΜΑ-ΧΡΩΜΑ) 
 
…………………………… 
ΚΑΡΠΟΙ (ΣΧΗΜΑ-ΧΡΩΜΑ) 
 
…………………………… 
ΣΠΕΡΜΑΤΑ 
 
…………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
…………………………… 
ΔΗΜΟΣ 
 
…………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η΄ ΣΚΙΤΣΟ ΔΕΝΤΡΟΥ 

 

ΣΤΟ 

ΦΕ 6 
Ομάδα:  
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ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΘΑΜΝΟΥΣ 
 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

ΦΕ 7 
Ομάδα:  
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ΣΤΟ 
ΔΙΠΛΑΝΟ 
ΠΑΡΚΑΚΙ 

 
Α. ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ 
 
Ποια είναι η γνώμη σας για την ποιότητα των δημόσιων χώρων; Σας ικανοποιεί; Τι θα 
προτείνατε να αλλάξει; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποια είναι η γνώμη σας για την ποιότητα και την ποσότητα πρασίνου στην πλατεία; Σας 
ικανοποιεί; Τι θα προτείνατε να αλλάξει; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το παρκάκι που σας κάνει να έρχεστε εδώ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕ 8 
Ομάδα:  
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Βόλτα στον Εθνικό Κήπο 

Παναγιώτης Γούσης ΠΕ70  

6ο

Διάρκεια  4 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Δ’ 

Στόχοι 

Οι μαθητές να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα) και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον (γέφυρες, δρόμοι, πέργκολες, βοτσαλωτά, κτήρια) του 
Εθνικού Κήπου ως αστικό πράσινο, να γίνουν ικανοί να συλλέγουν και να 
οργανώνουν πληροφορίες, να δημιουργούν συνεργατικές εργασίες, να 
καλλιεργήσουν την αισθητική τους, να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. 

Υλικά- Εργαλεία 

Αυτοσχέδια μπλοκ σημειώσεων με κόλλες Α4 ενωμένες μεταξύ τους με κορδέλα ή 
σύρμα πίπας, χρωματιστά χαρτόνια για εξώφυλλα, μολύβια, μαρκαδόρους, 
κολλητική ταινία, φωτογραφικές μηχανές 

Περιγραφή 

Κατά την άφιξη στον Εθνικό Κήπο τα παιδιά κατευθύνθηκαν μπροστά σε έναν χάρτη 
του Κήπου που υπάρχει κοντά στην είσοδο. Εκεί όρισαν το σημείο που βρίσκονταν, 
προσανατολίστηκαν και σχεδίασαν τη διαδρομή τους. 

Έπειτα χωρίστηκαν σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Κάθε ομάδα ανέλαβε μία 
συγκεκριμένη εργασία που θα έκανε κατά τη διάρκεια της βόλτας στον Κήπο. Οι 
ομάδες ήταν: οι Βοτανολόγοι, οι Βιολόγοι, οι Καλλιτέχνες και οι Δημοσιογράφοι. 

Οι Βοτανολόγοι καταγράφουν τις κοινές και τις επιστημονικές ονομασίες των φυτών 
όπως αναγράφονται στις μικρές ταμπέλες πάνω στα δέντρα και στα φυτά.  Επίσης 
παίρνουν δείγμα φύλλου από το κάθε φυτό και το κολλούν στο μπλοκ τους. Οι 
Βιολόγοι καταγράφουν οποιονδήποτε ζωικό οργανισμό παρατηρούν μέσα στον 
κήπο (π.χ. περιστέρια, μυρμήγκια, σκύλους, γάτες, βάτραχους, πάπιες κ.ά.). 
Φωτογραφίζουν όσους μπορούν. Οι Καλλιτέχνες αποτυπώνουν ζωγραφίζοντας όσα 
στοιχεία τους κάνουν εντύπωση, εμπνεόμενοι από το τοπίο (π.χ. φυτά, ζώα, φωλιές, 
μουσείο, πέργκολες, τεχνητές λίμνες, γέφυρες, στέγαστρα, διακοσμητικά 
βοτσαλωτά, μεταλλικά κάγκελα κ.α.). Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον 
προσανατολισμό και την κίνηση όλων των ομάδων στον χώρο. Τέλος, οι 
Δημοσιογράφοι παίρνουν μικρές συνεντεύξεις από περαστικούς και επισκέπτες του 
κήπου, καταγράφουν γνώμες, ομαδοποιούν στοιχεία, εξάγουν συμπεράσματα. 

38 
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Οι ομάδες κινούνται αυτόνομα προς την ίδια κατεύθυνση με απόσταση περίπου 20 
μέτρων μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει όπου είναι απαραίτητο για τον 
συντονισμό και την ενθάρρυνση των ομάδων. Κάθε 100 περίπου μέτρα γίνεται μια 
μικρή στάση 2-3 λεπτών, όπου εκπρόσωποι της κάθε ομάδας αναφέρουν την 
πρόοδο των εργασιών τους τονίζοντας όσα τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ώστε 
να πληροφορηθούν και οι άλλες ομάδες. 

Στο τέλος της διαδρομής τα παιδιά κατευθύνονται στη μικρή Παιδική Βιβλιοθήκη 
που υπάρχει στον Εθνικό Κήπο. Εκεί κάθε ομάδα κάθεται σε ένα στρογγυλό 
τραπεζάκι και οργανώνει τα ευρήματα της εργασίας της. Στη βιβλιοθήκη διατίθεται 
επιπλέον πληροφοριακό έντυπο και ψηφιακό υλικό, το οποίο αξιοποιούν τα παιδιά 
για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εργασίες τους αναζητώντας κάθε φορά όσα 
τους είναι χρήσιμα ή ενδιαφέροντα. 

Οι εργασίες των παιδιών ενώνονται σε έναν ενιαίο τόμο και αποτελούν το 
αναμνηστικό εγχειρίδιο της επίσκεψης, το οποίο τοποθετείται στη βιβλιοθήκη της 
τάξης. 

Η δράση συνδέεται θεματικά με τους σκοπούς και τους στόχους της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Επίσης σχετίζεται άμεσα με το 
γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ Δημοτικού και 
συγκεκριμένα με τα κεφάλαια:  «Το πράσινο στις πόλεις» (ενότητα 3, κεφ. 11), «Ο 
τόπος μας, τα φυσικά χαρακτηριστικά του» (ενότητα 1, κεφ. 5), «Οικοσυστήματα 
του τόπου μας» (ενότητα 3, κεφ. 2), «Εμείς και το περιβάλλον σήμερα» (ενότητα 3, 
κεφ. 5) 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών. Ιδιαίτερα απόλαυσαν το 
διερευνητικό κομμάτι, αφού η εξερεύνηση και συλλογή στοιχείων και δεδομένων 
είναι κάτι που απολαμβάνουν τα παιδιά, ειδικά όταν γίνεται στη φύση. 

Η αυτονομία που είχαν οι ομάδες τους έκανε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 
δραστηριοποιηθούν. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν πρόθυμα, ακόμη κι αυτοί που 
στον κλειστό χώρο της σχολικής τάξης δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
μαθήματα. 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί στον σχεδιασμό της δραστηριότητας επιτεύχθηκαν σε 
πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αφού οι μαθητές συνεργάστηκαν κι έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον.  
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Φωτογραφικό υλικό 

  

Συντονισμός και ενθάρρυνση των ομάδων 

 

Οι ομάδες επί τω έργω 
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Οι ομάδες επί τω έργω 

  

Οι Βιολόγοι καταγράφουν Οι Καλλιτέχνες αναπαριστούν 

  

Οι Δημοσιογράφοι ρωτούν Στη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κήπου 
συμπληρώνουν τις γνώσεις τους 
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Ζωγραφίζω, κόβω και παίζω με τα μέρη του φυτού 

Ευριδίκη Λούπα ΠΕ70 

6ο

Διάρκεια 2 διδακτικές  ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ 

Στόχοι  

Αναγνώριση και διαχωρισμός των μερών του φυτού,  δημιουργία, σχεδιασμός, ανακάλυψη, 
πειραματισμός  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γλώσσα (παραγωγή προφορικού λόγου),  Μαθηματικά (γεωμετρικά σχήματα ), Μελέτη του 
Περιβάλλοντος (Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών), Εικαστικά (σχέδιο, χρώμα) 

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτιά Α4 (κομμένα σε 3 ορθογώνια), ψαλίδια, μολύβια, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές, 
χαρτόνια χρωματιστά, διαφάνειες πλαστικοποίησης (προαιρετικά) 

Περιγραφή 

Η δραστηριότητα χρειάστηκε 2 διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια της 
πρώτης ώρας πραγματοποιήθηκε παρατήρηση και συζήτηση σχετικά με τα μέρη του φυτού. 
Οι μαθητές πήραν στα χέρια τους από ένα ορθογώνιο κομμάτι λευκό χαρτί (από φύλλο Α4 
έκοψαν 3  ορθογώνια κομμάτια). Εκεί τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν (σε όλο το χαρτί) και να 
χρωματίσουν ένα φυτό στο οποίο ήταν ευδιάκριτα η ρίζα, ο βλαστός και τα φύλλα. Στη 
συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι ζωγραφιές των μαθητών και πλαστικοποιήθηκαν. Την 
επόμενη διδακτική ώρα ο κάθε μαθητής πήρε στα χέρια του τη δική του πλαστικοποιημένη 
ζωγραφιά και έπρεπε να την κόψει  σε 3 κομμάτια (ρίζα, βλαστός, φύλλα).Έπειτα οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα τοποθέτησε τα κομμάτια από τις κομμένες 
ζωγραφιές μπροστά της, τα ανακάτεψε και τα αντάλλαξε με κάποια άλλη ομάδα. Μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο οι μαθητές της κάθε ομάδας έπρεπε να συναρμολογήσουν 
τα κομμένα μέρη των φυτών και να τα κολλήσουν σωστά πάνω στα χαρτόνια, ώστε να 
δημιουργηθούν τα αρχικά φυτά. Νικήτρια ήταν η πιο γρήγορη ομάδα!!! Σε περίπτωση που 
θέλουμε να επαναλάβουμε το παιχνίδι κι άλλες φορές, ζητάμε από τους μαθητές, κατά τη 
συναρμολόγηση,  να  ενώσουν σωστά τα κομμάτια χωρίς να τα κολλήσουν πάνω σε 
χαρτόνι.  

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή και κατάφεραν να αναγνωρίζουν  τα μέρη του φυτού με την 
ενεργή συμμετοχή τους στην παραπάνω ομαδική παιγνιώδη δραστηριότητα. Διασκέδασαν, 
ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και συνεργάστηκαν.  

39 
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Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

Παρατήρηση και συζήτηση Οι ζωγραφιές των μαθητών 
 
 
 

 

 

Οι μαθητές κόβουν τα μέρη των φυτών 
 

Οι μαθητές κόβουν τα μέρη των φυτών 
 
 
 

 

 

Οι μαθητές συναρμολογούν Ολοκλήρωση του παιχνιδιού 
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Δημιουργία χειμωνιάτικου λαχανόκηπου με τη βοήθεια 
γονέα-αγρότη 

Διονυσία ΤέντεΠΕ70 & Αγγελική Ηλία ΠΕ70 & Σοφία Λουκίσα ΠΕ70 & 
Βασιλική Πετρογιώργου ΠΕ70  

2ο

Διάρκεια: 2 ώρες 

 Δ.Σ. Ασπροπύργου                      Τάξεις: Γ1, Γ2, Γ3 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν τα παιδιά τον κύκλο ζωής του φυτού, να μάθουν τα χειμωνιάτικα και τα 
καλοκαιρινά λαχανικά, να γνωρίσουν την αγροτική παράδοση του τόπου, να αναπτύξουν 
συνεργατικές δεξιότητες 

Υλικά – εργαλεία 

Φτυαράκια, σκαλιστήρια, κουβαδάκια, φυτά, σπόροι από τον Πελίτι, παλέτες, ρόδες, 
σωστικοί λέμβοι από πολυεστέρα, χώμα. 

Περιγραφή 

Η δραστηριότητα αυτή έγινε μέσα Ιανουαρίου. Αρχικά υποδεχτήκαμε τον γονέα στην τάξη 
και κάναμε μια εισαγωγική συζήτηση για την αξία των σπόρων στον κύκλο της ζωής του 
φυτού. Έπειτα ο γονέας περιέγραψε το επάγγελμά του στα παιδιά και στη συνέχεια 
απάντησε στις ερωτήσεις και απορίες των μικρών μαθητών. 

Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις των παιδιών ήταν: «Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο 
επάγγελμα;» «Πόσες ώρες εργάζεστε;» «Πού πουλάτε τα προϊόντα σας;» «Τι δυσκολίες 
αντιμετωπίζετε;» 

Κατόπιν κατέβηκε μαζί με τα παιδιά στον κήπο. Τους έδειξε τα εποχιακά φυτά όπως 
μαρούλια, σγουρή, λάχανο, κουνουπίδι και σπόρους από ρόκα, σπανάκι, ραπανάκι, 
παντζάρι, ραδίκια. Τους έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά φυτεύονται και οι 
σπόροι σπέρνονται. Τα παιδιά πήραν στα χέρια τους τους σπόρους και τους έριξαν στα 
παρτέρια που είχαν ήδη προετοιμάσει με κατάλληλο χώμα από την προηγούμενη μέρα. 
Μετά φύτεψαν και τα μικρά φυτά σε σειρές υπό την καθοδήγηση του γονέα, ώστε να 
μπουν σε σωστές αποστάσεις και στο κατάλληλο βάθος. 

Ακολούθησε το πότισμα και τοποθετήθηκαν αυτοσχέδια ταμπελάκια με τα ονόματα των 
φυτών. Τέλος ο γονέας-αγρότης έδωσε οδηγίες για την περιποίηση και το πότισμα των 
φυτών και των σπόρων. 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά κατανόησαν το πώς γεννιέται ένα φυτό, γνώρισαν τα χειμωνιάτικα λαχανικά, 
συνεργάστηκαν αρμονικά και έδειξαν ενδιαφέρον και χαρά για τη δραστηριότητα.  

40 
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Ακούμε με προσοχή τον αγρότη 

 
Αναγνωρίζουμε τα διάφορα φυτά 

  
Σπόρος από ραδίκι στη χούφτα αγρότη 

 
Νεαρά χειμωνιάτικα φυτά λαχανικών 

  
Προετοιμασία των παρτεριών και σκάλισμα του χώματος με τσουγκράνα 

 

  
Σπορά και φύτευση με κανόνες 
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Χωρίζουμε το παρτέρι μας στα δύο 

 
Ας φυτέψουμε και την παλέτα! 

  
Στις αυτοσχέδιες ταμπελίτσες γράφουμε το 

όνομα και την ημερομηνία φύτευσης 
 

Φυτέψαμε και μυρωδικά σε παλιά λάστιχα 
 

 

Μετά από ένα μήνα… 

  
Το παρτέρι μας γέμισε με ραπανάκια 

 
Τι όμορφα χρώματα στη σειρά! 

  
Τα κρεμμυδάκια είναι οι φύλακες των μαρουλιών 

από τις ασθένειες 
Οι κουβάδες και τα φτυαράκια θα περιμένουν το 

επόμενο φύτεμα… 
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Ο μικρός σχολικός μας κήπος… κάνει θαύματα! 

Βασιλεία Καλαρχάκη ΠΕ70 & Φώτιος Φωτίου ΠΕ70 & Γρηγόριος 
Καραμίντζιος ΠΕ70 & Θεοδώρα Πρεκατέ ΠΕ70 & Φιλίτσα 
Μουντζουρέα ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια  

 Δ.Σ. Ζεφυρίου  Τάξεις Α, Γ΄ & Δ΄ 

Δύο ετήσια προγράμματα 

Γενικά 

Η ιδέα του να συμμετέχουμε ως σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια σε καινοτόμα 
προγράμματα ξεκίνησε από την κοινή πεποίθηση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου, 
ότι οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα και αβίαστα μέσα από βιωματικές- δημιουργικές 
δραστηριότητες. Επί σειρά ετών εκπονήσαμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
διαπιστώσαμε πως οι μαθητές απαλλαγμένοι από το άγχος της απομνημόνευσης 
κατακτούσαν ευκολότερα τη γνώση, αποκτούσαν αυτονομία και πνεύμα συνεργατικότητας. 

Στόχοι 

Βασικοί στόχοι των προγραμμάτων ήταν οι μαθητές: 

 Να προστατεύουν και να προσέχουν τον κήπο και τα φυτά ως μέρος του σχολείου 
και κατ’ επέκταση ολόκληρο το σχολείο. 

 Να σκάψουν, να σπείρουν, να φυτέψουν, να σκαλίσουν, να βοτανίσουν και τέλος 
να συλλέξουν τον καρπό  δηλ. να γνωρίσουν όλα τα στάδια της καλλιέργειας.  

 Να γνωρίσουν διάφορα φυτά, τα μέρη τους, τις λειτουργίες τους και τα στάδια 
ανάπτυξής τους από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή του καρπού. 

 Να γνωρίσουν  τη χλωρίδα του τόπου μας. 
 Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της  τροφικής αυτάρκειας. 
 Να αντιληφθούν  τη σχέση ανάμεσα στο μικροκλίμα και  την ανάπτυξη των φυτών. 
 Να συνειδητοποιήσουν την τροφική αλυσίδα. 
 Να αποκτήσουν ευαισθησία προς το περιβάλλον. 
 Να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά μέσα από ποικίλες εικαστικές παρεμβάσεις. 
 Να αποκτήσουν δεξιότητες με  τη χρήση διάφορων εργαλείων κηπουρικής , να 

εργαστούν συλλογικά, να κατακτήσουν τη γνώση βιωματικά. 
 Να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να εντάξουν τα λαχανικά 

στη διατροφή τους. 
 Να συμμετάσχουν  ενεργά  στη διαδικασία της κομποστοποίησης και 
 Να μάθουν ποια υλικά μπορούν να  κομποστοποιηθούν. 
 Να αντιληφθούν την ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων. 
 Να συμβάλλουν ενεργά στη μείωση των απορριμμάτων  
 Να  ενεργοποιήσουν  και να ευαισθητοποιήσουν  τις οικογένειές  τους  στο μεγάλο 

ζήτημα της μείωσης των απορριμμάτων.  

41 
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Δραστηριότητες στο πεδίο 

1. Σκάψιμο κήπου: Οι μαθητές έσκαψαν  τον κήπο, τον σβάρνισαν, τον εμπλούτισαν με 
κομπόστ και στη συνέχεια τον χώρισαν σε παρτέρια. 

2. Σπορά- φύτεμα: Έσπειραν και φύτεψαν σε διαφορετικές εποχές και συγκεκριμένα το 
φθινόπωρο και την άνοιξη:   

Α. Το φθινόπωρο (περίπου στις 15 Οκτωβρίου) έσπειραν: Ραπανάκια, Παντζάρια, 
Μαϊντανό, Κουκιά, Αρακά, Καρότα, Σπανάκι, Ραδίκια και φύτεψαν κρεμμύδια, σκόρδα 
και μαρούλια. 

Β. Την άνοιξη (αρχές Μαρτίου) έσπειραν σε ειδικό σπορείο από φελιζολένιο κουτί 
ντομάτες διαφόρων ποικιλιών (Σαντορίνης, Καρδιά βοός), κολοκυθιές, μελιτζάνες 
(φλάσκες, τσακώνικες), πιπεριές, αγγουριές και φύτεψαν πατάτες. 

3. Μεταφύτευση: Η μεταφύτευση των καλοκαιρινών λαχανικών έγινε τέλος Απριλίου. 

4. Περιποίηση κήπου:  Οι μαθητές μία έως δύο φορές την εβδομάδα πότιζαν, ξεβοτάνιζαν, 
σκάλιζαν, κλάδευαν, παράχωναν τα φυτά του κήπου. 

5. Παρατήρηση: Οι μαθητές  παρατήρησαν και μελέτησαν  τα στάδια ανάπτυξης των φυτών 
από το σπορά μέχρι τη συγκομιδή, τα είδη των φύλλων, τα μέρη των φυτών, τα είδη και το 
σχήμα των καρπών, τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών. 

6. Συγκομιδή καρπών: Η συγκομιδή έγινε σε τέσσερις φάσεις: 

Α. Το Δεκέμβριο μάζεψαν ραπανάκια, μαρούλια, κρεμμύδια και σπανάκια. 

Β. Το Φεβρουάριο μάζεψαν παντζάρια, μαϊντανό, καρότα  και ραδίκια 

Γ. Το Μάιο συνέλεξαν τον αρακά, τα κουκιά, τα σκόρδα και τις πατάτες  

Δ. Λίγο πριν το κλείσιμο των σχολείων κόπηκαν οι πρώτες ντομάτες, λίγες πιπεριές και 
μελιτζάνες. Η καλοκαιρινή συγκομιδή δεν ολοκληρώθηκε λόγω λήξης του σχολικού 
έτους.   

7. Κομποστοποίηση 

Ο κομποστοποιητής κατασκευάστηκε από ξύλινες παλέτες. Οι μαθητές πήραν τα πινέλα 
τους, χρησιμοποίησαν πλαστικά χρώματα και με οδηγό την παιδική φαντασία, τη 
δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό τους, τον μετέτρεψαν σε στολίδι του σχολικού 
κήπου. 

Στη συνέχεια συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες γύρω από τη διαδικασία και τα 
στάδια  της κομποστοποίησης, τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν και  τη χρήση 
του κομπόστ. Έφτιαξαν σχετική αφίσα, την οποία ανάρτησαν σε όλα τα τμήματα. 
Προέβησαν σε ενημέρωση όλων των μαθητών προκειμένου να δραστηριοποιήσουν και 
τους υπόλοιπους να συγκεντρώνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά του σχολικού γεύματος 
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(μπανανόφλουδες, πορτοκαλόφλουδες) και να υπάρξει μια γενική ευαισθητοποίηση στο 
θέμα της μείωσης των απορριμμάτων. 

Καθημερινά από το σπίτι τους σε μικρές σακούλες κουβαλούσαν τα ανακυκλώσιμα οικιακά  
απορρίμματα (φλούδες φρούτων και λαχανικών, φύλλα δέντρων, τσόφλια αυγών, φίλτρα 
και κατακάθι καφέ), που συγκέντρωναν οι μητέρες τους και τα προσέθεταν στον 
κομποστοποιητή. Έτσι υπήρξε ενεργή συμμετοχή και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της 
οικογένειας στη διαδικασία μείωσης των απορριμμάτων.  

Ανακάτευαν και έβρεχαν τα υλικά του κομποστοποιητή μέχρι τα απορρίμματα να 
αποσυντεθούν και να γίνουν κομπόστ. 

Όταν η διαδικασία κομποστοποίησης ολοκληρώθηκε, είδαν χειροπιαστά το αποτέλεσμα, 
αφού χρησιμοποίησαν το κομπόστ  για τον εμπλουτισμό του κήπου.  

8. Ομαδικό γεύμα στο σχολείο 

Μετά από κάθε συγκομιδή οι μαθητές ετοίμαζαν μόνοι τους ομαδικό γεύμα με τα λαχανικά 
που έκοβαν. Έκοψαν από τον κήπο μαρούλια και κρεμμύδια, τα οποία έπλυναν με ιδιαίτερη 
προσοχή και στη συνέχεια τα τεμάχισαν. Με την προσθήκη λαδιού αλατιού και ξιδιού 
ετοίμασαν μια ολόφρεσκη μαρουλοσαλάτα. Ο κόπος τους ανταμείφτηκε, γιατί η νοστιμιά  
ήταν μοναδική και η χαρά τους ήταν απερίγραπτη, όταν καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο 
απολάμβαναν τους καρπούς του κόπου τους. Σε επόμενα γεύματα ετοίμασαν αρακά με 
πατάτες, βραστά ραδίκια σαλάτα, σπανακόπιτα, πατάτες βραστές και τηγανιτές! Όλα είχαν 
τη σφραγίδα της δικής τους αγάπης και φροντίδας.  

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη δυνατότητά τους να 
παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους και να είναι αυτάρκεις. Επίσης έζησαν την εμπειρία της 
συλλογικής κουζίνας και βίωσαν τη χαρά της συνεργασίας και της συντροφικότητας. 

Δραστηριότητες στην τάξη 

1. Ημερολόγιο σχολικού κήπου: οι μαθητές μετά την επίσκεψη στο πεδίο κατέγραφαν τις 
παρατηρήσεις τους. 

2. Αναζήτηση πληροφοριών για τα φυτά  στο διαδίκτυο.   

3. Εργασίες: Ο σχολικός κήπος συνδέθηκε με διάφορα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, 
μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, φυσική, θρησκευτικά) και με ανάλογες ευχάριστες 
εργασίες όπως επίλυση σταυρόλεξων, αινιγμάτων, ακροστιχίδων, ανάγνωση σχετικών 
λογοτεχνικών κειμένων. 

3. Οι μαθητές ζωγράφισαν ατομικά και ομαδικά με θέμα τον κήπο, τα φυτά, το 
περιβάλλον.  

4. Μουσική: Τραγούδησαν και χόρεψαν τραγούδια σχετικά με τη φύση, τα δέντρα και το 
περιβάλλον. 
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Παρουσίαση του προγράμματος 

Μετά την ολοκλήρωσή του το πρόγραμμα παρουσιάστηκε  στους υπόλοιπους μαθητές του 
σχολείου μέσα από προβολή PowerPoint, θεατρικό και μουσικοχορευτικά δρώμενα. Σε 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκτέθηκαν τα έργα των παιδιών.   

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον και μέσα από τις διάφορες εργασίες του 
κήπου απόκτησαν δεξιότητες. Ταξίδεψαν με το σπόρο και αντιλήφθηκαν πώς μπορεί 
κάποιος να είναι αυτάρκης κρατώντας τους σπόρους. Παρακολούθησαν τα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και το μάζεμα του σπόρου. Η 
συλλογική εργασία τους έδωσε χαρά. Έγιναν δημιουργικοί, παρατηρητικοί και δραστήριοι. 
Ευαισθητοποιήθηκαν και απόκτησαν θετικές στάσεις προς το περιβάλλον. 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Σκάψιμο κήπου 

 
Σπορά με σβώλους χορταρικών 

  
Οι σπόροι φυτρώνουν 

 
Τα φυτά μεγάλωσαν 
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Συγκομιδή 

 
Συγκομιδή 

  
Συγκομιδή 

 
Άρρωστο φυτό 

  
Εικαστική παρέμβαση στον κομποστοποιητή 

 
Ετοιμασία ζαρντινιερών 

  
Συγκομιδή πατάτας Συγκομιδή πατάτας και χορταρικών 
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Προετοιμασία σπανακόπιτας 

 
Η καλοκαιρινή σοδειά μας 

  
Ώριμος αρακάς 

 
Συγκομιδή αρακά 

  
Προετοιμασία σαλάτας 

 
Προετοιμασία σαλάτας 

  
Μέρος της σοδειάς μας Γεύμα λαχανικών 
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Παρουσίαση προγράμματος 

 
Παρουσίαση προγράμματος 

 

 
Παρουσίαση προγράμματος 

 
Ημερολόγιο κήπου 

  
Έργα μαθητών Έργα μαθητών 
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Κατασκευή θερμοκηπίου με τρεις τρόπους 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες ανά κατασκευή 

Στόχοι 

Οι μαθητές να δημιουργήσουν και να έχουν ενεργή συμμετοχή στον σχολικό κήπο. Να 
μάθουν παίζοντας και δημιουργώντας. Να βιώσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και να 
βρουν τρόπους να μοιραστούν. Να κάνουν συνδέσεις με Μαθηματικά, Φυσική, Μελέτη Π. 

1η

Κάνουμε μικρή εισαγωγή για την έννοια του θερμοκηπίου δείχνοντας εικόνες από 
θερμοκήπια αγροτών (τούνελ), συζητάμε για τη λειτουργία του, κάνουμε σύνδεση με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να πειραματιστούν και να 
αυτοσχεδιάσουν χρησιμοποιώντας διαφανή ανακυκλώσιμα υλικά ή απλά υλικά που εκείνοι 
θα επιλέξουν. Οι ομάδες παρουσιάζουν την κατασκευή τους και περιγράφουν τον τρόπο 
εργασίας. 

 κατασκευή- Με ανακυκλώσιμα υλικά 

 
 

Οι μαθητές πειραματίζονται στην κατασκευή θερμοκηπίου με ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά 
μπουκάλια, χαρτόνια, καλαμάκια, σελοτέιπ, μεμβράνη, σακούλα νάιλον) (Αρχείο Α.Τ.) 

 
 

Θερμοκήπια με πλαστικά διάτρητα μπουκάλια 
(Αρχείο Α.Τ.) 

Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο με απλά υλικά 
(Αρχείο Α.Τ.) 

42 
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2η

Υλικά 

 κατασκευή- Με πλαστικά μπουκάλια 

Μία ξύλινη βάση διαστάσεων 40Χ50 εκ. 
45 πλαστικά μπουκαλάκια 0,5 λίτρου χωρίς καπάκι 
Πιστόλι και θερμή κόλλα σιλικόνης 
4μ. αλφαδολάστιχο 
Διαφανές πλαστικό διαστάσεων 50Χ60 περίπου 

Οδηγίες  

Πάνω στην ξύλινη βάση κολλάμε μία σειρά μπουκαλιών το ένα δίπλα στο άλλο με τον πάτο 
τους προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας θερμή κόλλα σιλικόνης, βάζοντας κόλλα και ανάμεσά 
τους. 

Στο μέσο της μίας μεγάλης πλευράς αφήνουμε κενό σαν μικρή πόρτα πλάτους δύο ή τριών 
μπουκαλιών.  

Στη δεύτερη σειρά κάθε μπουκάλι κολλιέται με το στόμιο προς τα κάτω και μεταξύ δύο 
στομίων μπουκαλιών της πρώτης σειράς. 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα επίπεδο τελείωμα από τους πάτους των μπουκαλιών 
της δεύτερης σειράς.  

Εκεί θα στερεώσουμε 3 ή 4 παράλληλα τόξα από διαφανές αλφαδολάστιχο με χορδή όσο το 
μήκος της στενής έδρας του στερεού μας. 

Πάνω στα 4 αυτά τόξα θα εφαρμόσουμε διαφανές πλαστικό κάλυμμα, ώστε να 
δημιουργηθεί μια θολωτή στέγη που θυμίζει τα θερμοκήπια-τούνελ των αγροτών. 

Το θερμοκήπιο αυτό μπορεί να κατασκευαστεί και σε άλλες διαστάσεις μικρότερες ή 
μεγαλύτερες ανάλογα με το χώρο που διαθέτει η τάξη ή στο σχολείο. 

Επίσης μπορεί να κατασκευαστεί και με μεγάλα μπουκάλια του 1 λίτρου σαν μικρό σπιτάκι 
στην αυλή του σχολείου. 

  
«Θερμοκήπιο» με πλαστικά μπουκάλια του νερού 

(Αρχείο Α.Τ.) 
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3η

Υλικά 

 κατασκευή- Με ξύλινο σκελετό 

5 ξύλινα πλαίσια, μετροταινία, σέγα, 8 
μεταλλικές γωνιές, 32 ξυλόβιδες, 2 
μεντεσέδες, 8 ξυλόβιδες, διαφανές νάιλον, 
καρφωτικό, συρματάκια 
Οδηγίες 
Κατασκευάζουμε 5 ξύλινα πλαίσια 
κόβοντας τα πηχάκια με σέγα σύμφωνα με 
τις διαστάσεις του παρακάτω πίνακα. 
Ενώνουμε με το καρφωτικό. 

 

  

 
 

 

Πίσω όψη 
1,40Χ0,70 

2 πλαϊνές όψεις 
(Υ) 0,70 & 0,50 

(Β) 0,50 (Δ) 0,54 

Μπροστινή όψη 
1,40Χ0,50 

 

 

 

 «Οροφή» 1,40Χ0,54  
  
Με την μετροταινία μετράμε και κόβουμε 
την επιφάνεια του νάιλον που χρειάζεται 
για την επένδυση κάθε έδρας. Το αφήνουμε 
3 εκ. μακρύτερο από κάθε πλευρά για να 
γυρίσει. Στη συνέχεια επενδύουμε κάθε 
έδρα με το διαφανές νάιλον καρφώνοντας 
πάνω στις ακμές με καρφωτικό. Κατόπιν 
συναρμολογούμε τις έδρες καρφώνοντας 
προσεκτικά τη μία με την άλλη.  
 
Συναρμολογούμε τα 4 κατακόρυφα πλαίσια 
χρησιμοποιώντας 2 μεταλλικές γωνιές ανά 
πλευρά και 4 ξυλόβιδες. Εφαρμόσουμε την 
οροφή του θερμοκηπίου μας, βιδώνοντας 
τους 2 μεντεσέδες με τις 8 ξυλόβιδες πάνω 
στη μακριά πλευρά του ορθογωνίου και 
στην μακριά πλευρά της πίσω όψης. 
(Φωτογραφίες ενότητας από αρχείο Α.Τ.)  
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«Παζάρι» ανταλλαγής σπόρων & πληροφοριών 

Κωνσταντίνος Σαπουντζής ΠΕ70  

7ο

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα για κάθε τμήμα. 

 Δ.Σ. Ασπρόπυργου  Τάξη Στ΄ 

Στόχοι 

Πρόκειται ως επί το πλείστον για μεταγνωστική δραστηριότητα, υπό την έννοια ότι 
χρησιμοποιήθηκε για να επιβεβαιώσει την επίτευξη στόχων που τέθηκαν σε προηγούμενες 
δραστηριότητες. Οι στόχοι αυτοί αφορούσαν στη γνώση των σπόρων με διάκριση στα είδη 
και τα χαρακτηριστικά τους, στην οργάνωση του υλικού (σπόροι) για παρουσίαση, την 
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ικανοποίηση της ανάγκης για διάκριση και 
συμμετοχή σε σύνολο με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. 

Υλικά- Εργαλεία 

Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία σπόρων από όλο το φάσμα των φυτών (πόες, θάμνοι, 
δέντρα), δοχεία και φάκελοι για τον διαχωρισμό τους, καρτελάκια με τα ονόματα των ειδών 
και των ποικιλιών, μεγεθυντικοί φακοί για την παρατήρηση των σπόρων, ιδιαίτερα των 
πολύ μικρών, χάρακες για τη μέτρηση των διαστάσεων των σπόρων, ψηφιακή ζυγαριά 
κουζίνας και θρανία πάνω στα οποία εκτέθηκαν οι σπόροι. 

Περιγραφή 

Στα πλαίσια του (περιβαλλοντικού) προγράμματος «Ο κήπος μας, ο πλούτος μας» 
συγκεντρώσαμε μεγάλη ποσότητα και ποικιλία σπόρων, την οποία αποφασίσαμε να 
μοιραστούμε με άλλα τμήματα του σχολείου που εκπονούσαν αντίστοιχα προγράμματα. 

Προηγήθηκε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, ώστε να δούμε πόσα 
τμήματα ήταν πρόθυμα να συνεργαστούν και κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν μεταξύ τους 
σε τόσες ομάδες, όσες ήταν απαραίτητο ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν συμμετοχή σε μία 
παρουσίαση- ανταλλαγή. Κατά το χωρισμό των ομάδων δεν χρειάστηκε παρέμβαση του 
δασκάλου, αφού σε κάθε ομάδα (των τεσσάρων μαθητών, όπως εξελίχθηκε η 
δραστηριότητα από το ενδιαφέρον των υπόλοιπων τμημάτων) υπήρχαν δύο τουλάχιστον 
μαθητές που μπορούσαν να διεκπεραιώσουν πολύ καλά το έργο που τους ανατέθηκε. 

Οι μαθητές έστησαν στο προαύλιο θρανία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας πάγκος, πάνω 
στον οποίο τοποθέτησαν ταξινομημένα τους σπόρους και καλέσαμε το πρώτο τμήμα με το 
οποίο θα γινόταν ανταλλαγή.  

Η ομάδα των μαθητών που διενεργούσε την παρουσίαση - ανταλλαγή στέκονταν από την 
πίσω πλευρά του πάγκου, έχοντας πίσω της την ομάδα που θα έκανε την επόμενη 
παρουσίαση. Μπροστά και στο πλάι του πάγκου, σε ημικύκλιο στέκονταν οι 
«φιλοξενούμενοι» μαθητές και πίσω τους οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης. 
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Οι μαθητές που έκαναν την παρουσίαση διευκρίνιζαν στους φιλοξενούμενους τους όρους 
«σπόρος» και «καρπός», τους βοηθούσαν να κατανοήσουν ότι δεν έχουν όλα τα φυτά 
ίδιους σπόρους και να αντιληφθούν τις διαφορετικές μορφές τους και τους λόγους που 
είναι διαφορετικοί. Τους καλούσαν να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους και τους 
μεγεθυντικούς φακούς, για να αντιληφθούν πως οι σπόροι διαφέρουν ως προς το μέγεθος, 
το σχήμα και το χρώμα.  

Χρησιμοποιούσαν τους χάρακες για να μετρούν τις διαστάσεις των σπόρων και τη ζυγαριά 
κουζίνας, για να δείξουν τη διαφορά βάρους ανάμεσα στους διάφορους σπόρους.  

Διασαφήνιζαν τους όρους «υβρίδιο», «βιολογική» και «ντόπια ποικιλία», επεξηγούσαν την 
έννοια «βλαστική ικανότητα» και παρείχαν πληροφορίες για τον τρόπο προμήθειας των 
συγκεκριμένων σπόρων, για τους τρόπους συλλογής και ασφαλούς αποθήκευσης σπόρων, 
έδιναν οδηγίες σποράς (τρόπος, χρόνος, συνθήκες περιβάλλοντος, αποστάσεις, βάθος 
σποράς, απαιτούμενος χρόνος βλάστησης, κλπ) και πληροφορίες για τη βιολογία και την 
καλλιέργεια των φυτών που θα προκύψουν.  

Απαντούσαν σε ερωτήσεις των «φιλοξενούμενων» μαθητών και προχωρούσαν σε 
ανταλλαγές σπόρων της τάξης με σπόρους που είχαν φέρει οι άλλοι μαθητές, κάνοντας 
ερωτήσεις και αντλώντας πληροφορίες για τους σπόρους που αντάλλασσαν.  

Σε περίπτωση που οι «φιλοξενούμενοι» μαθητές δε βοηθούσαν την εξέλιξη της διαδικασίας 
με τη στάση τους, οι μαθητές της τάξης (που βρίσκονταν πίσω από αυτούς) έκαναν 
ερωτήσεις ώστε να υποστηριχθεί η παρουσίαση, ενώ σε περίπτωση που η ομάδα η οποία 
έκανε την παρουσίαση αδυνατούσε να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, έπαιρνε το λόγο η 
ομάδα που βρίσκονταν πίσω της, η οποία ήταν παράλληλα επιφορτισμένη και με την 
τήρηση της τάξης. Στα πολύ δύσκολα την απάντηση αναλάμβανε ο εκπαιδευτικός. 

Ιδιαίτερη μνεία γινόταν για τους σπόρους που αγοράσαμε διαδικτυακά (δραστηριότητα 
που εντυπωσίασε του μαθητές, αφού στο σύνολό τους δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία 
ηλεκτρονικού εμπορίου). Επειδή στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το κόστος αγοράς το 
επωμίσθηκαν οι μαθητές οι οποίοι συνεισέφεραν από κάποιο μικροποσό ο καθένας, 
χρησιμοποιήθηκε ως αφόρμηση για την εμπλοκή και απλών μαθηματικών προβλημάτων 
στην όλη διαδικασία της παρουσίασης. 

Η εμπλοκή των μαθηματικών, οπωσδήποτε, έγινε και κατά τη σύγκριση του βάρους και των 
διαστάσεων των σπόρων, ενώ από τα υπόλοιπα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος 
είναι προφανής η εμπλοκή των φυσικών (της μελέτης περιβάλλοντος για τις μικρότερες 
τάξεις) και της γλώσσας. 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όση υπολόγιζα κατά τον σχεδιασμό της. Η 
άνεση των μαθητών που έκαναν την παρουσίαση και απαντούσαν σε ερωτήσεις, το 
ενδιαφέρον που ήταν έκδηλο στα πρόσωπα των «φιλοξενούμενων» μαθητών καθώς και η 
αυτόματη και σταδιακή απλοποίηση της γλώσσας και της πληροφορίας των ομιλητών όσο 
μίκραινε η ηλικία του ακροατηρίου ήταν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. 
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Ακολούθησε γραπτή αποτύπωση της εμπειρίας που βίωσαν οι μαθητές, οι οποίοι στο 
σύνολό τους σχεδόν αναφέρθηκαν στην περηφάνια που ένιωσαν, καθώς και στην έκπληξή 
τους για το πόσα τελικά γνώριζαν και μάλιστα τόσο καλά ώστε να μπορούν να τα 
μεταδώσουν. 

Μια άλλη πτυχή της δραστηριότητας είναι ότι δημιούργησε δεσμούς ανάμεσα στους 
μαθητές που την παρακολούθησαν, αφού άρχισαν να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για 
τις καλλιέργειες των άλλων τμημάτων. Ειδικά για εμένα, που οι μαθητές με τους οποίους 
εκπόνησα το πρόγραμμα αποφοίτησαν, όταν την επόμενη χρονιά ανέλαβα ένα από τα 
τμήματα που είχαν παρακολουθήσει την παραπάνω δραστηριότητα και ξεκίνησα νέο, 
συναφές, περιβαλλοντικό πρόγραμμα («Από τον κήπο μας, στο πιάτο μας») είχα την 
αίσθηση ότι δούλευα μαζί τους για δεύτερη χρονιά. 

Φωτογραφικό υλικό 

 
 

Τα παιδιά ανταλλάσσουν σπόρους 
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Σπορεία καλοκαιρινών λαχανικών 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

Οι μαθητές γίνονται ικανοί να αναγνωρίζουν τα εποχιακά λαχανικά και να τα χωρίζουν σε 
κατηγορίες ανάλογα με την εποχή καλλιέργειάς τους. Να αντιλαμβάνονται τη διαφορά των 
παραδοσιακών ποικιλιών από τα υβρίδια. Να αναγνωρίζουν τους σπόρους των πιο 
γνωστών καλοκαιρινών λαχανικών. Να σπέρνουν σπόρους σε σπορεία, να τα φροντίζουν, 
να μεγαλώνουν τα φυτά. Να συλλέγουν παραδοσιακούς σπόρους. 

Υλικά 

Καρτέλες με τα καλοκαιρινά λαχανικά (εικόνες και πληροφορίες), παραδοσιακοί σπόροι 
καλοκαιρινών λαχανικών (ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, κολοκύθα), κούτα από 
φελιζόλ (ψαροκασέλα), καλό φυτόχωμα, πλαστικό μπουκαλάκι ή καταβρεχτήρι, 
μαρκαδόροι, ταμπελίτσες, ποτηράκια ή γλαστράκια για μεταφύτευση 

Περιγραφή 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει από τέλος Ιανουαρίου μέχρι αρχές Απριλίου μέσα 
στην τάξη. Ξεκινάμε με ερώτηση στα παιδιά τι λαχανικά τρώνε αυτή την εποχή. Συνήθως 
αναφέρουν τα χειμωνιάτικα λαχανικά (μαρούλι, λάχανο, καρότα κλπ), αλλά και τις 
ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές. Με αυτή την αφορμή ρωτάμε αν έχουν δει καλλιέργεια 
μαρουλιών και αντίστοιχα καλλιέργεια ντομάτας. Κάποια παιδιά γνωρίζουν ότι το μαρούλι 
καλλιεργείται στο χώμα σε ανοικτούς χώρους και αντέχει στο κρύο του χειμώνα. Κάποια 
παιδιά επίσης γνωρίζουν ότι η ντομάτα το χειμώνα καλλιεργείται σε θερμοκήπια. Εδώ 
γίνεται ο διαχωρισμός σε χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά λαχανικά και αρχίζει η συζήτηση 
για την ενέργεια που καταναλώνεται στα θερμοκήπια και αν εμείς ως υπεύθυνοι 
καταναλωτές θα έπρεπε να τρώμε λαχανικά εκτός εποχής με τόση σπατάλη ενέργειας και 
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον. Καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών. 

Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει μόνο μία ποικιλία ντομάτας και αναδύονται οι 
παραστάσεις των παιδιών από τους πάγκους της λαϊκής ή του μανάβη. Κατόπιν 
επιδεικνύονται δύο φωτογραφίες ντομάτας: η μία λεία, ολοστρόγγυλη και γυαλιστερή και ή 
άλλη κακοφορμισμένη και όχι τόσο κόκκινη. Τίθεται η ερώτηση ποια από τις δύο θα 
αγόραζαν και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία οι γονείς τους θα επέλεγαν κάποιο 
λαχανικό. Καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών και σχολιάζονται συνολικά. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι «παραδοσιακές ποικιλίες» ντομάτας μέσω φωτογραφιών και 
οι ιδιότητες λόγω των οποίων αυτές υπερέχουν έναντι των «υβριδίων» (μυρωδιά, γεύση 
κλπ). Γίνεται ερμηνεία του όρου «υβρίδια» και λύνονται οι απορίες των παιδιών. 
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Μετά παρουσιάζονται και οι «παραδοσιακές» ποικιλίες τριών ή τεσσάρων καλοκαιρινών 
λαχανικών (πιπεριάς, μελιτζάνας, κολοκυθιού, κολοκύθας) μέσω φωτογραφιών του καρπού 
τους (Βλέπε: Καρτέλες παραδοσιακών καλοκαιρινών λαχανικών). Γίνεται η διάκριση 
«καρπού» και «σπόρου» (που συνήθως βρίσκεται μέσα στον καρπό) και τα παιδιά 
παρακινούνται να γίνουν συλλέκτες σπόρων από τα φρούτα και λαχανικά που τρώνε ή 
αναζητώντας τους από τους παππούδες ή/και άλλους συγγενείς στα χωριά τους ή ακόμα 
και σε αστικά περιβάλλοντα. 

Κατόπιν εκτίθενται τα φακελάκια με τους σπόρους που έχουμε προμηθευτεί από τον Πελίτι 
ή άλλους φορείς που ανταλλάσσουν παραδοσιακούς σπόρους. Γίνεται συζήτηση για τους 
καλλιεργητές που ανταλλάσσουν δωρεάν τους σπόρους και τι αξίες κρύβονται πίσω από 
αυτό σε αντιπαραβολή με τις μεγάλες πολυεθνικές που δημιουργούν υβρίδια και κρατούν 
τους παραγωγούς εξαρτημένους από αυτές. Γίνεται λόγος για τη διατροφική αυτάρκεια με 
την καλλιέργεια σε μικρούς κήπους της τροφής μας. Οι σπόροι ανοίγονται και γίνονται 
συγκρίσεις χρωμάτων, μεγεθών κλπ. Περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο ο 
καλλιεργητής συλλέγει από τα φυτά του τον σπόρο για την ερχόμενη χρονιά. 

Στη συνέχεια γίνονται τρύπες με στυλό στον πάτο της ψαροκασέλας και τοποθετείται το 
χώμα με προσοχή και χωρίς να πιέζεται μέχρι τρία εκατοστά κάτω από το χείλος της 
ψαροκασέλας. Χωρίζεται σε όσα μέρη είναι τα είδη των σπόρων που θα σπαρθούν. Το 
χώμα ραντίζεται ελαφρά με νερό. Οι μαθητές έρχονται με τη σειρά και ρίχνουν προσεκτικά 
τους σπόρους στο τμήμα της ψαροκασέλας που έχουν ετοιμάσει σε μικρές αποστάσεις 
μεταξύ τους. Τοποθετούνται ταμπελάκια με τα ονόματα των φυτών ή αναγράφεται στο 
τοίχωμα της ψαροκασέλας το όνομα του φυτού. Μετά οι σπόροι σκεπάζονται με το 
ανάλογο χώμα και το χώμα πιέζεται ελαφρά. 

Κατόπιν ανοίγονται τρύπες με διαβήτη στο πλαστικό καπάκι ενός μπουκαλιού 0,5l, το οποίο 
θα χρησιμοποιείται σαν μέτρο για το καθημερινό πότισμα του σπορείου. Το σπορείο 
τοποθετείται σε θέση με καλό ηλιασμό, συνήθως κοντά σε νότιο παράθυρο. Οι μαθητές 
αναλαμβάνουν ρόλους στην παρατήρηση ανάπτυξης των σπόρων και κρατούν ημερολόγιο, 
όπου αναγράφουν τις παρατηρήσεις τους από την ανάπτυξη κάθε είδους. 

Μετά από δύο μήνες τα φυτά είναι έτοιμα να μεταφυτευτούν στον κήπο του σχολείου. Τα 
υπόλοιπα μεταφέρονται σε ξεχωριστά μικρά ποτήρια ή γλαστράκια και είναι έτοιμα να 
μοιραστούν. Συνήθως διοργανώνεται μια ανοικτή γιορτή, κατά την οποία οι μαθητές 
εκθέτουν τα γλαστράκια τους και οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου ή η τοπική κοινωνία 
έρχεται στο σχολείο, ενημερώνεται για τις παραδοσιακές ποικιλίες και μοιράζονται όλοι τα 
νέα φυτά που θα φυτευτούν στους κήπους των μαθητών ή των γειτόνων. 

Αξιολόγηση 

Το εργαστήριο αυτό εφαρμόστηκε επί μία πενταετία σε πολλές τάξεις από την Υπεύθυνη 
Π.Ε. και διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια όλης 
αυτής της διαδικασίας, αναλαμβάνουν υπευθυνότητα να φροντίζουν τα σπορεία τους και 
να ενημερώσουν και άλλους για την καλλιέργεια των παραδοσιακών ποικιλιών. 
Μακροπρόθεσμα μεταφέρουν τη γνώση για την υπεύθυνη κατανάλωση και την διατροφική 
αυτάρκεια στις οικογένειες. 
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Καρτέλες παραδοσιακών καλοκαιρινών λαχανικών 
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Παραδοσιακοί σπόροι από την Ηλεία 

 
Ομαδοποίηση των σπόρων 

  
Αντιστοίχιση με τις πληροφοριακές καρτέλες 

 
Τοποθέτηση χώματος στην ψαροκασέλα 

  
Διάτρηση πάτου ψαροκασέλας 

 
Σπορά με προσοχή  
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Σπορά  

 
Εικόνα σπορείου πριν την κάλυψη με χώμα 

  
Σήμανση λωρίδων σπορείου 

 
Μέτρηση σπόρων για στατιστικές 

  
Επικάλυψη με χώμα 

 
Πότισμα με αυτοσχέδιο ποτιστήρι 

  
Το σπορείο μετά από δύο μήνες Μεταφύτευση για μοίρασμα 
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Μια γωνιά για τα… σποράκια μας! 

Ευριδίκη Λούπα ΠΕ70 

6ο Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ 

Διάρκεια 3 διδακτικές  ώρες 

Στόχοι κατανόηση του κύκλου ζωής και αναγκών των φυτών, εξοικείωση στην επαφή με το 
χώμα, συνεργατικότητα, αίσθημα ευθύνης- πρωτοβουλίας-φροντίδας, διάκριση σπόρων  

Υλικά- Εργαλεία χώμα, σπόροι, γλαστράκια, πλαστικά μπουκάλια, ψαροκασέλα, νερό, 
πινέλα, τέμπερες, χαρτόνια, γλωσσοπίεστρα, κορδέλες, ποτιστήρι (ψεκαστηράκι) 

Περιγραφή 

Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές ετοίμασαν τα γλαστράκια που φιλοξένησαν τα 
σποράκια τους. Έβαψαν με διάφορα χρώματα τα έτοιμα γλαστράκια, ώστε να τα 
ομορφύνουν, ενώ μετέτρεψαν σε γλάστρα ένα πλαστικό μπουκάλι. Η δεύτερη διδακτική 
ώρα αφιερώθηκε στη διαδικασία της σποράς στα γλαστράκια. Οι μαθητές ακολούθησαν 
βήμα βήμα τη διαδικασία, ώστε να βοηθήσουν τα σποράκια τους να μεγαλώσουν γρήγορα. 
Αρχικά έγινε έλεγχος της βάσης κάθε γλάστρας, ώστε να σιγουρευτούν ότι υπάρχουν 
τρυπούλες  για να φεύγει η περίσσεια του νερού και να υπάρχει ο απαραίτητος αερισμός. 
Τοποθέτησαν πρώτα στον πάτο μερικές πετρούλες και συμπλήρωσαν κατά τα 2/3 με  το 
χώμα. Στη συνέχεια το έβρεξαν και το πίεσαν με το χέρι τους. Πρόσθεσαν 3-4 σπόρους σε 
κάθε γλαστράκι και κάλυψαν με χώμα. Ο κανόνας της κάλυψης των σπόρων είναι το χώμα 
που θα τους σκεπάσει να είναι 2-3 φορές το ύψος του σπόρου. Πίεσαν  ελαφρά το χώμα 
που πρόσθεσαν και πότισαν  ελάχιστα. Σε αυτή τη φάση το πότισμα πρέπει να γίνει πολύ 
προσεκτικά, για να μη παρασυρθούν τα σποράκια από μια μεγάλη ποσότητα νερού και δε 
βλαστήσουν ποτέ. Για να γνωρίζουν τι έχουν φυτέψει, σε κάθε γλάστρα  τοποθέτησαν 
χάρτινα ταμπελάκια με την ονομασία των φυτών. Τέλος, την τρίτη διδακτική ώρα, 
πραγματοποιήθηκε σπορά σε ψαροκασέλα. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, με την 
διαφορά ότι τοποθετήθηκαν περισσότερα σποράκια. Έτσι ολοκληρώθηκε η σπορά και 
δημιουργήθηκε η γωνιά των φυτών μέσα στην τάξη. Αποφασίστηκε κάθε μέρα 2 μαθητές 
να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα και το πότισμα των φυτών!!! 

Σύνδεση με διδακτικά αντικείμενα: Γλώσσα (παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου), 
Μαθηματικά (μετρήσεις), Μελέτη του Περιβάλλοντος (τα φυτά), Εικαστικά (κατασκευές)  

Αξιολόγηση 

Από την αρχή ο ενθουσιασμός των μαθητών για τη διαδικασία της σποράς ήταν πολύ 
μεγάλος. Έδειξαν αγάπη και ενδιαφέρον για τα φυτά της τάξης. Κατανόησαν τα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών και τις ανάγκες τους. Ανέπτυξαν το αίσθημα της ευθύνης, της 
πρωτοβουλίας και της φροντίδας.  
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Βάφοντας τα γλαστράκια Βάφοντας τα γλαστράκια 

 

  
Σπορά σε γλαστράκια Σπορά σε γλαστράκια 

 

  
Σπορά σε φελιζολένιο σπορείο Σπορά σε φελιζολένιο σπορείο 
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Σπέρνοντας σπόρους λαχανικών 

Αναστασία- Θεοδώρα Σαμαρά ΠΕ70 & Ελένη Βαρελά ΠΕ70 & 
Νικόλαος Λάμψας ΠΕ70 

8ο Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ’  

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία της σποράς λαχανικών, να αποκτήσουν τη διάθεση 
εμπλοκής στη διαδικασία της φροντίδας των σπορείων, να μάθουν να συνεργάζονται για 
την επίτευξη μιας εργασίας. 

Υλικά- Εργαλεία 

Χώμα ειδικό για λαχανικά, σπόροι (ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, ραπανάκι κλπ.), 
φτυαράκι, δίσκος σποράς (10Χ15 θήκες) από φελιζόλ, μικρό ποτιστήρι 

Περιγραφή 

Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου έγινε μια εισαγωγή 
για το ξεκίνημα της ζωής των φυτών και ξεκίνησαν με τη βοήθειά μας να φυτεύουν τους 
σπόρους. Επειδή ήταν η πρώτη μας δραστηριότητα, ώστε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε 
τον κήπο μας, οι μαθητές ένας - ένας διάλεγε ποιον σπόρο ήθελε να φυτέψει και τον 
τοποθετούσε στον δίσκο σποράς μαζί  με χώμα το οποίο κατέβρεχε με ένα μικρό ποτιστήρι. 
Οι θήκες του δίσκου σποράς ήταν 150 με αποτέλεσμα οι μαθητές να σηκωθούν αρκετές 
φορές ο καθένας για να σπείρουν. Στο τέλος της δραστηριότητας ανέλαβαν να ποτίζουν 
κάθε μέρα τα φυτάρια μέχρι να μεγαλώσουν.  

Φωτογραφικό υλικό 

  
Εισαγωγή στη διαδικασία Γνωριμία με τα υλικά 
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Γέμισμα σπορείου με χώμα 

 
Επιλογή των σπόρων 

  
Σπορά  Κάλυψη μα χώμα 

 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με την Ενότητα 4 – «Φυτά και Ζώα του Τόπου μας» στη 
Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, όλα τα παιδιά έδειξαν 
έντονο ενδιαφέρον και τους άρεσε πολύ η επαφή τους με τη διαδικασία φύτευσης. Ήθελαν 
να μάθουν πότε θα δουν τα φυτά τους να φυτρώνουν από το χώμα, έδειξαν υπευθυνότητα 
στο πότισμά τους. Κάτι που θα βοηθούσε περισσότερο είναι το να γράψουμε στις θήκες 
ποιος φύτεψε το κάθε φυτό, ώστε να αναλάβει ο κάθε μαθητής να «μεγαλώσει» τα δικά 
του φυτά και να ασχοληθούν όλοι με τη φροντίδα τους.   
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Μεταφύτευση φυτών σε πλαστικά μπουκάλια - 
γλαστράκια 

Αναστασία- Θεοδώρα Σαμαρά ΠΕ70 & Ελένη Βαρελά ΠΕ70 

8ο

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

 Δ.Σ. Μεγάρων 2012-2013 Τάξη Γ’  

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία της μεταφύτευσης λαχανικών, να δημιουργήσουν 
με την επαναχρησιμοποίηση υλικών το δικό τους γλαστράκι, να αποκτήσουν τη διάθεση 
εμπλοκής στη διαδικασία μεταφύτευσης μέσω ενός διασκεδαστικού τρόπου 

Υλικά- Εργαλεία 

Χώμα ειδικό για λαχανικά, πλαστικά μπουκάλια, δίσκος σποράς με φυτά που βρίσκονται σε 
αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ψαλίδι, λευκές ετικέτες ή χαρτονάκια με οδοντογλυφίδες, 
ποτιστήρι 

Περιγραφή 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει περίπου 2 με 3 εβδομάδες μετά την σπορά λαχανικών 
στα σπορεία. 

Ο κάθε μαθητής έχει φέρει πλαστικά μπουκάλια, στα οποία κόβει με ψαλίδι στο ένα μέρος 
τους ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και το αφαιρεί. Στη συνέχεια τα γεμίζει με χώμα 
ειδικό για λαχανικά. Βγάζει με προσοχή ένα φυτό από το δίσκο σποράς μαζί με το χώμα 
του, το τοποθετεί μέσα στο χώμα που υπάρχει στο μπουκάλι και το καλύπτει προσεκτικά 
γύρω- γύρω.  

Έπειτα, γράφει σε μία ετικέτα το όνομα του φυτού και το κολλάει στο κάθε μπουκάλι ή 
εναλλακτικά κολλάει ένα χαρτονάκι με το όνομα πάνω σε μία οδοντογλυφίδα και το βάζει 
μέσα στο χώμα.  

Τα νέα «φυτώρια» τοποθετούνται σε ηλιόλουστη θέση δίπλα στο παράθυρο και οι μαθητές 
ερμηνεύουν το ρόλο του φωτός και της θερμότητας. Τέλος, οι μαθητές αναλαμβάνουν το 
πότισμα και την φροντίδα για την ανάπτυξή του φυτού τους. 

Αξιολόγηση 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα άρεσε στα παιδιά, γιατί τα μπουκάλια τους θύμιζαν 
καραβάκια και διασκέδαζαν με αυτό. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα πλαστικό 
μπουκάλι μπορεί να γίνει γλαστράκι. Αυτό που τους δυσκόλεψε ήταν το να κόψουν το 
πλαστικό και σε αυτό χρειάστηκαν τη βοήθειά μας.  
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Φωτογραφικό υλικό 

  
2-3 βδομάδες μετά την σπορά 

 
Μεταφύτευση στο πλαστικό μπουκάλι 

  
Σήμανση φυτών και μπουκαλιών Δημιουργία γωνιάς μικρών φυτωρίων 
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Μεταφύτευση σπορόφυτων λαχανικών και 
μοίρασμα! 

Ευριδίκη Λούπα ΠΕ70 

6ο Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ 

Διάρκεια 2 διδακτικές  ώρες 

Στόχοι κατανόηση του κύκλου ζωής και αναγκών των φυτών, εξοικείωση με τη διαδικασία 
της μεταφύτευσης, συνεργατικότητα, αίσθημα  ευθύνης και προσφοράς 

Υλικά- Εργαλεία  

χώμα, γλαστράκια, νερό, φυτά, φτυαράκι  

Περιγραφή 

Δύο μήνες, περίπου, μετά τη διαδικασία της σποράς μέσα στην τάξη και της φροντίδας των 
φυτών, ακολούθησε η διαδικασία της μεταφύτευσης. 

Τα σποράκια των παιδιών αναπτύχθηκαν και το πλήθος τους ήταν τόσο, ώστε να 
μοιραστούν σαν δωράκια σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Τα φυτά που μοιράστηκαν 
ήταν φακές, αρακάς, βασιλικός, ντομάτα, ρίγανη και καρπούζι. Για τη μεταφύτευση και το 
μοίρασμα των φυτών χρειάστηκαν 2 διδακτικές ώρες.  

Στην αρχή έγινε συζήτηση για την ανάγκη μεταφύτευσης, αντλήθηκαν οι ιδέες των παιδιών 
και ερμηνεύτηκαν. Κατά τη διαδικασία της μεταφύτευσης, πολύ προσεκτικά βγήκαν τα 
φυτά από τα αρχικά σπορεία και φυτεύτηκαν σε καινούρια γλαστράκια. Τα γλαστράκια 
αυτά πήραν οι μαθητές στο σπίτι τους με σκοπό να τα φροντίσουν και να τα 
μεταφυτεύσουν σε κάποια μεγαλύτερη γλάστρα ή στον κήπο τους. Ένα μεγάλο μέρος των 
νέων φυτών μοιράστηκε στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων, για να τα καλλιεργήσουν 
στον κήπο του σπιτιού τους. Η μέρα αυτή ήταν σαν πανηγύρι! 

Σύνδεση με διδακτικά αντικείμενα: Γλώσσα (παραγωγή προφορικού λόγου),  Μαθηματικά 
(μετρήσεις), Μελέτη του Περιβάλλοντος (τα φυτά) 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές της τάξης, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρατηρούσαν όλο αυτό το 
διάστημα τα σποράκια τους να αναπτύσσονται με τη δική τους βοήθεια και φροντίδα. Έτσι, 
ανέλαβαν τον ρόλο του «μικρού  κηπουρού» και πολύ υπεύθυνα και προσεκτικά βοήθησαν 
στη διαδικασία της μεταφύτευσης και του μοιράσματος.  Ο ενθουσιασμός τους ήταν πολύ 
μεγάλος όχι μόνο επειδή πήραν από ένα φυτό ο καθένας για το σπίτι του, αλλά κυρίως 
διότι προσέφεραν και από ένα, σαν δώρο, σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Ανέπτυξαν 
το αίσθημα της ευθύνης, της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της προσφοράς.  
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Μεταφύτευση από το σπορείο Μεταφύτευση 

 

 

 

 
Τα μεταφυτευμένα φυτά 

 
Το μοίρασμα στη σχολική κοινότητα 
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Η Σπορογιορτή μας! 

Ελένη Χρήσιμου ΠΕ70 & Διονυσία Τέντε ΠΕ70 

2ο

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Ασπροπύργου                      Τάξη: Δ΄ 

Στόχοι 

Η οργάνωση της Σπορογιορτής ήταν  η απόρροια μιας ομαδικής δουλειάς πέντε τάξεων, 
κατά την οποία στόχοι ήταν οι μαθητές με ένα όμορφο και βιωματικό τρόπο να γνωρίσουν 
τις παραδοσιακές ποικιλίες των λαχανικών, να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της 
διατήρησής τους, να νιώσουν ως συνεργάτες του «Πελίτι», να μάθουν  με βιωματικό τρόπο 
τις φάσεις ανάπτυξης του φυτού, να συνδέσουν την καλλιέργεια με τις καιρικές συνθήκες 
και τέλος να  ζήσουν τη χαρά της προσφοράς. 

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτόνια, μαρκαδόροι, σπόροι, γάντια, χώμα, κασέλες από φελιζόλ, ποτηράκια, φυτά, 

Περιγραφή 

Αρχικά απευθυνθήκαμε σε τοπικές ομάδες του Πελίτι, για να μας προμηθεύσουν σπόρους 
από ντόπιες ποικιλίες από την τράπεζα σπόρων τους. Λίγο μετά το Πάσχα σπείραμε σε 
σπορεία διάφορους σπόρους καλοκαιρινών λαχανικών. Μέσα από την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση που έγινε, οι μαθητές κράτησαν σπόρους και έφτιαξαν την πρώτη 
«Σποροτράπεζα». Μετά από φροντίδα των σπορείων για ενάμιση περίπου μήνα με 
πότισμα, καταγραφή ημερολογίου για το μεγάλωμα των φυτών και την εξέλιξή τους ανά 
εβδομάδα, τα μεταφυτέψαμε σε ποτηράκια έτοιμα για να τα παραλάβει κάθε μαθητής στο 
σπίτι του και να τα μεγαλώσει.  

Η λήξη του προγράμματος έγινε με γιορτινό τρόπο, διοργανώνοντας μια «Σπορογιορτή»!!! 
Δημιουργήσαμε μία αφίσα για την Σπορογιορτή μας, την οποία αναρτήσαμε στο 
διαδίκτυο!!! Κεντρικό θέμα της αφίσας μας: «Πρόσφερε στο φυτό, για να σου 
προσφέρει!!!». Ακολούθησε μια πρόσκληση προς τους γονείς και γέμισε κόσμο ο κήπος 
μας, για να γιορτάσουν μαζί μας με χυμούς, φρούτα, φαγητά και γλυκά. Μαζί τους ήρθαν 
φίλοι και γείτονες. 

Ο χώρος του κήπου στολίστηκε με κολλάζ, φωτογραφίες, στιχάκια με τους μικρούς μας 
αγρότες, με τα σκιάχτρα μας και τα σπορεία μας. Παρουσιάσαμε όλη την εργασία που είχε 
γίνει τους μήνες αυτούς, τους στόχους που επιδιώξαμε, όπως είναι η βιωματική 
ενασχόληση των μαθητών με την φύτευση σπόρων, σύμφωνα με το μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος της Δ΄ Δημοτικού, καθώς και η επαφή με τη φύση και όλα όσα έχουν να 
κάνουν με το φυσικό περιβάλλον. 

Στην γιορτή τονίσαμε τη σημασία των παραδοσιακών ποικιλιών, καθώς αυτές είναι πιο 
φυσικές και αγνές και δίνουν πιο δυνατό και νόστιμο καρπό. Δόθηκαν συμβουλές στους 
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μαθητές και τους γονείς για την περιποίηση των φυτών και συγκεκριμένα εξηγήσαμε ότι τα 
φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται φροντίδα και αγάπη. Για να φυτέψουν τα 
φυτά που τους δώσαμε, θα πρέπει να σκάψουν βαθιά μέσα στο χώμα να βάλουν το φυτό 
και κατόπιν να το καλύψουν με χώμα ώστε η ρίζα να μην φαίνεται. Τα φυτά αυτά, όπως 
ντοματιά, αγγουριά, πεπονιά, θέλουν καθημερινό πότισμα, καλό κλίμα, δηλαδή ήλιο και 
ζέστη, αλλά όχι υπερβολική ζέστη. Το φυσικό λίπασμα επίσης μπορεί να βοηθήσει στο 
μεγάλωμα των φυτών μας. Όχι πολύ νερό, για να μη σαπίσουν τα φυτά, όπως δείξαμε και 
στον κήπο μας. Η καλύτερη ώρα για πότισμα είναι το πρωί πριν βγει ο ήλιος ή διαφορετικά 
αργά το απόγευμα. Καλό είναι να σκαλίζουμε το χώμα, όπως δείξαμε και στον κήπο, γιατί 
έτσι παίρνει αέρα το φυτό. Επίσης, για να απαλλαγούμε από τα μικρά ζουζούνια, καλό είναι 
να στραφούμε σε φυσικές μεθόδους, όπως νερό με πράσινο σαπούνι. Γενικά τα φυτά 
θέλουν τη φροντίδα μας, οπότε πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, αλλά θα μας ανταμείψουν! 

Η εκδήλωση έκλεισε με μια ευχή: Οι μικροί αγρότες να καταφέρουν να μαζέψουν σπόρο 
από τα φυτά τους, για να τον μοιράσουν του χρόνου και σε άλλους! 

Αξιολόγηση 

Η εκδήλωση στη λήξη του προγράμματος πέτυχε με την αθρόα προσέλευση μαθητών και 
γονιών, την ενημέρωση τους για το πρόγραμμα καθώς και τη διανομή των φυτών σε 
αυτούς. Η ελεύθερη προσφορά των σπόρων και η καλλιέργειά τους θα βοηθήσει στη 
συνέχεια του προγράμματος καθώς και στην δημιουργία αποθέματος για τις μελλοντικές 
χρονιές.  

Φωτογραφικό υλικό 
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Μεταφύτευση στον κήπο του σχολείου 

Αναστασία- Θεοδώρα Σαμαρά ΠΕ70 & Ελένη Βαρελά ΠΕ70 & 
Νικόλαος Λάμψας ΠΕ70 

8ο

 

 Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ’  

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για την μεταφύτευση, τη 
διαδικασία της μεταφύτευσης διαφόρων φυτών σε έναν πραγματικό κήπο, να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία μεταφύτευσης, να αποκτήσουν μια υπεύθυνη στάση ως 
προς τη φροντίδα των φυτών. 

Υλικά- Εργαλεία 

Χώμα ειδικό για λαχανικά, φτυάρι, ποτιστήρι, ξυλάκια (για σουβλάκια) και χαρτονάκια, 
διαφάνειες για πλαστικοποίηση, πλαστικοποιητής 

Περιγραφή 

Ο κάθε μαθητής φέρνει τα φυτά που έχει φυτέψει και έχει μεγαλώσει μέσα στο πλαστικό 
του μπουκάλι- γλαστράκι ώστε να το μεταφυτέψει στον κήπο του σχολείου. Στην αρχή 
γίνεται μια εισαγωγή για τα εργαλεία που χρειάζονται, ονοματίζονται και επιδεικνύεται η 
χρήση τους.  

Μετά γίνεται συζήτηση και αντλούνται οι γνώμες των παιδιών για τη χρήση του πλαστικού 
(μπουκαλιού ή γλάστρας) και για το χρόνο ζωής του μέσα στο χώμα. Οι περισσότεροι 
μαθητές γνωρίζουν από εμπειρία ότι πρέπει να βγουν τα μικρά φυτά από το πλαστικό για 
να φυτευτούν στο χώμα. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν αυτή την εμπειρική γνώση, 
καταλήγουν ότι το πλαστικό αργεί πολύ να αποδομηθεί μέσα στο χώμα οπότε θα εμποδίσει 
τις ρίζες των φυτών να αναπτυχθούν και να ρουφούν νερό και θρεπτικά συστατικά. 

Κατόπιν με προσοχή και με την υπόδειξή μας, οι μαθητές ανοίγουν λακκούβες στο χώμα 
όπου φυτεύουν το φυτό τους συμπληρώνοντας γύρω- γύρω με χώμα κατάλληλο για 
λαχανικά και το ποτίζουν. 

Στη συνέχεια φτιάχνουν μια ταμπελίτσα γράφοντας ένα χαρτονάκι με το όνομα του φυτού 
(με τη βοήθειά μας πλαστικοποιείται) και στη συνέχεια το κολλούν σε ένα ξυλάκι που θα 
μπει στο χώμα δίπλα στο κάθε φυτό. Τέλος δημιουργούν όλοι μαζί μια ταμπέλα που λέει με 
μεγάλα γράμματα ότι εκεί έχουν φυτευτεί φυτά, ώστε να προσέχουν οι υπόλοιποι μαθητές 
του σχολείου.  
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Αξιολόγηση 

Κατά την εκτίμησή μας, η δραστηριότητα πέτυχε τους στόχους της και οι μαθητές χάρηκαν 
πολύ την όλη διαδικασία. Επίσης έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον και στη συνέχεια, αφού 
πότιζαν συστηματικά τον κήπο και τον πρόσεχαν! 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Σκάψιμο και άνοιγμα λακκούβας 

 
Μεταφορά από το σπορείο 

  
Τοποθέτηση φυτού στη λακκούβα Κάλυψη ριζικού συστήματος με χώμα 
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Δημιουργία Δενδρόκηπου, Λαχανόκηπου, 
Ανθόκηπου 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια: 3 μήνες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές  φυτά κατάλληλα για τη δημιουργία σχολικού κήπου. Να 
φτιάξουν δενδρόκηπο, λαχανόκηπο και ανθόκηπο στο σχολείο. Να γνωρίσουν και να 
χειρίζονται εργαλεία κήπου. Να συνεργασθούν για την κατασκευή και φροντίδα 
(καθάρισμα, σκάλισμα, πότισμα, κλάδεμα, παραγωγή προϊόντων) του σχολικού κήπου. Να 
εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ δημοσιεύοντάς την εργασία τους στο διαδίκτυο.    

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Μελέτη Περιβάλλοντος: Γνωριμία με τη χλωρίδα της περιοχής με την επιλογή και φύτευση 
φυτών δενδρόκηπου, λαχανόκηπου και ανθόκηπου, φροντίδα, καλλιέργεια και παραγωγή 
κηπευτικών, ευαισθητοποίηση των μαθητών στη σημασία και αξία του σχολικού κήπου  

ΤΠΕ: Δημοσίευση στο διαδίκτυο 

Υλικά - Εργαλεία 

Μικρά φυτά και σπόροι για δενδρόκηπο, λαχανόκηπο και ανθόκηπο, εργαλεία κήπου, 
τσιμεντένιες πλάκες, μικροί ξύλινοι πάσσαλοι, πλαστικοποιημένες ταμπελίτσες με το όνομα 
των φυτών που θα φυτευτούν, λεπτό σχοινάκι 

Περιγραφή 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Με τη βοήθεια του δασκάλου επιλέγουν και 
προμηθεύονται τα κατάλληλα φυτά για δενδρόκηπο (π.χ. πεύκο, κυπαρίσσι, νεραντζιά, 
κληματαριά, βιβούρνο, κορονίλα, ελιά), για λαχανόκηπο (π.χ. μαρούλι, κρεμμυδάκια ξερά 
και χλωρά, ραπανάκια, σέσκουλα, σπανάκι, αρακάς, κουκιά, σέλινο, άνηθος, μαϊντανός, 
πατάτες, παντζάρι) και για ανθόκηπο (π.χ. γεράνια, βιολέτες, τριανταφυλλιές, κ.ά.). 

Με τα εργαλεία κήπου (τσουγκράνα, μικρή τσάπα, φτυάρι, ζεμπίλι, γάντια) καθαρίζουν και 
προετοιμάζουν το σχετικό χώρο. Τοποθετούν οριζόντια και κάθετα τσιμεντένιες πλάκες για 
να δημιουργήσουν εσωτερικούς διαδρόμους. Έτσι θα μπορούν να πλησιάζουν τα 
αναπτυσσόμενα φυτά, για να τα ποτίσουν, να σκαλίσουν το χώμα κλπ. Στη συνέχεια με τους 
μικρούς πασσάλους και το σχοινάκι χωρίζουν το έδαφος σε μικρά ορθογώνια ή τετράγωνα 
κομμάτια. Σε κάθε κομμάτι του εδάφους που χώρισαν θα φυτέψουν κι ένα διαφορετικό 
είδος φυτών. 
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Κάθε ομάδα φυτεύει τα φυτά της ανοίγοντας λακκάκια ή ρίχνοντας απλώς τον σπόρο στο 
έδαφος. Τοποθετεί μέσα και μια μικρή πινακίδα με το όνομα του φυτού και μια άλλη 
μεγαλύτερη σε ορισμένο κοντινό σημείο (έξω από τον κήπο) π.χ. σε κάποιο ξύλινο στύλο, η 
οποία γράφει βασικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο φυτό. 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη φροντίδα του κήπου (καθάρισμα, σκάλισμα, πότισμα, 
κλάδεμα, παραγωγή προϊόντων) σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Τέλος, με τη βοήθεια 
του δασκάλου η εργασία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.        

Αξιολόγηση 

Η δημιουργία σχολικού κήπου εφαρμόστηκε στην τάξη μου την σχολική χρονιά 2013 – 2014 
στα πλαίσια εκπόνησης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Σχολικός κήπος». Υπήρξε 
μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι συνεργάστηκαν άριστα μεταξύ 
τους, με πολλή προθυμία και χαρά. Κάθε ομάδα φύτεψε τα φυτά της, τα οποία φρόντιζε με 
προσοχή και επιμέλεια. Σε λίγο καιρό φύτρωσαν και μεγάλωσαν. Οι μαθητές 
ενθουσιάστηκαν πολύ όταν λαχανόκηπος έδωσε τους καρπούς του.  

Όλα τα παιδιά του σχολείου επισκέπτονταν και θαύμαζαν το σχολικό κήπο ο οποίος έγινε 
όμορφος, λειτουργικός και φιλικός. Η όλη εργασία μας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο: στο 
wiki της Υπεύθυνης ΠΕ Δυτικής Αττικής «Ο κήπος της αειφορίας». Μπορείτε να το 
επισκεφθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B
3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD 

Φωτογραφικό υλικό 

Τα παιδιά εργάζονται στον κήπο 

   

   

http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD�
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Γενική άποψη των παρτεριών- Ενημερωτικές πινακίδες 

  

  

 

Ανθόκηπος 
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Λαχανόκηπος σε πρώιμο στάδιο 

   

   

   

 
Λαχανόκηπος σε ανάπτυξη 
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Ένας Βραχόκηπος με προσωπικότητα 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές  φυτά κατάλληλα για τη δημιουργία βραχόκηπου. Να γνωρίσουν 
και να χειρίζονται εργαλεία κήπου. Να συνεργασθούν για τη δημιουργία του βραχόκηπου. 
Να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ δημοσιεύοντάς την εργασία τους στο διαδίκτυο.    

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Μελέτη Περιβάλλοντος: Γνωριμία με τη χλωρίδα της περιοχής με τη φύτευση φυτών και 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στη σημασία και αξία ύπαρξης βραχόκηπου στο σχολείο 
τους  

ΤΠΕ: Δημοσίευση στο διαδίκτυο 

Υλικά- Εργαλεία 

Φυτά κατάλληλα για βραχόκηπο, εργαλεία κήπου, μικροί ξύλινοι πάσσαλοι, 
πλαστικοποιημένες ταμπελίτσες με το όνομα των φυτών που θα φυτευτούν 

Περιγραφή 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Με τη βοήθεια του δασκάλου επιλέγουν και 
προμηθεύονται τα κατάλληλα φυτά (π.χ. μέντα, σκυλάκι, λεβάντα, ρίγανη, δυόσμος, 
μαντζουράνα, δενδρολίβανο, πεύκο, κυπαρίσσι, κ.α.), πέτρες και χαλίκι μικρού μεγέθους 
(γαρμπίλι). Με τα εργαλεία κήπου (τσουγκράνα, μικρή τσάπα, φτυάρι, ζεμπίλι, γάντια) 
καθαρίζουν και προετοιμάζουν το χώρο που πρόκειται να δημιουργήσουν το βραχόκηπο. 
Κάθε ομάδα σκάβει έναν μικρό λάκκο, φυτεύει το φυτό της, το προστατεύει βάζοντας  γύρω 
γύρω πέτρες και τοποθετεί την ταμπελίτσα με το όνομα του φυτού για να το γνωρίζουν 
όλοι οι μαθητές του σχολείου. Κατόπιν, οι ομάδες ρίχνουν σε διάφορα σημεία του 
βραχόκηπου χαλίκι (γαρμπίλι) και με τις τσουγκράνες το απλώνουν ομοιόμορφα σε όλο το 
χώρο. Ο βραχόκηπος είναι έτοιμος. Οι ομάδες συνεννοούνται  μεταξύ τους για το τακτικό 
πότισμα, την περιποίηση των φυτών τους και τον καθαρισμό του βραχόκηπου. Με τη 
βοήθεια του δασκάλου δημοσιεύουν την εργασία τους στο διαδίκτυο.        

Αξιολόγηση 

Η δημιουργία βραχόκηπου εφαρμόστηκε στην τάξη μου την σχολική χρονιά 2013 – 2014, 
στα πλαίσια εκπόνησης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Σχολικός κήπος». Υπήρξε 
μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι συνεργάστηκαν άριστα μεταξύ 
τους, με πολλή προθυμία και χαρά. Κάθε ομάδα φύτεψε το φυτό της, το οποίο υιοθέτησε 
και φρόντιζε με προσοχή και επιμέλεια. Έτσι δημιουργήσαμε δίπλα στην είσοδο του 
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σχολείου μας έναν πανέμορφο βραχόκηπο που θαύμαζαν όλοι όσοι τον έβλεπαν. Η όλη 
εργασία μας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο: στο wiki της Υπεύθυνης ΠΕ Δυτικής Αττικής «Ο 
κήπος της αειφορίας». 

http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B
3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD 

 

Φωτογραφικό υλικό 
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“Spring flowers” 

Φωτεινή Διακοπούλου ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας 

9ο

Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι:  

Γνωστικοί: Να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, 
εξασκώντας τις τέσσερις δεξιότητες listening - speaking - reading - writing. Να εμπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους στην Αγγλική Γλώσσα: Τα χρώματα, ονόματα λουλουδιών, τα μέρη των 
φυτών, οι πέντε ανάγκες των φυτών και οι εποχές του χρόνου, Γραμματική δομή: αόριστο 
άρθρο a/an. Να έρθουν σε επαφή με τους Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες και να αναπτύξουν  
ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) 

Συναισθηματικοί στόχοι: Να έρθουν σε επαφή με τη φύση για να γνωρίσουν την ομορφιά 
της και να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση μέσα από την ανάγνωση 
ψηφιακών παραμυθιών, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη ζωγραφική, τη 
φωτογραφία, τη δημιουργία μιας ψηφιακής παλέτας με τα αγαπημένα τους λουλούδια, να 
αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να ενισχύσουν τη σχέση τους με τη 
μητέρα-φύση.  

Υλικά- Εργαλεία 

Το λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο Little Ida’s Flowers, του Hans Christian Andersen (illustrated 
by Linda Allen,1989) που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1835. 

Η ταινία μικρού μήκους “Little Ida’s Flowers”, βασισμένη στο παραμύθι του Hans Christian 
Andersen «Τα Λουλούδια της Μικρής Άιντα». Το βρίσκουμε στο σύνδεσμο: 
http://www.dailymotion.com/video/x15hccm_ft-06a-little-ida-s-lowers_shortfilms 

To δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο “padlet” που αποτελεί μία ψηφιακή παλέτα, στην οποία 
μπορεί ο κάθε μαθητής/μαθήτρια να γράψει ή να απαντήσει σε ερώτημα που έχει τεθεί 
από το δάσκαλό/δασκάλα του και να επισυνάψει μια ζωγραφιά ή φωτογραφία, ένα 
μουσικό κομμάτι, ηχητικό αρχείο ή και βίντεο.  

Για το βιωματικό κομμάτι, το φύτεμα των ανοιξιάτικων βολβών, χρειαστήκαμε βολβούς, 
χώμα, γλάστρες και ένα ποτιστήρι.    

Περιγραφή 

1η - 2η

Παρακολουθήσαμε στην τάξη την ταινία μικρού μήκους “Little Ida’s Flowers” βασισμένη 
στο παραμύθι του Hans Christian Andersen «Τα Λουλούδια της Μικρής Άιντα» από εδώ: 

  διδακτική ώρα: 

http://www.dailymotion.com/video/x15hccm_ft-06a-little-ida-s-flowers_shortfilms              
Μέσα από το παραμύθι παρουσιάζεται η αγάπη της μικρής Άιντα για τα λουλούδια της 
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άνοιξης, η φροντίδα που τους έδειχνε για να τα κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στη 
ζωή, η θλίψη της για το μαρασμό τους και η ελπίδα της για αναγέννηση των λουλουδιών 
μέσα από τους βολβούς τους την επόμενη άνοιξη.  

 

Ζωγραφίσαμε και μάθαμε τα μέρη των φυτών (www.youtube.com/watch?v=X6TLFZUC9gl ) 
καθώς και τις πέντε ανάγκες των φυτών (soil-water-space-light-air) μέσα από το Αγγλικό 
τραγουδάκι “The needs of a plant” (www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzl), το οποίο 
τραγουδήσαμε και χορέψαμε στην τάξη. 

For a plant to stay alive/It needs 5 things I would 
not lie/It needs water so it can grow/and it needs 
soil just like so.  

Plants need space. They can’t be tight/The sun 
helps plants by giving light.  

Don’t forget to give plants air/Repeat the needs if 
you dare… 

NEED 1. WATER/ NEED 2. SOIL/ NEED 3. SPACE/ 
NEED 4. LIGHT / NEED 5. AIR   

Τέλος, μάθαμε στην Αγγλική γλώσσα όλα τα ονόματα των λουλουδιών του παραμυθιού. 

Εν συνεχεία, αναγνώστηκε στην Αγγλική γλώσσα το λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο Little Ida’s 
Flowers, του Hans Christian Andersen, Illustrated by Linda Allen, 1989, το οποίο είναι 
δυνατό να το διαβάσει κάποιος και  on-line στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/LittleIdasFlowers_e.html 
 
3η  - 4η

Προχωρήσαμε στη δημιουργία ψηφιακής παλέτας με τίτλο “Spring Flowers”. 

  διδακτική ώρα:  

https://padlet.com/foteini_diakopoulou/Spring_Flowers. 

Είναι πολύ απλό να δημιουργήσει κάποιος λογαριασμό στο site https://padlet.com ή να 
συνδεθεί χρησιμοποιώντας το gmail ή facebook λογαριασμό του και εάν θέλει να 
κοινοποιήσει την παλέτα του ή ακόμη και να προσκαλέσει σε συνεργασία άλλα άτομα 

http://www.youtube.com/watch?v=X6TLFZUC9gl�
http://www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzl�
http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/LittleIdasFlowers_e.html�
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δίνοντάς τους το δικαίωμα να γράψουν την άποψή τους ή να απαντήσουν στην ερώτηση 
που έχουν αναρτήσει στο συγκεκριμένο padlet. Υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξει κανείς 
όσα padlets θέλει ενώ η χρήση του είναι πολύ απλή ακόμη και για τους μικρούς μαθητές. 
Έτσι, ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν ποιο είναι το αγαπημένο τους ανοιξιάτικο 
λουλούδι (My favourite Spring Flower is…) και να επισυνάψουν τη φωτογραφία του από τη 
συλλογή φωτογραφιών που τους δόθηκε. 

 

Δημιουργήθηκε μία παλέτα, η οποία είναι δυνατό να αποθηκευθεί στον υπολογιστή ως 
αρχείο εικόνας τύπου “jpeg”, με τη χρήση του δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου 
αποτύπωσης της οθόνης του Η/Υ. Θα το βρείτε στο site:  https://web-capture.net/ 

 Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των απαντήσεων, πληκτρολογήσαμε το URL 
της ιστοσελίδας του padlet που θέλαμε να αποτυπώσουμε, και στη μπάρα με τις επιλογές 
αποθήκευσης που μας δίνονται, επιλέξαμε με το ποντίκι τη μορφή εικόνας JPEG και έτσι 
αποθηκεύθηκε αυτόματα στο φάκελο του Η/Υ  που έχουμε ήδη επιλέξει.  

5η

Βιωματικό μέρος της δραστηριότητας αποτελεί η φύτευση των βολβών των ανοιξιάτικων 
λουλουδιών μέσα σε χρωματιστές γλάστρες που τοποθετήθηκαν στην τάξη τους ώστε τα 
παιδιά να μπορούν να ποτίζουν και να φροντίζουν τα λουλούδια τους. 

 Διδακτική ώρα: 

Στο τέλος, τα παιδιά γνώριζαν πια ότι οι βολβοί μας θα βλαστήσουν, θα ανθίσουν, θα 
μοσχοβολήσουν, αλλά στο τέλος θα μαραθούν όπως της μικρής Άιντα κι εμείς θα τους 
φυλάξουμε σε σκοτεινό μέρος και θα τους ξαναφυτέψουμε το επόμενο φθινόπωρο. 

Οργάνωση δραστηριοτήτων: Οι μαθητές χωρίστηκαν ανά δύο σε ομάδες και η κάθε ομάδα 
περιλάμβανε έναν δυνατό και έναν λιγότερο δυνατό μαθητή. Η συμμετοχή τους ήταν 
εκπληκτική, η προθυμία και το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Υπήρξε συνεργασία μεταξύ τους 
και αντιμετώπιζαν με υπευθυνότητα τις εργασίες που τους ανατίθεντο. Οι δραστηριότητες 

https://web-capture.net/�
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που πραγματοποιήθηκαν ήταν συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της Αγγλικής ως Ξένης 
Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Πληροφορικής και των Εικαστικών.    

Αξιολόγηση 

Θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν  σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι των δραστηριοτήτων που είχαν 
τεθεί, καθώς ακόμη και οι πιο αδύναμοι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο επίπεδο των 
δεξιοτήτων, κατέκτησαν νέες γνώσεις στο γνωστικό επίπεδο ενώ το βιωματικό μέρος είχε 
ιδιαίτερα ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Προετοιμασία ζαρντινιέρας για φύτεμα 

 
Φύτεμα βολβών 

 
Οι ομάδες καμαρώνουν το έργο τους 
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“What do trees give us?” ~ «Τι μας δίνουν τα 
δέντρα;»” 

Φωτεινή Διακοπούλου ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας 

9ο

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Γνωστικοί: Να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, 
εξασκώντας τις τέσσερις δεξιότητες listening - speaking - reading - writing. Να εμπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους στην Αγγλική Γλώσσα μαθαίνοντας: τα μέρη των δέντρων, τι προσφέρουν 
τα δέντρα στον άνθρωπο, τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από το ξύλο των δέντρων, 
Γραμματική δομή: πληθυντικός ουσιαστικών με καταλήξεις -s, -es, -ies, Present Simple 
(Απλός Ενεστώτας), κατάφαση. Να έρθουν σε επαφή με τους Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες 
και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες (digital skills). 

Συναισθηματικοί στόχοι: Να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση μέσα από την 
ανάγνωση ή την παρακολούθηση ψηφιακών παραμυθιών, να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους μέσα από τη ζωγραφική, τη δημιουργία ενός «κήπου απαντήσεων» (AnswerGarden) 
με τη βοήθεια της ομώνυμης ιστοσελίδας σχετικά με την προσφορά των δέντρων στους 
ανθρώπους, να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να συμμετέχουν 
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με το να σέβονται και να φροντίζουν την τοπική 
τους χλωρίδα (σχολικός κήπος: λουλούδια – φυτά – δέντρα).    

Υλικά- Εργαλεία 

Το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο καταιγισμού ιδεών AnswerGarden:  
https://answergarden.ch. 

Η εκδοχή του παραμυθιού “The Giving Tree” του Αμερικανού συγγραφέα  Shel Silverstein 
σε μίνι ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 12min 43sec) στην Αγγλική γλώσσα  
https://www.youtube.com/watch?v=JOGMzGDEQoU. 

Φτυάρια, τσάπες και τα είκοσι φυτά, οι θάμνοι και τα δεντράκια (κουτσουπιές, δάφνες, 
ευώνυμα, κορονίλλες και αγγελικές) που μας προσφέρθηκαν από το Βοτανικό Κήπο του 
Διομήδους. 

Λευκές κόλλες Α4, μαρκαδόροι ή μπογιές και κορδέλες για να φτιαχτούν οι ειδικές 
πινακίδες για τα χαρούμενα δέντρα μας (“happy trees”).   

Περιγραφή 
1η – 2η

Τα παιδιά είχαν ήδη διαβάσει με τη δασκάλα τους το βιβλίο «Το Δέντρο που Έδινε», το 
οποίο γράφτηκε από τον ευαίσθητο Αμερικανό συγγραφέα, εικονογράφο, ποιητή και 

  διδακτική ώρα: 
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συνθέτη Shel Silverstein, το 1964. Προτού παρακολουθήσουμε την εκδοχή του παραμυθιού 
σε μορφή μίνι ταινίας κινουμένων σχεδίων στην Αγγλική γλώσσα, προσπαθήσαμε να 
εμβαθύνουμε στον τίτλο του και να απαντήσουμε στο ερώτημα “What do trees give us?” 
που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού εργαλείου καταιγισμού ιδεών 
AnswerGarden  https://answergarden.ch/467623. Τα παιδιά χωρίστηκαν ανά δύο σε οχτώ 
ομάδες και οι απαντήσεις που έδωσαν γράφονταν στην Αγγλική αλλά και στην Ελληνική 
γλώσσα: “They give us oxygen to breathe” (Μας δίνουν οξυγόνο), “Their blossoms make the 
world wonderful” (Με τα άνθη τους ομορφαίνουν τον κόσμο), “Birds build their nests on 
them” (Τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές του μέσα σ’ αυτά) κ.λπ. Οι απαντήσεις στην ερώτηση 
αποτυπώνονται on-line και αν χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής του 
σχολείου, δύναται να επιλεχθεί η ρύθμιση “Classroom” ώστε κάθε ομάδα να καταχωρεί τη 
δική της απάντηση ταυτόχρονα με κάποια άλλη. 
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3η -4η

Παρακολουθήσαμε την εμπλουτισμένη εκδοχή του παραμυθιού σε μορφή μίνι ταινίας 
κινουμένων σχεδίων στην Αγγλική γλώσσα “The Giving Tree” του Αμερικανού συγγραφέα  
Shel Silverstein:  

 διδακτική ώρα: 

https://www.youtube.com/watch?v=JOGMzGDEQoU 

 Τα παιδιά χωρίστηκαν ανά δύο (όπως ακριβώς και στην προηγούμενη δραστηριότητα) σε 
οχτώ ομάδες και, με αφορμή το παραμύθι, μιλήσαμε για την προσφορά των δέντρων και 
γενικότερα της φύσης στον άνθρωπο. Στη συνέχεια, κρίναμε ότι το αγόρι, ο ήρωας του 
παραμυθιού, φέρθηκε με αχάριστο και αγνώμονα τρόπο στο δέντρο, που του έδωσε τα 
πάντα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μέχρι που απέμεινε ένα μοναχικό κούτσουρο. Αλλά 
και πάλι το δέντρο δε δίστασε να προσφέρει τον εαυτό του ως κάθισμα στο αγόρι που 
πλέον είχε γεράσει και χρειαζόταν κάπου να ξαποστάσει. 

Στο γνωστικό επίπεδο, διδαχθήκαμε και παίξαμε με τα μέρη του δέντρου στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα, αυτά που μας προσφέρουν τα δέντρα καθώς και τι μπορούν να 
κατασκευάσουν οι άνθρωποι από τα αυτά. Τέλος, αποφασίσαμε ότι τα δέντρα πρέπει να 
είναι «χαρούμενα» (happy trees) και ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν τα αγαπάμε και τα 
προσέχουμε. Γι αυτό ζωγραφίσαμε “happy trees”, σαρώσαμε τις ζωγραφιές, τις οποίες 
εισαγάγαμε στη συνέχεια σε διαφάνεια του Powerpoint. Πάνω στη διαφάνεια 
αποτυπώσαμε τι μας δίνουν τα δέντρα στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα. 

https://www.youtube.com/watch?v=JOGMzGDEQoU�
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5η

Στο βιωματικό μέρος της δραστηριότητας, αποφασίσαμε να φυτέψουμε «happy  trees» στο 
σχολικό μας κήπο. Φυτέψαμε είκοσι φυτά, θάμνους και δεντράκια (κουτσουπιές, δάφνες, 
ευώνυμα, κορονίλλες και αγγελικές) που μας προσφέρθηκαν από το Βοτανικό Κήπο του 
Διομήδους. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολη και κουραστική δουλειά! Το χώμα ήταν σκληρό 
και πετρώδες και χρειάστηκε να πάρουμε τις τσάπες, και τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια 
της τάξης και να σκάψουμε όσο πιο βαθιά μπορούσαμε, ειδικά στα σημεία όπου φυτέψαμε 
τα δεντράκια. 

 διδακτική ώρα:  

6η

Τέλος, όταν ο κήπος μας ήταν έτοιμος έπρεπε να σιγουρευτούμε ότι θα προσέχουν όλα τα 
παιδιά και δε θα πειράζουν τα φυτά μας. Γι’ αυτό φτιάξαμε πινακίδες και αναγράψαμε σ’ 
αυτές τα οφέλη των δέντρων στον άνθρωπο αλλά και προειδοποιητικές πινακίδες που 
κρεμάσαμε στους θάμνους και στα κλαδιά των δέντρων ώστε όλα τα παιδιά να τα σέβονται 
και να τα φροντίζουν. 

 διδακτική ώρα:  

Οργάνωση δραστηριοτήτων:

Αξιολόγηση 

 Οι μαθητές χωρίστηκαν ανά δύο σε ομάδες και η κάθε ομάδα 
περιλάμβανε έναν δυνατό και έναν λιγότερο δυνατό μαθητή. Η συμμετοχή τους ήταν 
εκπληκτική, η προθυμία και το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Υπήρξε συνεργασία μεταξύ τους 
και αντιμετώπιζαν με υπευθυνότητα τις εργασίες που τους ανατίθεντο. Οι δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν ήταν συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της Αγγλικής ως Ξένης 
Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Πληροφορικής και των Εικαστικών.    

Θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν  σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι των δραστηριοτήτων που είχαν 
τεθεί, καθώς ακόμη και οι πιο αδύναμοι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο επίπεδο των 
δεξιοτήτων, κατέκτησαν νέες γνώσεις στο γνωστικό επίπεδο ενώ το βιωματικό μέρος είχε 
ιδιαίτερα ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Γνωριμία με τα φυτά από τον Βοτανικό Κήπο 

Διομήδους 
Σκάψιμο με ειδικά εργαλεία  

  
Φύτεμα στο χώμα Ενημερωτικές πινακίδες στον κήπο 
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Οι φύλακες του λαχανόκηπου 

Διονυσία Τέντε ΠΕ70 & Αγγελική Ηλία ΠΕ70 & Σοφία Λουκίσα ΠΕ70 
& Βασιλική Πετρογιώργου ΠΕ70  

2ο

Διάρκεια: 2 ώρες 

 Δ.Σ. Ασπροπύργου                      Τάξεις: Γ1, Γ2, Γ3 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν την παραδοσιακή δραστηριότητα των αγροτών για την προστασία των 
νεαρών φυτών, να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν, να επαναχρησιμοποιήσουν 
παλιά ρούχα και άλλα υλικά 

Υλικά - εργαλεία 

Ξύλα (πηχάκια, σκουπόξυλα), παλιά ρούχα (πουκάμισα, παντελόνια), καπέλα, αποκριάτικες 
περούκες, ξεφουσκωμένες μπάλες, μαξιλαροθήκες, βαμβάκι από μαξιλάρια, άχυρο, 
σπάγκος, σύρμα, χαρτόνι, αφρώδες υλικό χειροτεχνίας, σιλικόνη 

Περιγραφή 

Λίγες μέρες πριν έγινε πρόσκληση στους γονείς των μαθητών για να συγκεντρώσουν υλικά 
και τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα ορίστηκε και η ημέρα της δραστηριότητας. Τα υλικά είχαν 
συγκεντρωθεί  και κάποιοι γονείς ήρθαν να βοηθήσουν στην κατασκευή. Αρχικά στη τάξη 
μιλήσαμε για τα σκιάχτρα και την ιστορία τους, τον ρόλο τους και τον τρόπο κατασκευής 
τους.  

Έπειτα κατεβήκαμε στην αυλή και αρχίσαμε τη δημιουργία τους. Βάλαμε τα ξύλα σε σχήμα 
σταυρού και τα στερεώσαμε με σύρμα. Βάλαμε για κεφάλι μπάλες που τις ντύσαμε με 
μαξιλαροθήκες. Φορέσαμε στα ξύλα τα ρούχα τα οποία, αφού δέσαμε τις άκρες τους με 
σπάγκο, τα παραγεμίσαμε με βαμβάκι και άχυρο. Στα κεφάλια κολλήσαμε μάτια και 
στόματα από χαρτόνι και αφρώδες υλικό. Τους βάλαμε τις περούκες και τα καπέλα και τα 
στήσαμε στον κήπο. Τα μεταφέραμε στον λαχανόκηπο και τα στηρίξαμε σε καίρια σημεία. 
Τα παιδιά πέρασαν αρκετή ώρα μιλώντας τους και παίζοντας μαζί τους. Από την ώρα αυτή 
ήμασταν σίγουροι ότι οι φύλακες του λαχανόκηπου ήταν εκεί, για να τον προστατεύουν. 

Όση ώρα κατασκευάζαμε τα σκιάχτρα μητέρες των παιδιών ετοίμαζαν σαλάτες με λαχανικά 
του κήπου μας. Τα παιδιά γεύτηκαν τις σαλάτες καθώς και τα ραπανάκια που έβγαζαν μόνα 
τους από τα παρτέρια του κήπου.  Ήταν η αμοιβή για την κοπιαστική τους εργασία! 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά έμαθαν τον τρόπο κατασκευής των σκιάχτρων, γνώρισαν την ιστορία και τη 
χρησιμότητά τους και ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αγάπησαν τα 
σκιάχτρα, τους μιλούσαν, τα πείραζαν και τα φαντάζονταν σαν ζωντανά μέλη της παρέας 
τους. Επίσης λάτρεψαν τη γεύση των φρέσκων λαχανικών που φύτεψαν με τα χεράκια τους. 
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Φωτογραφικό υλικό 

  
Να γεμίσουμε τα ρούχα με άχυρο 

 
Μια παλιά ξεφούσκωτη μπάλα κάνει για κεφάλι 

  
Ας δοκιμάσουμε αν του ταιριάζει 

 
Γεια σας! Είμαι ο νέος σας φύλακας! 

  
Επιτέλους στην θέση μου! 

 
Είμαι κι εγώ εδώ! 

 
Εγώ θα φυλάω τα ραπανάκια! 
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«Απολιθώματα» φύλλων 

Κωνσταντίνα Δημητροπούλου ΠΕ70 & Ελευθερία Λιόση ΠΕ70 

7ο

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Άνω Λιοσίων   Τάξη Δ΄ 

Στόχοι 

Να αναγνωρίσουν και να κατηγοριοποιήσουν φύλλα δέντρων. Να ελέγξουν και 
επαληθεύσουν όσα έχουν μάθει για τα απολιθωμένα δάση. Να εκτιμήσουν και να 
υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την προστασία του φυσικού μας πλούτου. 

Υλικά- Εργαλεία   

Γύψος καλλιτεχνίας, νερό, πλαστικά βαζάκια, φύλλα φυτών, νερομπογιές, πινέλα, 
οδοντογλυφίδες, ένα πλαστικό κουβαδάκι, ένα ξύλο. 

Περιγραφή 

Προηγήθηκε βόλτα στον κήπο του σχολείου όπου οι μαθητές εντόπισαν, αναγνώρισαν και 
μάζεψαν ορισμένα φύλλα από τα δέντρα και τους θάμνους του σχολικού κήπου. 

1η διδακτική ώρα

2

: Διαβάζοντας οι μαθητές τις οδηγίες χρήσης του γύψου καλλιτεχνίας, 
υπολόγισαν και εφάρμοσαν την αναλογία γύψου-νερού, έφτιαξαν το μείγμα στο πλαστικό 
κουβαδάκι ανακατεύοντάς το με το ξύλο για να αναμειχθεί καλά. Στη συνέχεια έριξαν το 
μείγμα σιγά σιγά στα πλαστικά βαζάκια και τοποθέτησαν το κάθε φύλλο πάνω στο γύψο σε 
κάθε βαζάκι πιέζοντας μερικά δευτερόλεπτα για να αφήσει το ίχνος του. Με μια 
οδοντογλυφίδα χάραξαν πάνω στο γύψο το όνομα του φυτού από το οποίο ήταν το φύλλο 
και τα άφησαν να στεγνώσουν καλά δύο μέρες. 

η διδακτική ώρα

Αξιολόγηση 

: Αφού στέγνωσαν καλά τα  «απολιθώματα φύλλων» οι μαθητές τα 
έβγαλαν από  τα βαζάκια, πήραν τα πινέλα και τις νερομπογιές τους και ζωγράφισαν τα 
φύλλα σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου. 

Η αξιολόγηση έγινε με παιγνιώδη τρόπο: «Παιχνίδι ερωτήσεων». Ο κάθε μαθητής 
παρουσίαζε το «απολιθωμένο» φύλλο του ζητώντας από τους συμμαθητές του να 
ανακαλύψουν  το όνομα  του φυτού (δέντρου ,θάμνου ή πόα) {1ος στόχος } Οι άλλοι 
μαθητές μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις π.χ. Είναι απλό, σύνθετο, λοβωτό, καρδιοειδές, 
βελονοειδές, οδοντωτό; κ.ά... 

Στη συνέχεια παρατήρησαν ότι κάποια φύλλα δεν ήταν ευδιάκριτα, ενώ άλλα ήταν. Αυτό 
τους οδήγησε στο να επαληθεύσουν όσα είχαν μάθει για τα απολιθωμένα  δάση, π.χ. τις 
πιέσεις που δέχτηκαν στο πέρασμα των χρόνων.{2ος στόχος} 
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Τέλος, πέρα από την καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση των μαθητών, κάτι που 
ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα, οι μαθητές εκτίμησαν και την αναγκαιότητα της προστασίας του 
φυσικού μας περιβάλλοντος και για τις επόμενες γενιές. 

Η δραστηριότητα συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα της Μελέτης περιβάλλοντος της Δ΄ 
και συγκεκριμένα με την ενότητα «Η φύση είναι το σπίτι μας». 

Φωτογραφικό υλικό 
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Δημιουργία φυτολογίου 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1+1+1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τα φυτά του σχολικού τους κήπου (και όχι μόνο), να 
εξοικειωθούν με τα γνωρίσματα αντιπροσωπευτικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας, να 
αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, συσχέτισης, σύγκρισης, καταγραφής, διατύπωσης 
παρατηρήσεων και συμπερασμάτων, να κάνουν συλλογές, να ταξινομήσουν ανά μέγεθος, 
ανά σχήμα, ανά είδος-χρώμα κλπ, να κατατάξουν σε κατηγορίες τα διάφορα υλικά, να 
μάθουν τις ονομασίες τους λαϊκές και επιστημονικές, να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν. 

Υλικά 

Ψαλιδάκι, χρησιμοποιημένα σχολικά βιβλία, τόμοι εγκυκλοπαίδειας, μπλοκ φυτολογίου 
από το εμπόριο ή μπλοκ ζωγραφικής ή χαρτόνι κάνσον λευκό, ταινία σελοτέιπ, μαρκαδόρος  

Περιγραφή 

Η συλλογή του φυτικού υλικού γίνεται άνοιξη σε ηλιόλουστη μέρα χωρίς υγρασία. 

Την πρώτη διδακτική ώρα ο δάσκαλος επιδεικνύει ένα ήδη συμπληρωμένο φυτολόγιο και 
δίνει οδηγίες στους μαθητές. Στη συνέχεια οι μαθητές βγαίνουν στον κήπο του σχολείου 
κατά ομάδες 2-3 ατόμων και συλλέγουν φύλλα, βλαστούς και άνθη από τα φυτά του κήπου. 
Αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να έχει αγκάθια ή κοφτερά φύλλα. Από κάθε φυτό μπορούν 
να κόψουν ταυτόχρονα και φύλλα και άνθη και τμήμα του βλαστού. Οι δύο μαθητές 
κόβουν προσεκτικά με το ψαλιδάκι και τα αποθέτουν σε ένα χάρτινο κουτί παπουτσιών που 
κρατά ο τρίτος. Επίσης με την καθοδήγηση του δασκάλου ξεριζώνουν διάφορα αγριόχορτα 
του κήπου, έτσι ώστε να φαίνεται το ριζικό τους σύστημα. 

Η αποξήρανση του φυτικού υλικού γίνεται στην τάξη με την μέθοδο της συμπίεσης 
χρησιμοποιώντας τα παλιά τους σχολικά βιβλία, των οποίων το χαρτί είναι απορροφητικό. 
Ανοίγουν προσεκτικά τις σελίδες από το τέλος προς την αρχή και τοποθετούν τα φύλλα, τα 
άνθη και τους βλαστούς. Χρειάζεται προσοχή να μην τσαλακωθούν, να είναι ανοικτά και να 
είναι αραιά ώστε να μην κολλήσουν το ένα πάνω στο άλλο. Σε κάθε σελίδα χωράνε 2-4 
φύλλα ανάλογα με το μέγεθος. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τρεις περίπου 
σελίδες του βιβλίου, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετό απορροφητικό υλικό πάνω και κάτω από 
κάθε φύλλο. Στη συνέχεια και αφού τοποθετήσουν μέσα στα βιβλία όλο το φυτικό τους 
υλικό, τοποθετούν το ένα βιβλίο πάνω στο άλλο και πάνω στη στοίβα των βιβλίων 
τοποθετούν βαριά βιβλία (π.χ. εγκυκλοπαίδειες). Σε αυτή την κατάσταση παραμένει το 
φυτικό υλικό για μία εβδομάδα. 
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Μετά από 7-8 ημέρες αφαιρούν το πρόσθετο βάρος και τα αφήνουν να αποξηρανθούν για 
άλλη μία εβδομάδα. Συνολικά η σωστή αποξήρανση χρειάζεται 15 ημέρες από την ημέρα 
που θα κοπούν τα υλικά από τα φυτά. 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα (μετά από 15 ημέρες) η κάθε ομάδα ξεχωρίζει τα αποξηραμένα 
φυτικά υλικά της από τα βιβλία και τα τοποθετεί στο κέντρο του πάγκου εργασία της. 
Αρχίζει η διαλογή και η ταξινόμηση των φύλλων, των βλαστών, των ριζών και των ανθέων. 

Η κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα ομαδικό φυτολόγιο ή κάθε μαθητής ένα 
ατομικό, το οποίο χαίρεται και απολαμβάνει για πολλά χρόνια. Για Φυτολόγιο μπορούν 
χρησιμοποιήσουν ένα μπλοκ ζωγραφικής ή να αγοράσουν ένα έτοιμο του εμπορίου ή να 
κατασκευάσουν ένα αυτοσχέδιο με φύλλα είτε Α4 λεπτά ή με κομμάτια από λευκό χαρτόνι 
κάνσον που θα δέσουν μεταξύ τους ανοίγοντας δύο τρύπες και περνώντας χρωματιστό 
σύρμα πίπας. Τα φύλλα αυτά μπορούν αν μπουν και σε ντοσιέ. Τα ομαδικά φυτολόγια 
μπορούν να γίνουν σε χαρτόνια κάνσον και να αναρτηθούν στην τάξη. Εναλλακτικά η 
ομαδική σύνθεση μπορεί να πάρει τη μορφή ενός μεγάλου δέντρου, ώστε να έχει ένα 
εικαστικό αποτέλεσμα. 

Η ταξινόμηση του φυτικού υλικού μπορεί να γίνει ως εξής: φύλλα απλά, φύλλα σύνθετα, 
φύλλα βελονοειδή, φύλλα παλαμοειδή, άνθη απλά, ταξιανθίες, βλαστός με άνθη, βλαστός 
με ρίζα, ρίζα πασσαλοειδής, ρίζα θυσανωτή, ρίζα δενδροειδής κλπ. Ανάλογα με την 
ποσότητα του φυτικού υλικού που έχουν συλλέξει τα παιδιά μπορούν να αφιερώσουν μία 
σελίδα σε κάθε παραπάνω κατηγορία. Κάθε αποξηραμένο υλικό κολλιέται πολύ απλά με 
δύο ταινίες σελοτέιπ πάνω στις δύο άκρες του ή και με τρίτη στο κέντρο του, αν υπάρχει 
μεγάλη απόσταση. Αν υπάρχουν διπλά φύλλα από το ίδιο φυτό, κολλιούνται το ένα από την 
μία επιφάνειά του και το άλλο από την άλλη, ώστε να φαίνονται τυχόν διαφορές τους. 

Σε αυτή τη φάση μια πολύ ενδιαφέρουσα παιδαγωγική δραστηριότητα είναι η σύγκριση 
των φύλλων ως προς το μέγεθος, το σχήμα, το περίγραμμα. Με αυτήν οι μαθητές μπορούν 
να αναπτύξουν πλούσιο λεξιλόγιο βρίσκοντας τα αντίστοιχα επίθετα που θα περιγράφουν 
τα φύλλα τους. Μια άλλη δραστηριότητα είναι η εξής: πριν τα κολλήσουν στο φυτολόγιο, 
να αποτυπώσουν το περίγραμμά τους με μολύβι πάνω σε μπλοκ ζωγραφικής, καθώς και τα 
νεύρα τους, και μετά να τα χρωματίσουν.  

Την τρίτη διδακτική ώρα που θα αφιερώσει η τάξη στα φυτολόγια μπορεί να έχει 
προσκαλέσει Γεωπόνο, ο οποίος θα βοηθήσει στην αναγνώριση των φύλλων και του 
υπόλοιπου φυτικού υλικού. Οι μαθητές με μαρκαδόρο ή στυλό αναγράφουν δίπλα σε κάθε 
υλικό την ονομασία του φυτού από το οποίο έχει προέλθει. Σημειώνουν και τις επιπλέον 
πληροφορίες που τους δίνει ο γεωπόνος. 

Για να δημιουργηθεί ένα ομαδικό φυτολόγιο με τα φυτά του κήπου του σχολείου, οι 
μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία. Χωρίζονται σε ζευγάρια και 
αναλαμβάνουν ένα φυτό του σχολικού κήπου (δέντρο, θάμνο ή πόα). Συλλέγουν και 
αποξηραίνουν φύλλο, βλαστό και άνθος του. Επίσης φωτογραφίζουν το φυτό σε μακρινό, 
μεσαίο και κοντινό πλάνο από πολλές γωνίες. Φωτογραφίζουν και λεπτομέρειες από τα 
φύλλα και τα άνθη του. Στη συνέχεια σε σελίδα Α3 τοποθετούν το φύλλο, το βλαστό, το 
άνθος και τυπωμένη μια ή και περισσότερες φωτογραφίες του φυτού τους. Αφού 
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συμβουλευτούν γεωπόνους και βιβλία, αναγράφουν το όνομά του (λαϊκό και επιστημονικό) 
και βασικές πληροφορίες γι’ αυτό.  Όταν ενωθούν όλα τα φύλλα Α3 θα δημιουργήσουν το 
ομαδικό φυτολόγιο των φυτών που φιλοξενεί ο σχολικός τους κήπος. 

Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία ενός Ψηφιακού Φυτολογίου με τις φωτογραφίες και 
τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι μαθητές. Μπορεί να γίνει με προγράμματα 
όπως το Power Point ή με την εφαρμογή BookCreator για iPad. Το πλεονέκτημα του 
ψηφιακού φυτολογίου είναι ότι μπορούν να αποτυπώσουν με φωτογραφία τα φυλλοβόλα 
και το χειμώνα και να συγκρίνουν με τη μορφή που αυτά έχουν την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ, KPE ARNAIAS, https://www.youtube.com/watch?v=O4UztxtVK0U 

Αξιολόγηση 
Οι μαθητές δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη δραστηριότητα, γιατί τους δίνει 
τη δυνατότητα να κινηθούν, να ενεργοποιηθούν, να κάνουν συλλογές, να δημιουργήσουν 
με τα χέρια τους, να συνεργαστούν και να απολαύσουν το τελικό αποτέλεσμα που έχει 
πολλά χρώματα και μυρωδιές. 

Η δραστηριότητα αυτή έχει υλοποιηθεί και σε επίσκεψη σε ανοικτό χώρο, δάσος και 
παρκάκι. Τα παιδιά συλλέγουν και επικολλούν με σελοτέιπ το υλικό τους πάνω σε φύλλα Α4 
διάτρητα και ραμμένα, ώστε να δημιουργούν μπλοκ. Στην τάξη γίνεται η συμπίεση με την 
τοποθέτηση βάρους, για να γίνει σωστά η αποξήρανση. 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  

Από 4bp.blogspot.com Από http://www.env-
edu.gr/documents/files/ekpyliko/ 

activitiesbodo/54.pdf  

https://www.youtube.com/channel/UCngt-1DuGePnQyHdvP6V6AQ�
https://www.youtube.com/watch?v=O4UztxtVK0U�
http://www.env-edu.gr/documents/files/ekpyliko/%20activitiesbodo/54.pdf�
http://www.env-edu.gr/documents/files/ekpyliko/%20activitiesbodo/54.pdf�
http://www.env-edu.gr/documents/files/ekpyliko/%20activitiesbodo/54.pdf�
http://4.bp.blogspot.com/-cuCaXVoXh08/TldTv_te72I/AAAAAAAAAI4/mauDtKNPC2Q/s1600/%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1+%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD.gif�
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Αποξήρανση φυτικού υλικού στην τάξη (Αρχείο Α.Τ.) 
 

  

Από atenistas.gr 
 

Από http://www.afs.edu.gr/el/ 

  

Από atenistas.gr 
 

Από atenistas.gr 

 

 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φυτολόγιά τους (Αρχείο Α.Τ.) 
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Αρχείο Α.Τ. 
 

Αρχείο Α.Τ. 

  

Αρχείο Α.Τ. 
 

Αρχείο Α.Τ. 

  

Αρχείο Α.Τ. 
 

Αρχείο Α.Τ. 

  

https://okipostisaeiforias.files.wordpress.com/2013/04/p1011534.jpg�
https://okipostisaeiforias.files.wordpress.com/2013/04/p1011535.jpg�
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Εικονοαφηγήσεις (Photo Comics) 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Να γνωρίζουν οι μαθητές φυτά κατάλληλα για τη δημιουργία κήπου. Να γνωρίσουν 
εργαλεία κήπου. Να συνεργασθούν για τη δημιουργία εικονοαφήγησεων (Photo Comics). 
Να παράγουν γραπτό λόγο για το σενάριο της εικονοαφήγησής τους και να εκφραστούν 
εικαστικά με τη ζωγραφική των σκηνών της. Να μετατρέψουν την εικονοαφήγησή τους σε 
ταινία και να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ δημοσιεύοντάς τη στο διαδίκτυο.   

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτί Α4, χοντρό λευκό χαρτόνι, μαρκαδόροι, μολύβια, εργαλεία κήπου, φυτά κήπου, 
φωτογραφική μηχανή 

Περιγραφή 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Συνεργάζονται και γράφουν σε χαρτί Α4 μια ιστορία 
σχετική με τον κήπο και τα φυτά (π.χ. Όμορφος σχολικός κήπος, Οικονομική κρίση και 
λαχανόκηπος στο σπίτι, Το μικρό καρδερινάκι έπεσε από τη φωλιά του κ.α.).  

Μελετούν και συζητούν πάνω στην ιστορία τους, ώστε να καταλήξουν σε 12 το πολύ 
σκηνές, που πιστεύουν ότι είναι οι σημαντικότερες για να εκφραστεί το θέμα οπτικά. Οι 
σκηνές πρέπει να έχουν, κατ’ αναλογία, μακρινά, μεσαία και κοντινά πλάνα. 

Παίρνουν 6 χαρτιά Α4 τα κόβουν στη μέση και γράφουν πάνω τον τίτλο κάθε σκηνής. 
Ζωγραφίζουν με μολύβια και μαρκαδόρους τη σκηνή βάζοντας πάνω από τα πρόσωπα 
«μπαλονάκια» με τους διαλόγους, που έγραψαν στο σενάριό τους. 

Αμέσως αρχίζει η φωτογράφηση των 12 σκηνών με ηθοποιούς τους ίδιους. 

Επιλέγουν τις καλύτερες φωτογραφίες, τις εκτυπώνουν και τις κολλούν σε χοντρό χαρτόνι, 
με οριζόντια σειρά, αφήνοντας γύρω από κάθε φωτογραφία μια σχετική απόσταση.  

Πάνω από τις φωτογραφίες που κόλλησαν φτιάχνουν και πάλι «μπαλονάκια» και 
ξαναγράφουν τους διαλόγους των ηρώων.  

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ, η εργασία μπορεί να σταματήσει σ’ αυτό το 
στάδιο και η εικονοαφήγησή τους να αναρτηθεί στην τάξη ή και σε κάποιο άλλο τοίχο του 
σχολείου στο διάδρομο, ώστε να τη διαβάζουν και οι μαθητές των άλλων τάξεων.  

Αν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ, περνούν τις φωτογραφίες τους στον Η/Υ, ανοίγουν 
το Power Point, τις εισάγουν με τη σειρά, βάζουν τα «μπαλονάκια» με τους διαλόγους και 
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προχωρούν στην προβολή - παρουσίαση της εικονοαφήγησής τους. Αν θέλουν, προσθέτουν 
και την κατάλληλη μουσική επένδυση. 

Ο δάσκαλος «φωτογραφίζει» με το εργαλείο αποκομμάτων τις διαφάνειες του Power Point, 
εισάγει τις «νέες φωτογραφίες» στο πρόγραμμα Movie Maker του PC και δημιουργεί 
ταινία.  

Με τη βοήθειά του οι μαθητές δημοσιεύουν την ταινία στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα ή blog 
του σχολείου). 

Σημείωση: Αν η εικονοαφήγηση δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, πρέπει οπωσδήποτε τα 
πρόσωπα ή άλλα προσωπικά στοιχεία των μαθητών να είναι καλυμμένα για λόγους 
ασφαλείας και προς αποφυγήν παράβασης των σχετικών νόμων που ισχύουν για τα 
προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Αξιολόγηση 

Οι εικονοαφηγήσεις εφαρμόστηκαν στην τάξη μου την σχολική χρονιά 2013 – 2014. Οι 
μαθητές έφτιαξαν τρεις εικονοαφηγήσεις με θέματα: α) Όμορφος σχολικός κήπος, β) 
Οικονομική κρίση και λαχανόκηπος και γ) Το μικρό καρδερινάκι έπεσε από τη φωλιά του. Οι 
προαναφερθέντες στόχοι επετεύχθησαν σε άριστο βαθμό. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από 
την πλευρά των μαθητών, παρατηρήθηκε 100% συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ τους και 
με τον δάσκαλο, έδειξαν πολλή χαρά και προθυμία. Οι εικονοαφηγήσεις μας έχουν γίνει 
ταινίες κι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο YouTube και στο wiki Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Ο κήπος της αειφορίας». 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://www.youtube.com/watch?v=xdZ3Z3dlHn8 

https://www.youtube.com/watch?v=LDEjhg_fils 

https://www.youtube.com/watch?v=OhBjHXdD7b4 

http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B
3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdZ3Z3dlHn8�
https://www.youtube.com/watch?v=LDEjhg_fils�
https://www.youtube.com/watch?v=OhBjHXdD7b4�
http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD�
http://kiposaeiforias.wikispaces.com/3%CE%BF+%CE%94%CE%A3+%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD�
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Φωτογραφικό υλικό 

Α. Οικονομική κρίση και λαχανόκηπος 
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Β. Όμορφος σχολικός κήπος 
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Γ. Το καρδερινάκι έπεσε από τη φωλιά του 
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Παρασκευή μαρμελάδας 

Κωνσταντίνος Σαπουντζής ΠΕ 70 

7ο

Διάρκεια 8 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Ασπρόπυργου  Τάξη Ε΄ 

Στόχοι 

Εμπέδωση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος (θα 
αναφερθούν στη συνέχεια), καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας και απόλαυση της 
ικανοποίησης που προσφέρει η δημιουργία. 

Υλικά- Εργαλεία 

Υπολογιστής, προβολέας, βιβλία μαγειρικής, εστία μαγειρέματος, κατσαρόλα, μαχαίρια, 
τρίφτης, μπολ, πιάτα, βάζα, ζυγαριά κουζίνας,  γάντια, υλικά καθαρισμού, τα συστατικά της 
συνταγής, ψωμί, μαργαρίνη, φωτογραφική μηχανή, εγγράψιμα CD 

Περιγραφή 

Από προηγούμενο περιβαλλοντικό πρόγραμμα («Ο κήπος μας, ο πλούτος μας») η τάξη 
κληρονόμησε μία ευμεγέθη κολοκύθα, η οποία στην αρχή χρησιμοποιήθηκε ως 
διακοσμητικό στοιχείο. Επειδή όμως το νέο μας project ήταν το «Από τον κήπο μας στο 
πιάτο μας», γρήγορα έγινε προφανές ότι η χρήση της κολοκύθας θα άλλαζε. 

Αρχίσαμε να αναζητούμε στις οικογένειες, στα βιβλία μαγειρικής και στο διαδίκτυο 
συνταγές, οι οποίες θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μέσα στην τάξη. Σύντομα και με 
δημοκρατικές διαδικασίες καταλήξαμε στην παρασκευή μαρμελάδας.  

Επιδοθήκαμε, κατόπιν, στη συγκριτική μελέτη διάφορων συνταγών μαρμελάδας, 
επικεντρώνοντας στα συστατικά τους και καταλήξαμε στη συνταγή της οποίας τα συστατικά 
ήταν αρεστά στο σύνολο των μαθητών. 

Το επόμενο βήμα ήταν να αναζητήσουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο και στο οικογενειακό 
περιβάλλον για τα συστατικά της συνταγής (διατροφική και θερμιδική αξία, τόπος 
προέλευσης, άλλες χρήσεις, κόστος), συγκεντρώνοντάς τα παράλληλα και «εξερευνώντας» 
τα με τις αισθήσεις μας. 

Όταν ολοκληρώσαμε τη μελέτη και τη συλλογή των υλικών της συνταγής, έγινε η κατανομή 
των εργασιών. Ο δάσκαλος ανάλαβε τον καθαρισμό και τον τεμαχισμό της (σκληρής και 
δύσκολης, άρα επικίνδυνης, στην κοπή) κολοκύθας. Μία ομάδα μαθητών ανέλαβε τον 
καθαρισμό και την κοπή των μήλων. Άλλη ομάδα είχε στην ευθύνη της το τρίψιμο στον 
τρίφτη για όσα από τα συστατικά απαιτούνταν. Η τέταρτη ομάδα ήταν αρμόδια για 
μετρήσεις και ζυγίσεις υλικών. Η επόμενη ομάδα ήταν υπεύθυνη καθαριότητας του χώρου 
και τέλος, ένας μαθητής με τη συνταγή ανά χείρας, θα συντόνιζε όλους τους άλλους. Ακόμη, 
έγινε σαφές ότι από τη στιγμή που η κατσαρόλα θα τοποθετούνταν στην εστία, θα 
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παρέμεναν όλοι έξω από την οριοθετημένη περιοχή της (εστίας) και ότι θα ήταν δυνατό να 
πλησιάσουν  για να προσθέσουν κάποιο υλικό ή για να παρατηρήσουν μόνο με την άδεια 
του δασκάλου και πάντοτε ένας - ένας, για λόγους ασφαλείας. 

Την προκαθορισμένη ημέρα δεν έλειπε κανείς! (Πράγμα σπάνιο για τάξεις με μεγάλο 
αριθμό μαθητών Ρομά.) Οι εργασίες άρχισαν από την πρώτη διδακτική ώρα και μας 
δόθηκαν θαυμάσιες ευκαιρίες να εμπεδώσουμε τα κλάσματα (καθώς τεμαχίζαμε τα μήλα 
και την κολοκύθα), να κάνουμε μετατροπές μονάδων βάρους, να ασχοληθούμε με 
προβλήματα μαθηματικών, αφού το βάρος της καθαρισμένης κολοκύθας δεν συνέπιπτε με 
τη δοσολογία της συνταγής κι εμείς θέλαμε να την χρησιμοποιήσουμε όλη. (Σιγά να μην 
περιμέναμε να φτάσουμε στην έκτη, για να μιλήσουμε για αναλογίες!) Είδαμε στην πράξη 
και καταλάβαμε καλά τι σημαίνει διάλυμα, μίγμα και ομογενοποιημένο μίγμα, 
παρατηρήσαμε από την εξάτμιση, το βρασμό και την υγροποίηση μέχρι και τη συστολή και 
τη διαστολή στερεών και αερίων στο τελικό στάδιο του αεροστεγούς σφραγίσματος των 
βάζων της μαρμελάδας. Κι όλα αυτά μέσα σε μια τάξη που μύριζε τόσο όμορφα, ώστε στα 
διαλείμματα να μαζεύεται όλο το σχολείο στην πόρτα και τα παράθυρα! Φυσικά, από εμάς 
κανένας δε ζήτησε να βγει από την τάξη στις τέσσερις ώρες που κράτησε η δραστηριότητα. 

Βγήκαμε όμως όλοι μαζί και πλύναμε  τα σκεύη που χρησιμοποιήσαμε. (Εννοείται ότι τα 
μαχαίρια και ο τρίφτης πλύθηκαν από τον δάσκαλο, για λόγους ασφαλείας.) 

Μέχρι να επιστρέψουμε στην τάξη, είχε κρυώσει η μαρμελάδα που κρατήσαμε για μια 
πρώτη δοκιμή. Τα επιφωνήματα και οι εκφράσεις των παιδιών δεν περιγράφονται.  

Η επόμενη ημέρα ήταν η ημέρα της διάχυσης. Όλοι στο σχολείο γνώριζαν τι είχαμε κάνει, 
δεν είχαν δοκιμάσει όμως! Φτιάξαμε, λοιπόν, μια φετούλα με μαργαρίνη και μαρμελάδα 
για κάθε μαθητή και δάσκαλο και κεράσαμε όλο το σχολείο. Έμεινε και αρκετή μαρμελάδα, 
ώστε να την απολαμβάνει η τάξη μας για μερικές μέρες ακόμη. 

Μοιραία, η μαρμελάδα κάποια στιγμή τέλειωσε. Φροντίσαμε, όμως, να κρατήσουμε την 
ανάμνησή της για πολύ καιρό, αφού επιλέξαμε κάποιες από τις φωτογραφίες, σκεφτήκαμε 
και κάποιες έξυπνες λεζάντες και χρησιμοποιώντας το windows movie maker φτάξαμε ένα 
μικρό βίντεο. Κάθε παιδί πήρε ένα CD με το βίντεο αυτό ως αναμνηστικό, αλλά και για να 
δείξει στην οικογένεια -και όχι μόνο- ότι περάσαμε καλά, μαθαίνοντας πολλά. 

Α! Ναι! Πήραμε όλοι και μερικούς από τους σπόρους  της κολοκύθας, για να 
εξασφαλίσουμε κάτι που το είπαμε... αειφορία! 

Αξιολόγηση 

Η έκδηλη χαρά και ικανοποίηση των παιδιών θα ήταν αρκετή από μόνη της για να 
χαρακτηρίσει τη δραστηριότητα ως επιτυχημένη. Δεν μείναμε όμως εκεί, αφού και την 
επόμενη σχολική χρονιά που ήμασταν μαζί, πολλές φορές αναφέρονταν στη δραστηριότητα 
αυτή, όταν ανακαλούσαν γνώσεις που τους βοήθησε να εμπεδώσουν, ενώ όταν φέτος με 
επισκέφθηκε στο σχολείο μια ομάδα από τους μαθητές, που φοιτούν πλέον στο γυμνάσιο, 
ένας απ’ αυτούς με ρώτησε πονηρά: «Θα ομογενοποιήσετε κανένα μιγματάκι φέτος, 
κύριε;»                                                                                                                                                                     
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Φωτογραφικό υλικό 

  

Αργεί η φωτογραφία; Πιαστήκαμε! Ποιος θα μετατρέψει τα κιλά σε γραμμάρια; - 
Εγώ, εγώ! 

 

 

 

Ένας δουλεύει, έξι επιβλέπουν! Τα βλέμματα όλα στην κατσαρόλα! 

 

 

 

Βιωματική μάθηση – πλατιά χαμόγελα! 283 ml. Ακριβώς. 
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Πότε θα μπορούν οι φωτογραφίες να αναδύουν 
αρώματα; 

 

Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω ...αντίστροφα! 

  

- Αργεί πολύ, κύριε; 

 

Το πιάτο δε χρειάστηκε πλύσιμο. 

 

 

284 είμαστε σήμερα; Μαζί με τους δασκάλους; Τι περιβαλλοντικό ήταν αυτό; 
Να γλείφεις τα δάχτυλά σου! 
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Γευσιγνωσία… αφεψημάτων (από βότανα) 

Κωνσταντίνα Δημητροπούλου ΠΕ70 & Ελευθερία Λιόση ΠΕ70 

7ο

Διάρκεια 1 Διδακτική ώρα 

 Δ.Σ. Άνω Λιοσίων   Τάξη Δ΄ 

Στόχοι 

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα διάφορα είδη βοτάνων. Να επεξηγούν τη 
διαφορά αρώματος και γεύσης των βοτάνων. Να προτιμούν στην καθημερινότητά τους την 
κατανάλωση φυσικών αφεψημάτων έναντι των βιομηχανοποιημένων. 

Υλικά- Εργαλεία   

Φρέσκα και αποξηραμένα βότανα (π.χ. λουίζα, τσάι του βουνού, πράσινο τσάι, ρίγανη, 
δυόσμος, βασιλικός, κ.ά.), βραστήρας, νερό, φλιτζάνια, κουταλάκια, μέλι (προαιρετικά), 
σουρωτήρι, κανάτες 

Προϋπόθεση 

Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία δηλώνουν ότι επιτρέπουν στο παιδί τους να 
πάρει μέρος στη γευσιγνωσία αφεψημάτων. 

Περιγραφή 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου οι μαθητές έφεραν βότανα και τα τοποθέτησαν 
πάνω σε καρτέλες, που έγραφαν το όνομα του κάθε βοτάνου. Αφού έγινε σχετική συζήτηση 
ποια γνωρίζουν και ποια όχι, οι μαθητές μύρισαν τα βότανα, περιέγραψαν το άρωμα του 
κάθε βοτάνου και επέλεξαν το βότανο της αρεσκείας τους για τη γευσιγνωσία.  

Στη συνέχεια εξηγήθηκε ο τρόπος παρασκευής των αφεψημάτων: Βράσαμε το νερό στο 
βραστήρα, τοποθετήσαμε στις κανάτες τα βότανα και χρησιμοποιώντας το σουρωτήρι ο 
κάθε μαθητής δοκίμασε το αφέψημα που επέλεξε περιγράφοντας τη γεύση του. Ζητήθηκε 
από τους μαθητές να δοκιμάσουν περισσότερα από ένα αφεψήματα, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να περιγράψουν περισσότερες γεύσεις. Στη συνέχεια προαιρετικά έβαλαν μέλι 
και εξήγησαν την αλλαγή γεύσης και χρώματος. 

Διαθεματικά συνδέεται με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ και συγκεκριμένα 
με τις ενότητες «Μελετάμε το φυσικό κόσμο, μείγματα- διαλύματα» και «Η φύση είναι το 
σπίτι μας». 

Αξιολόγηση 

Οι αντιδράσεις και ο ενθουσιασμός των μαθητών αυτή την διδακτική ώρα ήταν τέτοιος που 
πιστεύουμε πως πετύχαμε τους στόχους μας. Μετά από μία εβδομάδα δόθηκε 
ερωτηματολόγιο στους μαθητές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν κατανάλωσαν βότανα στην 
καθημερινότητά τους. Οι απαντήσεις τους ήταν αρκετά ικανοποιητικές. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΟΝΟΜΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

1. Τι θυμάσαι από την 
ημέρα της γευσιγνωσίας 
αφεψημάτων; 

 

 

2. Δοκίμασες κάποιο 
αφέψημα την εβδομάδα 
που πέρασε; 

(Σημείωσε  Χ στο αντίστοιχο 
κουτάκι) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

  

3. Αν ναι, πόσες φορές; 

 

 

Μία Δύο Τρεις Τέσσερις Περισσότερες 
από τέσσερις 

     

4. Ποια βότανα δοκίμασες; 

 

 

 

 

 

5. Πρότεινες σε κάποιον να 
πιει ένα αφέψημα μαζί 
σου; 

 

 

 

 

 

6. Ποια ήταν τα 
συναισθήματά σου από 
αυτήν την εμπειρία; 
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Φωτογραφικό υλικό 
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Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ… του κομποστοποιητή 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να ξεχωρίζουν τα υλικά που επιτρέπεται και εκείνα που 
απαγορεύεται να μπουν στον κομποστοποιητή, να διαχωρίζουν τα επιτρεπόμενα σε 
«πράσινα» και «καφέ», να εργάζονται σε ομάδες, να ενημερώνουν τις υπόλοιπες τάξεις για 
τα οφέλη της κομποστοποίησης. 

Υλικά- Εργαλεία 

Φωτοτυπία με τέσσερις κατηγορίες υλικών, εκτυπωμένες εικόνες των υλικών της 
φωτοτυπίας, τέσσερα διαφορετικά χρώματα χαρτόνι κάνσον, μαρκαδόρους, ψαλιδάκια, 
κόλλα για χαρτί 

Περιγραφή 

Γίνεται μια εισαγωγή στην τάξη για τα οφέλη της κομποστοποίησης και τις τρεις φάσεις της. 
Μετά μοιράζεται στις ομάδες ο κατάλογος με τις 4 κατηγορίες υλικών που δέχεται ή όχι ο 
κομποστοποιητής: 1) τα ΝΑΙ, 2) τα ΟΧΙ, 3) τα ΚΑΦΕ, 4) τα ΠΡΑΣΙΝΑ. Ένας εκπρόσωπος από 
κάθε ομάδα τραβάει κλήρο και η ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει μία αφίσα για την 
αντίστοιχη κατηγορία. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα αντιπροσωπευτικό χρώμα χαρτονιού και 
οι εκτυπωμένες φωτογραφίες από το Παράρτημα που της αντιστοιχούν. Κόβουν τις εικόνες, 
κολλάνε και γράφουν με χρωματιστά μεγάλα γράμματα το όνομα του υλικού. 
Συμπληρώνουν με ό,τι άλλο θεωρούν απαραίτητο. Όταν τελειώσουν την αφίσα τους, την 
παρουσιάζουν και στις υπόλοιπες ομάδες. Στη συνέχεια αναρτούν τις αφίσες σε κεντρικό 
σημείο του σχολείου. Μια ομάδα μαθητών ανά ημέρα αναλαμβάνει το ρόλο να ενημερώνει 
τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου για τη συλλογή οργανικών υλικών. 

Σε επόμενο χρόνο, αρχίζει η κατασκευή του κομποστοποιητή σε κατάλληλο χώρο του κήπου 
με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών. Καθώς συγκεντρώνονται τα υλικά, αυτά 
τοποθετούνται μέσα στον κομποστοποιητή από τους αρμόδιους μαθητές. Οι αφίσες 
μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν και να προσαρτηθούν με κατάλληλο τρόπο στον 
κομποστοποιητή. 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα εφαρμόστηκε σε Γ΄ τάξη του 1ου ΔΣ Νέας Περάμου σε συνεργασία με την 
δασκάλα της τάξης Ελένη Πίψου. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά σε όλες τις φάσεις. Η 
βιωματική συμμετοχή των μαθητών προκαλούσε το ενδιαφέρον τους, καλλιεργούσε 
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και προκαλούσε αισθήματα ικανοποίησης, χαράς, 
ανταμοιβής των κόπων τους στο τελείωμα της εργασίας τους. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

“ΠΡΑΣΙΝΑ” 
Λαχανικά 
Φρούτα 
Χλόη- Γρασίδι 
Καφές και τσάι 
Πράσινα φύλλα 
Ετήσια ζιζάνια 
Μικρά κλαδιά 

 

“ΚΑΦΕ” 
Ξερά φύλλα 
Σανό και άχυρο 
Ξεραμένη χλόη 
Χαρτί και χαρτόνι 
Ξυλώδη κλαδιά 
Κελύφη αυγών 
Φακελάκια τσαγιού 
Πριονίδια 
Στελέχη καλαμποκιού 

  
ΝΑΙ 
Φυτικά υπολείμματα 
Λαχανικά 
Φρούτα 
Καρπούς ή τα τσόφλια τους 
Φύλλα από τον κήπο 
Χόρτα 
Χάρτινα ρολά 
Κελύφη (τσόφλια) αυγών 
Φακελάκια τσαγιού 
Φίλτρα από Καφέ  
Κατακάθια από Καφέ  
Στάχτες Τζακιού 
Λευκές χαρτοπετσέτες 
Υπολείμματα από βρασμένα 
βότανα (τσάι, φασκόμηλο κλπ) 
Γρασίδι  
Κομμένα λεπτά κλαδιά  
Πριονίδι  
 

ΟΧΙ 
Πλαστικά 
Μεταλλικά αντικείμενα 
Τηγανισμένο λάδι 
Λάδια και λίπη 
Φαγητά  
Τυροκομικά  
Αποτσίγαρα 
Απορρυπαντικά  
Χημικά  
Χάρτινα ποτήρια 
Χαρτί χρωματιστό 
Χαρτοπετσέτες λαδωμένες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΤΑ «ΝΑΙ» 
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ΤΑ «ΟΧΙ» 
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
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ΤΑ ΚΑΦΕ 
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Φωτογραφικό υλικό 
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Κήποι στη λογοτεχνία… και όχι μόνο 

Ελένη Βαρελά ΠΕ70 

9ο

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες (ανά ενότητα) 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Οι μαθητές να απολαύσουν αισθητικά τα λογοτεχνικά κείμενα. Να αντιληφθούν τη μαγεία 
και την ολότητα της φύσης. Να προσεγγίσουν διαθεματικά τη  γνώση. Να αναπτύξουν 
δημιουργική, κριτική και αναστοχαστική σκέψη. Ν’ αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και  
να προστατεύουν το περιβάλλον. Να αποτελέσουν οι ήρωες των κειμένων πρότυπα προς 
μίμηση ή προς αποφυγή στη διαμόρφωση των δικών τους στάσεων απέναντι στη ζωή. 

Υλικά- Εργαλεία 

Λογοτεχνικά αποσπάσματα από το βιβλίο της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, λογοτεχνικά 
βιβλία, φύλλα εργασίας, χαρτόνια, χαρτόκουτα, σύρμα πίπας, δίχτυ από ανθοδέσμη, 
μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, ψαλίδια, κόλλες …. 

Περιγραφή 

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο της Γλώσσας της Γ΄ τάξης και απ’ άλλα βιβλία 
παιδικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για την κάθε δραστηριότητα. Σε 
ένα δίωρο γίνεται επεξεργασία του κειμένου, αναδεικνύονται οι αξίες και οι μαθητές 
εκφράζονται με διάφορους τρόπους και υλικά. 

Το δέντρο που έδινε (του Silverstein Shel, Δωρικός) 

Αρχικά έγινε ανάγνωση και επεξεργασία (νοημάτων και συναισθημάτων) του  βιβλίου. Σ’ 
αυτό  περιγράφεται η σχέση που αναπτύσσεται  ανάμεσα σ’ ένα δέντρο κι ένα παιδί καθώς 
μεγαλώνουν μαζί. Αμέσως μετά ο κάθε μαθητής ζωγράφισε πάνω σε μια χαρτονένια καρδιά 
μια σκηνή από το βιβλίο που του άρεσε. Τέλος οι καρδιές αυτές έγιναν πέταλα λουλουδιών. 
Ο βλαστός τους ήταν από σύρμα πίπας και το χορτάρι ένα πράσινο δίχτυ ανθοδέσμης. 

Ο εγωιστής Γίγαντας (από «Τα απίθανα μολύβια», δεύτερο τεύχος Γλώσσας Γ΄ τάξης, 27-28 
σελ.) 

Η αισθητική αξία των πράσινων γωνιών, η έλλειψη χώρων πρασίνου για παιχνίδι, αλλά και 
το πώς ο εγωισμός μάς κρατά μακριά από τους άλλους ανθρώπους, αποτυπώθηκαν με 
εικαστική δημιουργία και λόγο. Αξιοποιήθηκαν τα βιώματα των μαθητών για την καλύτερη 
κατανόηση των μεγάλων αυτών περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη διαμόρφωση 
στάσεων ζωής με δέσμευση για δράση στην καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια όλοι μαζί 
έφτιαξαν τον κήπο ακούγοντας τα κονσέρτα “χειμώνας” και “άνοιξη” από “Τις τέσσερις 
εποχές” του Βιβάλντι. Συγκεκριμένα πάνω σε έναν αρκετά μεγάλο τετράγωνο δίσκο από 
τούρτα, αφού τον έστρωσαν με τεχνητό γκαζόν, κόλλησαν τα φυτά και τα δέντρα που 
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έφτιαξε ο καθένας. Για να τα κατασκευάσουν, χρησιμοποίησαν φελλούς για κορμούς 
θάμνων, ρολά από χαρτί για κορμούς δέντρων, δίχτυ από ανθοδέσμη, πανιά και χαρτιά για 
φύλλωμα, σύρμα πίπας για βλαστό, φυσικά υλικά όπως άνθη από αγριολούλουδα… αλλά 
και χάντρες, πούλιες κ.ά. Επίσης έγραψαν και ζωγράφισαν χαϊκού με θέμα τον κήπο. Μ’ 
αυτές τις δραστηριότητες έκαναν προτάσεις διαμόρφωσης πράσινων γωνιών για παιχνίδι. 
Τις επόμενες μέρες έγραψαν και ζωγράφισαν ταμπέλες, τις οποίες στη συνέχεια κρέμασαν 
στα δέντρα και στους θάμνους του κήπου. 

Το περιβόλι του Σαμίχ (από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων «Στο σχολειό του 
κόσμου», 154-157σελ.) 

Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στη λεύκα, τη ροδιά, την πορτοκαλιά και τις ξαδέλφες 
της. Τα δέντρα αυτά στη συνέχεια οι μαθητές τα γνώρισαν μέσα από πίνακες ζωγραφικής, 
τραγούδια και μύθους. Επίσης εκτός από την ωφέλεια του περιβολιού, ανακάλυψαν κι 
εναλλακτικές χρήσεις του: τόπος όπου μπορούν ν’ αναπτυχθούν φιλικές και κοινωνικές 
σχέσεις, αλλά και πηγή έμπνευσης για εικαστικές δημιουργίες. Αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις κι 
οι εικόνες των μαθητών από τα περιβόλια της περιοχής. Τέλος ζωγράφισαν με ξυλομπογιές 
και μαρκαδόρους περιβόλια. 

Ένα φύλλο που το έλεγαν Φρέντυ (από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων «Στο σχολειό 
του κόσμου», 12-13σελ.) 

Η βιοποικιλότητα των δέντρων, τα αγαθά που μας δίνουν, τα χρώματά τους που αλλάζουν 
με την εναλλαγή των εποχών, ο κύκλος της ζωής… ήταν κάποια από τα θέματα που 
συζητήθηκαν. Σε φύλλο εργασίας οι μαθητές ζωγράφισαν με ξυλομπογιές τον Φρέντυ σε 
κάθε εποχή, αφού πρώτα είδαν δέντρα γνωστών ζωγράφων στις τέσσερις εποχές του 
χρόνου. Η μαγεία και η ολότητα της φύσης ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια των μικρών 
μαθητών. 

Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης (από «Τα απίθανα μολύβια», β΄τεύχος Γλώσσας Γ΄ 
τάξης, 64-65σελ.) 

Η έννοια του ενεργού μαθητή και πώς ένα κοινό όραμα ενεργοποιεί τόσους πολλούς και 
διαφορετικούς ανθρώπους αναδύθηκε από τη μελέτη του κειμένου. Οι μαθητές 
κατέστρωσαν σχέδια για τη διαμόρφωση και τη χρήση του σχολικού κήπου και 
δεσμεύτηκαν ότι θα εμπλέξουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Μικρομαγειρέματα (από «Τα απίθανα μολύβια», β΄ τεύχος Γλώσσας Γ΄ τάξης, 39-40 σελ.) 

Με  αφορμή το έθιμο της κυρα- Σαρακοστής οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τα όσπρια και 
τα δημητριακά. Για υλικά χρησιμοποίησαν χαρτόνι, διαφανή πουγκάκια, όσπρια και 
δημητριακά. Ένα ζευγάρι παιδιών ζωγράφισε τη μεγεθυμένη χάρτινη φιγούρα της κυρα- 
Σαρακοστής. Στη συνέχεια μια ομάδα παιδιών γέμισε τα πουγκάκια με όσπρια και 
δημητριακά. Έπειτα μια άλλη ομάδα τα κόλλησε πάνω στα πόδια της κυρα- Σαρακοστής. Η 
τελευταία ομάδα έγραψε τα αυτοκόλλητα με τα ονόματά τους και τα κόλλησε πάνω στα 
πουγκάκια. Τις επόμενες μέρες έγραψαν συνταγές για σαλάτες, όσπρια, λαδερά, γλυκά του 
κουταλιού, μαρμελάδες… 
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Ο κήπος των μεταμορφώσεων (Ζωή Βαλάση, Κέδρος) 

Το βιβλίο αυτό της Ζωής Βαλάση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ζωγραφική, 
δραματοποίηση, δημιουργική γραφή Οι ‘’φυτομυθολογίες‘’ που έγραψαν οι μαθητές 
δημοσιεύτηκαν στη σχολική εφημερίδα του σχολείου «Το ουράνιο τόξο». 

Καλή όρεξη (από «Τα απίθανα μολύβια» τρίτο τεύχος Γλώσσας Γ τάξης, 40-41 σελ.) 

Οι μαθητές γνώρισαν τις ομάδες των τροφών και πώς αυτές χτίζουν την πυραμίδα της 
διατροφής. Διαφημιστικά φυλλάδια των σούπερ μάρκετ αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για την 
κατασκευή της διατροφικής πυραμίδας με την τεχνική του κολάζ. 

Το «βιβλιόδεντρο» 

Οι μαθητές αφού διάβασαν τα περισσότερα από τα βιβλία του  εκπαιδευτικού σάκου 
«Δέντρα και δάση» του Προγράμματος Βιβλία σε ρόδες, που έμεινε στην τάξη ένα μήνα, 
έγραψαν βιβλιοπαρουσιάσεις σε μορφή φύλλου. Ακολούθησε η δημιουργία ενός 
εικαστικού δέντρου με χαρτόκουτο για κορμό, φυσικά κλαδιά αμυγδαλιάς και φύλλωμα τις 
βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Δάσος από αφίσες 

Με αφετηρία την αφίσα του προγράμματος Βιβλία σε ρόδες έφτιαξαν ένα δάσος από 
αφίσες με δέντρα, πάνω στα κλαδιά των οποίων έγραψαν τους τίτλους των βιβλίων που 
διάβασαν. Ζωγράφισαν επίσης τους ήρωες και τα αντικείμενα που τους εντυπωσίασαν 
θετικά ή αρνητικά. 

Αξιολόγηση 

Οι δραστηριότητες άρεσαν πολύ στα παιδιά. Ενεργοποιήθηκαν κι οι λιγότερο επιμελείς 
μαθητές. Κατάφεραν να εκφραστούν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά. Έμαθαν να δουλεύουν 
ομαδοσυνεργατικά, να προτείνουν λύσεις, να παίρνουν μέτρα για τη φροντίδα και την 
προστασία του κήπου. 

 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Ο κήπος του Εγωιστή Γίγαντα Το δέντρο που έδινε 
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Το δέντρο που έδινε 

 
Μικρομαγειρέματα 

  
Το περιβόλι του Σαμίχ Παράξενα φυτά 

 

  
Δάσος από αφίσες Βιβλιόδεντρο 
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Εικαστικές περιπέτειες στον κήπο 

Ελένη Βαρελά ΠΕ70 

9ο

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα ανά δραστηριότητα 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Να αναπτύξουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. Να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους 
και να εμπνέονται από τη φύση. Να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. 

 

Η Σκιάχτρα μας 
Υλικά 
Σκούπα από θυμάρι, σκουπόξυλο, τρία 
μεγάλα πλαστικά μπουκάλια  νερού, 
υφάσματα, πλαστικά καπάκια, δύο 
πλαστικά  μπουκαλάκια νερού, συρραπτικό 
Περιγραφή 
Το θυμάρι έγινε πρόσωπο με πλαστικά 
καπάκια για μάτια. Τα φρύδια, το στόμα, τα 
σκουλαρίκια και τα φιογκάκια της είναι από 
ύφασμα. Το σώμα της το σχημάτισαν με τα 
τρία μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού, 
που τα κόλλησαν πάνω στο ξύλινο κοντάρι. 
Τα χέρια της τα έφτιαξαν στερεώνοντας με 
σύρμα ένα σκουπόξυλο πάνω στο ξύλινο 
κοντάρι. Στο τελείωμά τους έβαλαν κι από 
ένα πλαστικό μπουκαλάκι. Όσο για τη 
μπλούζα, τη φούστα και την τσάντα της, τα 
έφτιαξαν από υφάσματα που τους έδωσαν 
σχήμα με τη χρήση του συρραπτικού. 
 

 

 

  
Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες 
από τη φύση 
Υλικά  
Άδεια κουτιά παπουτσιών, πλαστικά 
καπάκια, κορδέλες, υφάσματα, υλικά από 
τη φύση όπως κυπαρισσόμηλα, 
κουκουνάρια, φύλλα… και πολλή φαντασία. 
Περιγραφή 
Πάνω στο καπάκι του άδειου κουτιού οι 
μαθητές σε ζευγάρια εκφράστηκαν 
εικαστικά μεταμορφώνοντας τα άδεια 
κουτιά σε μάσκες. 
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Φανταστικά φυτά 
Υλικά 
Χαρτιά βελουτέ, λαδοπαστέλ, κεραμίδια, 
χάντρες, κορδέλες… 
Περιγραφή 
Έγινε παρουσίαση της μουσειοσκευής 
«Ζωγραφίζω το δέντρο» του Μουσείου 
Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Στη συνέχεια ο 
κάθε μαθητής πάνω σε βελουτέ χαρτί 
ζωγράφισε με λαδοπαστέλ ένα φανταστικό 
φυτό ή δέντρο που στη συνέχεια το 
ονομάτισε. Οι μαθητές σε ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων φιλοτέχνησαν αλλιώτικα 
δέντρα πάνω σε κεραμίδια, αυτή τη φορά 
επαναχρησιμοποιώντας υλικά όπως 
χάντρες, κορδέλες, πλαστικά λουλουδάκια. 
 

 

 

  
Το δέντρο των συναισθημάτων  
Υλικά 
Χαρτιά Α4, αυτοκόλλητα χαρτάκια με 
μορφή μαργαρίτας, δίχτυ από ανθοδέσμη, 
μαρκαδόροι 
Περιγραφή 
Τα παιδιά αφού ζωγράφισαν τον εαυτό 
τους σαν δέντρο, έπειτα σ’ ένα αυτοκόλλητο 
χαρτάκι - μαργαρίτα έγραψαν το 
συναίσθημα που ένιωθαν τη στιγμή εκείνη. 
Στη συνέχεια τα δέντρα τοποθετήθηκαν σε 
κύκλο γύρω από το δίχτυ πάνω στο οποίο 
κόλλησαν τις μαργαρίτες με τα 
συναισθήματά τους.  
 

 

 

  
Λουλούδια σε κεραμίδια 
Υλικά 
Κεραμίδι, γλωσσοπίεστρα, λουλούδια από 
πλαστικά μπουκάλια, υφάσματα, κορδέλες, 
πεταλούδες, πασχαλίτσες, χάντρες, κόλλα, 
θερμή σιλικόνη 
 
Περιγραφή 
Οι μαθητές σε ζευγάρια δημιουργούν 
φανταστικά δέντρα και φυτά, ανάλογα με 
τα υλικά που έχουν. Ο δάσκαλος βοηθάει 
όπου χρειάζεται θερμοκόλληση με σιλικόνη. 
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Ειδώλια 
Υλικά 
Φύλλο εργασίας από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, μαρκαδόροι, 
ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ 
 
Περιγραφή 
Οι μαθητές έδωσαν μορφή στα ειδώλια 
εμπνεόμενοι από το φυσικό τοπίο. Για 
μάτια ζωγράφισαν μαργαρίτες, για δάκρυα 
ανθάκια, για μύτη ένα κομμάτι από καρότο, 
για στόμα φοίνικα. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Το  χαρούμενο λιβάδι 
Υλικά 
Δίσκος από τούρτα, πράσινο δίχτυ από 
ανθοδέσμη, μαργαρίτες και παπαρούνα 
από το κοντινό χωράφι 
Περιγραφή 
Πάνω στο δίσκο αρχικά κόλλησαν το 
πράσινο δίχτυ κι αμέσως  μετά  τις 
μαργαρίτες και την παπαρούνα. Έτσι 
αποτύπωσαν εικαστικά «Το Χαρούμενο 
λιβάδι» που διδάχτηκαν στη Γλώσσα. («Τα 
απίθανα μολύβια», δεύτερο τεύχος 
Γλώσσας Γ τάξης σελ. 49-50) 
 

 

 
 

 
 

 

Λαμπάδες 
Υλικά 
Κεριά, λουλούδια αποξηραμένα, λουλούδια 
χάρτινα, λουλούδια πλαστικά…, φύλλα, 
κορδέλες, πεταλούδες, πασχαλίτσες, 
χάντρες… 
 
Περιγραφή 
Ο κάθε μαθητής με τη βοήθεια του 
διπλανού του στόλισε τη λαμπάδα του. 
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Δέντρο από μπουκάλια 

Υλικά  

Μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού, καφέ 
τούλι, χώμα, φυσικά κλαδιά, χαρτόνια… 

Περιγραφή 

Έξω από την αίθουσα της βιβλιοθήκης 
«φύτρωσε» ένα δέντρο με κορμό από 
πλαστικά μπουκάλια νερού. Πέντε 
μπουκάλια γεμάτα με χώμα, κολλημένα 
μεταξύ τους με διάφανη ταινία είναι οι 
«ρίζες» του.  

Πάνω σ’ αυτές σχημάτισαν τον κορμό του 
από τετράδες μπουκαλιών τοποθετώντας τη 
μια πάνω στην άλλη. Με καφέ τούλι 
έντυσαν τον κορμό του και στο τελείωμά 
του  τοποθέτησαν φυσικά κλαδιά.  

Το δέντρο αλλάζει φορεσιά κάθε εποχή και 
στις μεγάλες γιορτές. 

 

 

 

  
 

 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στις δραστηριότητες. Συμμετείχαν ενεργά ακόμη και οι 
πιο αδύνατοι μαθητές. Όλοι καλλιέργησαν καλλιτεχνικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. 
Διδάχτηκαν την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Έκαναν ενδιαφέρουσες εικαστικές 
παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο του σχολείου και στον κήπο. 
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Εικαστικό εργαστήρι με αφορμή μια μουσειοσκευή 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες (Σημ. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο 5ο

Στόχοι 

 Δ.Σ. Ασπ/γου) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους που έχουν ζωγραφίσει θέματα 
σχετικά με τη φύση, να γνωρίσουν δόκιμα έργα ζωγραφικής, να προσλάβουν ποικίλα 
ερεθίσματα για το δάσος, να βιώσουν τις εικόνες του από διαφορετικές οπτικές, να έρθουν 
σε επαφή με διάφορες τεχνοτροπίες, να εμπνευστούν από αυτά, να ελευθερωθούν και να 
δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους και 
να ωριμάσουν. 
 
Περιγραφή της δραστηριότητας 
 
Η τάξη δανείζεται από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης τη Μουσειοσκευή 
«Ζωγραφίζω το δέντρο», η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει εκτυπωμένες και 
ψηφιακές αναπαραγωγές έργων καλλιτεχνών ή φωτογραφιών από το φυσικό περιβάλλον, 
εκτυπωμένες και ψηφιακές αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής και κατασκευές παιδιών από 
τις συλλογές του Μουσείου, προτάσεις για παράλληλες δημιουργικές δραστηριότητες, 
εικαστικές προτάσεις, κατάλογο προτεινόμενων υλικών ζωγραφικής, προτάσεις για την 
παρουσίαση και αξιοποίηση του υλικού που θα δημιουργηθεί. 

Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το εικαστικό υλικό δημιουργώντας μια έκθεση των έργων αυτών 
στην τάξη. Οι μαθητές περιεργάζονται τα εικαστικά έργα και τα σχολιάζουν. Τους δίνεται η 
ευκαιρία να παρατηρήσουν τα είδη των δέντρων, τα δέντρα που προέρχονται από διάφορα 
μέρη του κόσμου, τα δέντρα στις διάφορες εποχές του χρόνου, τα χρώματα και τα σχήματα 
των κορμών και των φύλλων, τις ρίζες, το τοπίο γύρω από τα δέντρα. (1ο

Στο 2

 δίωρο) 

ο

Αξιολόγηση 

 δίωρο στήνουν ένα εικαστικό εργαστήρι, στο οποίο εργάζονται ατομικά ή ανά δύο. 
Συζητούν και αποφασίζουν την τεχνοτροπία και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν για να 
δημιουργήσουν το δικό τους έργο με θέμα το δέντρο. Μπορούν να συλλέξουν και υλικά 
από τον κήπο του σχολείου ή να αξιοποιήσουν τα αποξηραμένα φύλλα και άνθη που δεν 
χρησιμοποίησαν στα φυτολόγιά τους. Ο εκπαιδευτικός εμψυχώνει τους μαθητές να 
ελευθερώσουν τη φαντασία τους ως προς τα σχήματα και τα χρώματα. Κατόπιν εκθέτουν τα 
έργα τους και συνομιλούν μαζί τους. Σαν επέκταση μπορούν να γράψουν μικρές ιστορίες, 
να τα αναπαράγουν σε μορφή ευχετηρίων καρτών ή να τα τυπώνουν σε φανελάκια. 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον σε αυτή τη δραστηριότητα. Παρατήρησαν, 
σχολίασαν, κριτίκαραν τα έργα της μουσειοσκευής, άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη, 
συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, δημιούργησαν έργα με ιδιαιτερότητες. 
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Φωτογραφικό υλικό 
 

  
Αγήνωρ Αστεριάδης 

 
Δημήτρης Γέρος 

  
Οι μαθητές συνεργάζονται και δημιουργούν με διάφορα υλικά (Αρχείο Α.Τ.) 

 

  
  

  
Μαθητικές δημιουργίες (Αρχείο Α.Τ.) 
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Φανταστικά, μαγικά, παράξενα λουλούδια 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ και Ε΄ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές  την αξία και την ομορφιά των λουλουδιών στη γη. Να 
κατανοήσουν την απαράμιλλη ικανότητα της φύσης να δημιουργεί πανέμορφα λουλούδια 
με αμέτρητα χρώματα, σχήματα, μεγέθη κι ευωδιαστά αρώματα. Να κατανοήσουν και ν’ 
ανακαλύψουν την ομορφιά και χαρά που δίνουν τα λουλούδια στη ζωή μας. Να 
εκφραστούν εικαστικά δημιουργώντας τα δικά τους παράξενα, μαγικά, φανταστικά 
λουλούδια, επενδύοντας κι ομορφαίνοντας μ’ αυτά κάθε στιγμή της ζωής μας. Να 
εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ με τη δημιουργία διαφανειών στο πρόγραμμα Power 
Point. 

Εμπλεκόμενες  Γνωστικές περιοχές 

Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου με σύνθετες λέξεις που εκφράζουν το λουλούδι που 
ζωγράφισαν 

Εικαστικά: Ζωγραφική παράξενων, φανταστικών λουλουδιών 

ΤΠΕ: Δημιουργία διαφανειών στο Power Point, παραγωγή ταινίας, δημοσίευση στο 
διαδίκτυο 

Υλικά- Εργαλεία 

Χαρτί Α4, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβια  

Περιγραφή 

1η διδακτική ώρα: Ο δάσκαλος, για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 
δώσει ιδέες και κίνητρα να εκφραστούν καλλιτεχνικά ζωγραφίζοντας φανταστικά 
λουλούδια, κάνει τις παρακάτω παιδαγωγικές δραστηριότητες: Α) Προκαλεί συζήτηση στην 
τάξη με θέμα τα λουλούδια, την ομορφιά τους, τα πάμπολλα σχήματα, χρώματα κι 
αρώματα που έχουν, την ύπαρξή τους παντού σε όλη τη γη, την αξία και σημασία τους στη 
ζωή μας, περιστάσεις στις οποίες προσφέρουμε λουλούδια ή στολίζουμε χώρους με αυτά. 
Β) Ζητά από τα παιδιά να του πουν για τα λουλούδια που έχουν στο σπίτι τους σε γλάστρες 
ή στον κήπο τους, θέτοντάς τους και το ερώτημα γιατί τα έχουν. Γ) Προβάλλει από το 
διαδίκτυο εικόνες με φυτά και λουλούδια απ’ όλη τη γη, λουλούδια που στολίζουν σπίτια, 
κήπους και πλατείες πόλεων, λουλούδια στην ύπαιθρο, κοντά στη θάλασσα, στον βυθό της 
και σε περιοχές της γης που επικρατούν ακραίες συνθήκες ζωής. Δ) Επισκέπτεται τον κήπο 
του σχολείου κι αφήνει τ’ αφήνει να καταγράψουν όλα τα λουλούδια που υπάρχουν εκεί. 5) 
Τέλος, διαβάζει το ποίημα «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ», το οποίο προτρέπει τους 
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μαθητές να πάρουν χαρτί και μπογιές και να συναγωνιστούν την ομορφιά των λουλουδιών 
της φύσης ζωγραφίζοντας κι αυτοί τα δικά τους παράξενα, μαγικά, όμορφα λουλούδια 
στολίζοντας έτσι κάθε πτυχή, εκδήλωση, ώρα και στιγμή της ζωής μας μ’ αυτά. 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 
 
Λουλούδια όμορφα παντού! 
 
Σε κάμπους, όρη και βουνά,  
στων βράχων τις σχισμάδες,  
μες σε χαράδρες τρομερές, 
απόκρημνες, κοφτές, βαθιές.  
 
Σε δροσερές πηγούλες,  
μικρά ρυάκια, ποταμάκια, 
σ’ όμορφους κήπους και αυλές,  
παραθυριών περβάζια,  
τοίχους, πανύψηλες σκεπές  
και στις γωνιές των δρόμων.  
 
Σε δύση και ανατολή,  
κι από βορρά σε νότο, 
σ’ άνυδρα μέρη, ξερικά, 
στης θάλασσας τα βάθη. 
 
Λουλούδια αμέτρητα, 
μεγάλα και μικρά, 
πανέμορφα, μαγευτικά, 
με μύρια χρώματα,  
φανταστικά αρώματα, 
σχήματα πάμπολλα,  
παράξενα, τρελά. 
 
Είναι της φύσης η ομορφιά, 
στο μαγικό της γης τον πίνακα 
η τελευταία, ωραία πινελιά. 
 
Μπορεί κανείς να συναγωνιστεί 
της φύσης την τρελή μαγεία; 

Απ’ τους μεγάλους όχι, φίλοι μου, κανείς.  
Μας λείπει η αγάπη, η καλή καρδιά 
κι όλα τα βλέπουμε μουντά,  
μαύρα και γκρι, καθόλου χαρωπά. 
 
Μα τα παιδιά μπορούν, 
γιατί έχουν φαντασία. 
Άδολη κι αγνή καρδιά,  
ελπίδα, αισιοδοξία. 
 
Των λουλουδιών την ομορφιά, 
βάζουνε στη ζωή μας  
μ’ ένα χαρτί, μολύβια και μπογιές 
της φύσης άξιοι συναγωνιστές  
δημιουργούν αριστουργήματα, 
χρωματιστά… ποιήματα. 
 
Αυτή είναι των παιδιών 
μοναδική ικανότητα,  
δύναμη ξεχωριστή. 
Μπορούν να ντύσουν τη ζωή,  
το κάθε τι πάνω στη γη  
μ’ όμορφα, χρωματιστά λουλούδια. 
 
Και μες στην τόση ομορφιά, 
χρωμάτων πανδαισία, 
θλίψη και πόνος χάνονται,  
παντού ανάσταση, δημιουργία.  
Και πλημμυρίζει όλη η γη  
μ’ αγάπης ευωδία. 

 
(Δρομπόνης Σωτήριος) 

 

2η

3

 διδακτική ώρα: Οι μαθητές ζωγραφίζουν τα δικά τους παράξενα, μαγικά, φανταστικά, 
όμορφα λουλούδια δημιουργώντας με τη φαντασία τους εξαιρετικές δημιουργίες. 

η

4

 διδακτική ώρα: Ο δάσκαλος περνά τις ζωγραφιές μέσω Scanner στον H/Y κι οι μαθητές 
δημιουργούν διαφάνειες στο Power Point με τα  λουλούδια που ζωγράφισαν προσθέτοντας 
και ανάλογη μουσική επένδυση, η οποία θα ακούγεται κατά την ώρα της προβολής 
παρουσίασης.  

η διδακτική ώρα: Ο δάσκαλος «φωτογραφίζει» με το εργαλείο αποκομμάτων τις 
διαφάνειες του Power Point, εισάγει τις «νέες φωτογραφίες» στο πρόγραμμα Movie Maker 
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του Η/Υ και δημιουργεί ταινία.   Με τη βοήθειά του οι μαθητές δημοσιεύουν την ταινία στο 
διαδίκτυο (ιστοσελίδα ή blog του Σχολείου). 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα με τα «φανταστικά λουλούδια» εφαρμόστηκε τις σχολικές χρονιές: 2013 - 
2014, στη Γ΄ τάξη, κατά την εκπόνηση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Ο κήπος του 
σχολείου μας» και 2016-2017 στην Ε΄ τάξη, κατά την εκπόνηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες» με θέμα «Δέντρα και Δάση». Οι μαθητές έφτιαξαν 
απίθανα, φανταστικά λουλούδια. Εργάστηκαν με πολλή χαρά. Ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ 
που και τις επόμενες μέρες ζωγράφιζαν μόνοι τους, εκτός προγράμματος, φανταστικά 
λουλούδια και τα έφερναν στην τάξη. Τα φανταστικά λουλούδια έχουν γίνει ταινίες κι έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο: στο YouTube, στο blog της τάξης «103 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ» και στο 
wiki του ΚΠΕ Δυτικής Αττικής «Ο κήπος της αειφορίας». 

 

Φωτογραφικό υλικό 
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Ο «Καλός αγρότης» 

Μαρία Σαργιώτη ΠΕ70 & Διονυσία Τέντε ΠΕ70 

2ο Δ.Σ. Ασπροπύργου Τάξη Δ΄ 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Στόχοι 

Να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τις σκέψεις του «Καλού αγρότη», ώστε να 
επικοινωνούν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες. Να έχουν θετική στάση απέναντι στην 
εργασία του «αγρότη» και να τον ενθαρρύνουν συμβουλεύοντάς τον. Να καλλιεργούν 
στάσεις και αξίες που τους επιτρέπουν να αυτοπροσδιοριστούν ως μέλη μιας ευρύτερης 
πολυπολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Να εκτιμούν την αξία της ανομοιομορφίας 
αυτής, η οποία τους ενδυναμώνει τόσο ως άτομα όσο και ως ομάδα.  

Υλικά – Εργαλεία  

Χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα που περιγράφουμε είναι μία παραλλαγή από τη θεατρική τεχνική «Ρόλος 
στον τοίχο». Τα παιδιά είχαν μία δίμηνη εμπειρία σποράς, φύτευσης και φροντίδας του 
σχολικού λαχανόκηπου. Ο λαχανόκηπος ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου με την βοήθεια 
γονιού-αγρότη, ο οποίος μοιράστηκε με τους μαθητές τις γνώσεις και τις εμπειρίες του και 
τους έδειξε τις βασικές εργασίες σποράς και φύτευσης χειμωνιάτικων λαχανικών. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκίνησε ξαπλώνοντας έναν μαθητή πάνω στο χαρτί του 
μέτρου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Στη συνέχεια ζητήθηκε από μερικούς μαθητές να 
πάρουν από έναν μαρκαδόρο και να σχεδιάσουν το περίγραμμα του σώματός του. Όταν 
τελείωσαν και σηκώθηκε ο μαθητής, ονομάσαμε το περίγραμμα «Καλό αγρότη».  

Έπειτα ζητήθηκε να γράψουν τα παιδιά τις σκέψεις που θα έκανε ο αγρότης μας, εφόσον 
είχε ήδη σπείρει και περίμενε την καρποφορία. Κάποιες από τις σκέψεις του, που 
εκφράστηκαν γραπτά στο εσωτερικό μέρος του σώματός του από τα παιδιά ήταν οι 
παρακάτω: «Πρέπει να ραντίζω. Πρέπει να προσέχω τα φυτά μου και να τα φροντίζω κάθε 
μέρα. Πρέπει να οργώσω το χωράφι. Φοβάμαι μήπως πιάσει κακοκαιρία. Φοβάμαι να μην 
ξεραθούν τα φυτά μου. Να προσέχω να μην πατάω αυτά που έχω καλλιεργήσει. Πρέπει να 
φτιάξω σκιάχτρα.» 

Αφού τελείωσαν με τις σκέψεις και τους φόβους του αγρότη, το επόμενο βήμα ήταν να 
μπουν στη θέση εκείνου που θα τον συμβούλευε, σχετικά με το τι πρέπει να πράξει, ώστε 
να προλάβει οποιαδήποτε ατυχία και να αποδώσουν οι κόποι του. Αυτή τη φορά έπρεπε να 
γράψουν τις ιδέες τους στο εξωτερικό μέρος του περιγράμματος, γύρω από το σώμα του 
αγρότη. Έτσι διαβάσαμε τα εξής: «Να προσέχεις τα φυτά σου. Να τα ποτίζεις κάθε μέρα. Να 
είσαι προετοιμασμένος για όλα! Πρέπει να βάλεις λίπασμα. Να μη ρίχνεις φυτοφάρμακα. 
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Να τα αγαπάς. Να είσαι σίγουρος για τον καιρό. Βάλε σκιάχτρο! Να μη ραντίζεις με χημικά. 
Να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Μη φοβάσαι τον καιρό. Να μην τα κόβεις πριν 
γίνουν. Να τα πας στην αγορά. Να οργώσεις καλά το χώμα. Να κοιμάσαι νωρίς. Να αγαπάς 
τη γη! Να τα προστατεύεις από τον ήλιο.» 

Κάπως έτσι, διαβάζοντας τα όλα μαζί, κλείσαμε τη δραστηριότητά μας, αφού 
φωτογραφίσαμε το έργο μας και προβληματιστήκαμε για τη σκληρή δουλειά του αγρότη, 
τους φόβους, τις σκέψεις, αλλά και τη δημιουργικότητα που μπορεί να έχει. 

Αξιολόγηση  

Σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε. Οι μαθητές 
κατάφεραν να μπουν στη θέση του καλού αγρότη, να αισθανθούν τα άγχη και τους 
προβληματισμούς του. Επίσης έδειξαν μια θετική στάση με το να τον εμψυχώσουν και να 
τον συμβουλεύσουν. Τέλος συνεργάστηκαν ομαδικά για το ωραίο αυτό αποτέλεσμα, 
παραχώρησαν μέρος ο ένας στον άλλο, μοιράστηκαν και εκτίμησαν την αξία της 
ανομοιομορφίας της ομάδας τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με τη 
συμμετοχή τους στον σχολικό λαχανόκηπο κέρδισε το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των 
μαθητών. Σαν επέκταση μπορούν οι μαθητές να γράψουν μικρά κείμενα ή ποιήματα με τις 
ιδέες που αναδύθηκαν. 

Φωτογραφικό υλικό 

  
Τα παιδιά συμβουλεύουν τον «Καλόν αγρότη» 

 

 
Ο «Καλός αγρότης» με τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, αλλά και τις παροτρύνσεις μας! 
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Εργαλεία του κήπου με… ανακυκλώσιμα υλικά 

Ευριδίκη Λούπα ΠΕ70 

6ο Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ 

Διάρκεια 2 διδακτικές  ώρες 

Στόχοι 

Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους, την φαντασία, τον 
συντονισμό, τη συνεργατικότητα, την επικοινωνία, τον προφορικό λόγο, τις μετρήσεις. 

Υλικά- Εργαλεία   

Χάρτινο κουτί από κιμωλίες, μεταλλικό κουτί του καφέ, κουτάκι χυμού, καπάκια, 
γλωσσοπίεστρα, χτένα, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλα, πιστόλι σιλικόνης 

Περιγραφή 

Οι μαθητές, μετά τη δημιουργία του σχολικού κήπου και τη γνωριμία τους με τα διάφορα 
εργαλεία του κήπου, κατασκεύασαν ορισμένα από αυτά με ανακυκλώσιμα υλικά και 
πολλή… φαντασία! Αφού συγκεντρώθηκαν τα υλικά, ξεκίνησαν οι κατασκευές! Μερικά 
γλωσσοπίεστρα και ένα χαρτόνι συναρμολογήθηκαν και δημιούργησαν μια τσουγκράνα. 
Ένα κουτάκι από χυμό, ένα μεταλλικό κουτί του καφέ, μια χτένα και μερικά καπάκια 
δημιούργησαν ένα τρακτέρ.  Ένα κουτί από κιμωλίες, γλωσσοπίεστρα, χαρτόνι και καπάκια 
δημιούργησαν ένα καρότσι! Οι κατασκευές τους πολύ σύντομα χρησιμοποιήθηκαν ως 
παιχνίδια κατά τον ελεύθερό τους χρόνο μέσα στην τάξη!   

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και  μετέτρεψαν αντικείμενα που θα πετούσαν στα 
σκουπίδια σε εργαλεία του κήπου, τα οποία χρησιμοποίησαν ως παιχνίδια!  Διασκέδασαν 
και ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον. Η όλη δραστηριότητα, αλλά και το αποτέλεσμα, 
φάνηκε να τους ενθουσίασε πολύ. 

Φωτογραφικό υλικό 
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Παραδοσιακό τραγούδι «ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ 
ΚΑΜΠΟΥΣ» 

Χρυσάνθη Α. Αυλωνίτου ΠΕ16.01 

3Ο

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

 ΔΣ Ζεφυρίου Τάξη Δ΄ 

Στόχοι 

Σκοπός των δραστηριοτήτων των τραγουδιών που δουλέψαμε όλη τη σχολική χρονιά ήταν 
οι μαθητές να μάθουν να συζητούν και να ακούν τους συμμαθητές τους (πολύ βασικός 
στόχος για ένα σχολείο που απαρτίζεται από 100% μαθητές Ρομά), να αναγνωρίζουν τι 
είναι παραδοσιακό τραγούδι, να μπορέσουν να συνδυάσουν επιτυχώς τη μουσική με τον 
λόγο και την κίνηση, να διαπιστώσουν το βαθμό σύνδεσης όλων των παραπάνω και να 
διαμορφώσουν θετική στάση για το παραδοσιακό τραγούδι. Όλα τα παραπάνω 
αναφέρονται παιδαγωγικά και στο συναισθηματικό και στο γνωστικό και στον 
ψυχοκινητικό τομέα. 

Περιγραφή  

Αρχικά εντοπίστηκε ο τόπος καταγωγής του τραγουδιού στο αντίστοιχο γεωγραφικό 
διαμέρισμα στο χάρτη της τάξης. Έγινε ανάγνωση των στίχων 2-3 φορές από τους μαθητές 
και εξήγησα ορισμένες  λέξεις που δεν γνώριζαν οι μαθητές τι σημαίνουν όπως για 
παράδειγμα η λέξη μαχαλάς* που είναι στο στίχο του τραγουδιού. Συζητήσαμε για τον 
ρυθμό του κομματιού (2/4) και  θύμιζε στους μαθητές το βήμα της παρέλασης εν-δυο. Με 
κινήσεις των ποδιών στην τάξη κάναμε αναπαράσταση του ρυθμού. Με κινήσεις έγινε και η 
αναπαράσταση των στίχων προτού βέβαια συζητήσουμε τι διαδραματίζεται και πού. 

 Διακρίναμε ότι  περνάει μέσα από κάμπους και χωράφια με ελιές ένας νεαρός για να πάει 
να προσκυνήσει σε ένα μοναστήρι. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι πηγαίνουν κοπέλες και 
πήγε κι εκείνος να λειτουργηθεί. Πηγαίνοντας βλέπει μια μηλιά γεμάτη μήλα και πάνω μια 
κοπέλα στο δέντρο. Ο νέος δείχνει με τα λόγια του ότι την ερωτεύτηκε κι εκείνη του πετάει 
μήλα πάνω από το δένδρο. Εκείνη του λέει ότι είναι παντρεμένη με δυο μικρά παιδιά κι ότι 
ο άντρας της την δέρνει και εξομολογείται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι στα περισσότερα  παραδοσιακά τραγούδια γίνονται αναφορές για την φύση 
την αγάπη και τον έρωτα. Έτσι συζητήσαμε παρόμοιες εμπειρίες  με τους μαθητές μέσα 
στην τάξη αν έχουν επισκεφτεί χωράφια με δέντρα και μέσα από τις εικόνες που είχαν 
χαράχτηκε και ο στίχος στη μνήμη τους.  

Κατόπιν σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και οι μαθητές μιμούνταν τις κινήσεις μου. Το τραγούδι 
παιζόταν από CD την ώρα που εμείς επαναλαμβάναμε πολλές φορές το τραγούδι μαζί με 
τις κινήσεις. Όταν οι μαθητές με αρκετές επαναλήψεις έφτασαν στο σημείο να έχουν μάθει 
καλά τα λόγια με τις κινήσεις και την αναπαράσταση των στίχων, τότε ήταν σε θέση να το 
τραγουδήσουν και με τη βοήθεια του αρμονίου μας.  
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Η κίνηση βασίστηκε: α) Στο ρυθμό και β) Στο κείμενο του τραγουδιού. 

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες στη δραστηριότητα είναι: του ήχου, της παράδοσης, του 
πολιτισμού και της επικοινωνίας καθώς και η προέκταση στη γεωγραφία, τη γλώσσα, την 
φυσική αγωγή αλλά και τα εικαστικά (το τελευταίο δεν υπήρξε χρόνος για να το 
συνδυάσουμε, οπότε επικεντρωθήκαμε στην αναπαράσταση των στίχων των τραγουδιών 
μέσα από κινήσεις και μίμηση). 

*μαχαλάς (λαϊκότροπα) = γειτονιά-συνοικία  

Αξιολόγηση 

Η συμμετοχικότητα των μαθητών και ο ζήλος που έδειξαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 
δραστηριότητας είχε ως αντίκτυπο ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στην παράσταση αλλά και 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν το αποτέλεσμα τους που 
πέτυχαν με κόπο και πολλές πρόβες και διασκέδασαν μέσα από την προσπάθεια τους. 

Υπό άλλες συνθήκες η δραστηριότητα θα δουλευόταν από τους μαθητές ομαδικά και θα 
μπορούσε η κάθε ομάδα να έχει το ρόλο της (αν είχαμε 3 ομάδες η μία θα αναλάμβανε το 
κομμάτι της μουσικής, η άλλη της κίνησης και η 3η

Στίχοι του τραγουδιού 

 ομάδα θα μπορούσε να ασχοληθεί με το 
ενδυματολογικό κομμάτι της δραστηριότητας. Επίσης οι μαθητές θα μπορούσαν να 
κατασκευάσουν με απλά υλικά και κάποιο παραδοσιακό μουσικό όργανο.) 

ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ 

Πέρα στους πέρα κάμπους (3) που είναι οι ελιές 
είν’ ένα μοναστήρι (3) που παν’ οι κοπελιές 
 
Πάω και `γω ο καημένος (3) για να λειτουργηθώ 
να κάνω το σταυρό μου (3) σαν κάθε Χριστιανός 
 
Στο περιβόλι μπαίνω (3) και βλέπω μια μηλιά 
με μήλα φορτωμένη  (3) και πάνω κοπελιά 
 
Της λέω έλα κάτω (3) να χτίσουμε φωλιά 
μα εκείνη κόβει μήλα (3) και με πετροβολά 
 
Ρωτώ ξαναρωτώ τη (3)`πο που `σαι κοπελιά 
από εδώ κοντά `μαι (3) π’ αυτόν τον μαχαλά 
 
Μα έχω γέρον άντρα (3) και δυο μικρά παιδιά 
π’ ολημερίς με δέρνει (3) έχει σκληρή καρδιά 
 
Βαρύ σταμνί μου δίνει (3) κι ένα κοντό σχοινί 
ν’ αργήσω να γεμίσω (3) για να βρει αφορμή 
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Άλλα παραδοσιακά τραγούδια που προτείνεται να αξιοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο 

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο (2) 
γιατί με μάρανες τον πικραμένο (2) 
 
Παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω (2) 
βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη (2) 
 
Τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε (2) 
ρωτώ την πόρτα σου πού πάει η κυρά σου; (2) 
 
Κυρά μ’ δεν είναι δω πάει κει στη βρύση (2) 
πάει κει να πιει νερό και να γιομίσει (2) 

 

ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ  
 
Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ 
ένα νερό κρύο νερό (2) 
κι από πούθε κατεβαίνει 
Βαγγελιώ μου η παινεμένη. (2) 
 
Από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ 
από γκρεμνό γκρεμίζεται (2) 
σε περιβολάκι μπαίνει  
Βαγγελιώ μου η παινεμένη. (2) 
 
Ποτίζει δε- κυρά Βαγγελιώ 
ποτίζει δέντρα και κλαδιά (2) 
λεμονιές και κυπαρίσσια 
σαν τα όμορφα κορίτσια. (2)  
 

 

ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ https://www.youtube.com/watch?v=JtiFcjGsF24 

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ https://www.youtube.com/watch?v=QeB-G4FeRd0 

ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ https://www.youtube.com/watch?v=AK93ruLAHoo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JtiFcjGsF24�
https://www.youtube.com/watch?v=QeB-G4FeRd0�
https://www.youtube.com/watch?v=AK93ruLAHoo�
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Παραδοσιακός χορός- τραγούδι: «Τα κουκιά» 

Λούπα Ευριδίκη ΠΕ70 

6ο Δ.Σ. Μεγάρων Τάξη Γ 

Διάρκεια 2 διδακτικές  ώρες 

Στόχοι Αυτενέργεια, κινητική δημιουργικότητα, εκφραστικότητα, συσχετισμός με τις 
υπάρχουσες  γνώσεις και εμπειρίες  

Υλικά- Εργαλεία 

Οι στίχοι του τραγουδιού σε χαρτί Α4:  

Πέρασα μωρέ πέρασα, πέρασα από την Καρυά, 
πέρασα από την Καρυά κι είδα τις Καρυώτισσες, 
κι είδα τις Καρυώτισσες πώς φυτεύαν τα κουκιά. 
Έτσι τα, μωρέ έτσι τα, έτσι τα φυτεύανε 
έτσι τα φυτεύανε οι Καρυώτες τα κουκιά. 

_____ 
Ματαξά, μωρέ ματαξά, ματαξαναπέρασα 
ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες 
κι είδα τις Καρυώτισσες πως σκαλίζαν τα κουκιά 
έτσι τα, μωρέ έτσι τα, έτσι τα σκαλίζανε 
έτσι τα σκαλίζανε οι Καρυώτες τα κουκιά 

_____ 
 …………….. πώς μαζεύαν τα κουκιά 

_____ 
……………… πώς φορτώναν τα κουκιά. 

Περιγραφή 

Το τραγούδι αναφέρεται στο φύτεμα, το σκάλισμα, το μάζεμα και το φόρτωμα των 
κηπευτικών προϊόντων και ειδικά των κουκιών. Η διδασκαλία του συγκεκριμένου 
παραδοσιακού τραγουδιού - χορού συνδέθηκε με τις εργασίες που πραγματοποίησαν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του σχολικού κήπου και πραγματοποιήθηκε 
μετά την ολοκλήρωση και διατήρησή του.  Χρειάστηκαν 2 διδακτικές ώρες. Κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ώρας έγινε ανάγνωση και επεξεργασία των στίχων του παραδοσιακού 
τραγουδιού από τους μαθητές. Στη συνέχεια οι μαθητές άκουσαν το τραγούδι και τους 
ζητήθηκε να κάνουν μιμικές κινήσεις ταυτόχρονα με την ακρόασή του. Αξιοποιήθηκαν οι 
ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών σχετικά με το φύτεμα των κηπευτικών 
προϊόντων. Τέλος, οι μαθητές εντόπισαν στον χάρτη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, 
περιοχές στις οποίες χορεύουν το συγκεκριμένο παραδοσιακό τραγούδι.  Την επόμενη 
διδακτική ώρα οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού κ. Κάρκα Αικατερίνης 
διδάχθηκαν τα βήματα του  συγκεκριμένου παραδοσιακού χορού. Έτσι αφού είχαν ήδη 
εξοικειωθεί με τη μίμηση των γεωργικών εργασιών, στις οποίες αναφέρονται οι στίχοι του 
τραγουδιού, κατάφεραν να χορέψουν ολοκληρωμένα το τραγούδι. 
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Σύνδεση με διδακτικά αντικείμενα: 

Γλώσσα (επεξεργασία στίχων τραγουδιού),  Μαθηματικά (μοτίβο χορού ), Μελέτη του 
Περιβάλλοντος (χάρτης, τα φυτά), Φυσική αγωγή (διδασκαλία παραδοσιακού χορού)  

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με τις 
γεωργικές εργασίες συμμετείχαν ενεργά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αναπτύχθηκαν 
ικανότητες των παιδιών όπως συνεργατικότητα και επικοινωνία με τους συμμαθητές και 
την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και διασκέδασαν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας.  Το ενδιαφέρον τους έμεινε αμείωτο από την αρχή (επεξεργασία στίχων, 
ακρόαση τραγουδιού, μίμηση κινήσεων) ως το τέλος (διδασκαλία χορού).   

Φωτογραφικό υλικό 

  
 

Φύτεμα 
 

 
Σκάλισμα 

 

  
 

Φόρτωμα 
 

Παραδοσιακός χορός: «Τα κουκιά»  
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Τραγούδι «ΤΟ ΔΕΝΤΡΑΚΙ*» 

Χρυσάνθη Α. Αυλωνίτου ΠΕ16.01 

3Ο

*ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ Σπύρου Λάμπρου-Κικής Καψάσκη, από το CD S.O.S ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ  

 ΔΣ Ζεφυρίου Τάξη Δ΄ 

Διάρκεια 3 διδακτικές ώρες  

Υλικά 

DVD player, καρτέλες με τα 4 στάδια μιας δενδροφύτευσης  

Στόχοι 

Οι μαθητές 

-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος. 

-Να έρθουν σε επαφή με πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν τη φύση. 

-Να εργασθούν σε ομάδες και να συνεργάζονται. 

-Να έρθουν σε επαφή με τη φύση και όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για να 
φυτέψουν στον κήπο του σπιτιού ή του σχολείου ένα δέντρο (χώμα, πότισμα, σκάλισμα, 
τροφή -λίπασμα, νερό-, ήλιος και φροντίδα) 

-Να ενεργοποιήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους και να βιώσουν πως χρειάζεται 
αγάπη για να πετύχουν κάτι με κόπο και στη συνέχεια να απολαύσουν τα αγαθά του και τα 
δώρα του.  

-Να κατανοήσουν ότι το δέντρο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες και για την φύση αλλά 
και για τον ίδιο τον άνθρωπο.  

-Να  συνδυάσουν επιτυχώς τη μουσική με τον λόγο και την κίνηση και να μπορέσουν να 
διαπιστώσουν το βαθμό σύνδεσης όλων των παραπάνω  

-Να διαμορφώσουν θετική στάση για την καλλιέργεια, την φύση και όλες τις ευεργετικές 
που αυτή προσφέρει.  

Περιγραφή 

Αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν στην τάξη την ταινία -ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ EINSTEIΝ επεισόδιο 4 
(διάρκεια 20'). Την βρίσκουμε στο:  https://www.youtube.com/watch?v=iqPB8gv1dgE. 

Μετά γίνεται σχολιασμός της ταινίας και συζήτηση στην τάξη για το ποια υλικά χρειάζονται 
για να φυτέψουμε. 

Ο εκπαιδευτικός έχει σε τέσσερις καρτέλες τα υλικά που χρειάζονται ζωγραφισμένα και οι 
μαθητές χωρισμένοι δε 4 ομάδες έχουν από μία καρτέλα η κάθε ομάδα κι έτσι μία μία 
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ομάδα σηκώνεται και καρφιτσώνει τα στάδια της δενδροφύτευσης στον τοίχο με τη σειρά 
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.  

(Οι καρτέλες έχουν απεικονισμένα μια το χώμα, η άλλη το νερό, η τρίτη το λίπασμα και το 
σκαλιστήρι και η τέταρτη μια καρδιά και τον ήλιο.) 

Γίνεται συζήτηση για τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες που έχει το δέντρο και για την φύση 
αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι ένα δέντρο προσφέρει 
οξυγόνο στον ανθρώπινο οργανισμό που είναι πηγή ζωής και υγείας. Για τη φύση 
λειτουργεί ως καταφύγιο ή σπίτι για τα ζώα κυρίως για τα πουλιά. Τέλος λειτουργεί ως το 
πλέον διακοσμητικό στοιχείο των Χριστουγέννων κατά την Ευρωπαϊκή Παράδοση που 
συνηθίζεται να στολίζουμε τις μέρες των Χριστουγέννων. 

Στο 2ο μάθημα ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές πίνακες που απεικονίζουν δένδρα 
μέσα στη φύση που πάνω σε αυτά κατοικούν πουλιά κι άλλα ζώα. Γίνεται συζήτηση στην 
τάξη και εμπέδωση για τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες που έχει το δέντρο και για την 
φύση αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο εκπαιδευτικός βάζει στο CD player το τραγούδι 
«ΤΟ ΔΕΝΤΡΑΚΙ». Οι μαθητές το ακούν και στη συνέχεια στις ομάδες τους ζωγραφίζουν αυτό 
που περιγράφεται μέσα από τους στίχους του τραγουδιού.  

Στο 3ο μάθημα ξεκινά η διδασκαλία του τραγουδιού.  Ο  εκπαιδευτικός μουσικής διαβάζει 
τα λόγια μια φορά στα παιδιά και ρωτάει αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις στον στίχο. Τις 
επισημαίνουν και τις ερμηνεύουν. 

Στη συνέχεια του μαθήματος με κινήσεις σηκώνονται όρθιοι οι μαθητές και γίνεται η 
αναπαράσταση των στίχων. 

Γίνεται συζήτηση για παρόμοιες εμπειρίες των μαθητών: π.χ. αν έχουν επισκεφτεί χωράφια 
με δέντρα και μέσα από τις εικόνες που είχαν χαράχτηκε και ο στίχος στη μνήμη τους. 

Το τραγούδι παίζεται από το CD την ώρα που όλοι επαναλαμβάνουν πολλές φορές το 
τραγούδι μαζί με τις κινήσεις. Όταν οι μαθητές με αρκετές επαναλήψεις φτάσουν στο 
σημείο να έχουν μάθει καλά τα λόγια με τις κινήσεις και την αναπαράσταση των στίχων, 
τότε είναι σε θέση να το τραγουδήσουν και με τη βοήθεια του αρμονίου. 

Η κίνηση βασίζεται: α) Στο ρυθμό και β) Στο κείμενο του τραγουδιού. 

Αξιολόγηση 

Η συμμετοχικότητα των μαθητών και ο ζήλος που έδειξαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 
δραστηριότητας είχε ως αντίκτυπο ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στην παράσταση αλλά και 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν το αποτέλεσμα που πέτυχαν 
με κόπο και πολλές πρόβες και διασκέδασαν μέσα από την προσπάθεια τους. 

Προέκταση της δραστηριότητας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του δασκάλου της τάξης 
φυτεύοντας οι ίδιοι οι μαθητές ένα δένδρο στον κήπο του σχολείου μας.  
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Μελοποιημένη ποίηση… για τον κήπο 

Δέσποινα Λάσκου ΠΕ16.01 

5Ο

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα ανά τραγούδι 

 ΔΣ Ελευσίνας Τάξη Α- ΣΤ΄ 

Υλικά 

Το τραγούδι σε καλή εκτέλεση από το Youtube, CD, CD player, στίχοι του τραγουδιού, 
πληροφορίες για τον ποιητή, κάποια φωτογραφία του ποιητή, χαρτιά, χαρτόνια, 
μαρκαδόροι, εικόνες από περιοδικά για κολλάζ, υφάσματα για δραματοποίηση 

Στόχοι 

Η «μελοποιημένη ποίηση» ορίζεται ως το σύνολο των ποιητικών έργων, τα οποία 
ενορχηστρώθηκαν, «επενδύθηκαν» μουσικά μετά τη συγγραφή τους και διαμόρφωσαν 
μελλοντικά την έντεχνη μουσική (Μητσάκης, 1981). 

Η αρμονική σύζευξη λόγου και μουσικής προκαλεί συναισθηματική μέθεξη, η 
μελοποιημένη ποίηση επιδρά συναισθηματικά στον ψυχισμό των μαθητών, βοηθά να 
απελευθερωθούν εκφραστικά και κινητικά και να εξωτερικεύσουν το συναισθηματικό τους 
κόσμο. Με έναυσμα την μελοποιημένη ποίηση, στόχος του εκπαιδευτικού είναι να έρθουν 
οι μαθητές σε επαφή και με άλλα είδη καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως για παράδειγμα η 
μουσική, η εικαστική απεικόνιση και  το θέατρο. Να καλλιεργήσουν την  αισθητική παιδεία-
αντίληψη. Να αποκτήσουν ποιοτικά αισθητικά κριτήρια, όσον αφορά τις μουσικές τους 
επιλογές. 

Οι γρήγορες και συχνά εναλλασσόμενες εικόνες, οι έντονοι ρυθμοί και ποικίλα μετρικά 
μοτίβα, οι ομοιοκαταληξίες, το λεξιλόγιο των ποιημάτων  θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία, 
την προϋπάρχουσα γνώση και συνδυαστικά με τη δόμηση και κατάκτηση της νέας γνώσης 
θα ενισχύσουν τη γλωσσομάθεια, τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική έκφραση των 
μαθητών/τριών.  

Συγκεκριμένα για τον κήπο, οι μαθητές θα ανακαλύψουν πόσοι ποιητές και με ποιο τρόπο 
εμπνεύστηκαν για αυτό που μπορεί και πρέπει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι, σε κάθε 
γειτονιά, σε κάθε σχολείο: δέντρα, λουλούδια, λαχανικά, ζιζάνια, πουλιά, ζωύφια, 
περιβόλια και ό, τι  μπορεί να ομορφύνει τη ζωή και την ψυχή μας. Έχουν έντονο 
συμβολισμό και ταυτόχρονα περνούν μηνύματα ειρήνης και αρμονίας. 

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται 20 ποιήματα γνωστών ποιητών των 
τελευταίων αιώνων (Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Νίκος Γκάτσος, Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου, Γεώργιος Δροσίνης, Βασίλης Ρώτας, Δημήτρης Μανθόπουλος), τα οποία 
μελοποιήθηκαν από σπουδαίους Έλληνες συνθέτες (Δημήτρης Λάγιος, Μίκης Θεοδωράκης, 
Ηλίας Ανδριόπουλος, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ζουγανέλης, Νότης Μαυρουδής, Γεώργιος 
Κωστής).   
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Γεια σου κύριε μενεξέ 
(Το τραγούδι του κοριτσιού) 
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 
Μουσική: Δημήτρης Λάγιος 
https://youtu.be/DQvHNecg16w 
 
Δύο συ και τρία γω 
πράσινο πεντόβολο 
μπαίνω μέσα στον μπαξέ 
γεια σου κύριε μενεξέ. 
 
Σιντριβάνι και νερό 
και χαμένο μου όνειρο. 
Τζίντζιρας τζιντζίρισε 
το ροδάνι γύρισε. 
 
Χοπ αν κάνω δεξιά 
πέφτω πάνω στη ροδιά. 
Χοπ αν κάνω αριστερά 
πάνω στη βατομουριά. 
 
Το `να χέρι μου κρατεί 
μέλισσα θεόρατη 
τ’ άλλο στον αέρα πιάνει 
πεταλούδα που δαγκάνει 
 

Του μικρού βοριά 
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/s0ERRNccIwE  
 
Του μικρού βοριά παράγγειλα, 
να `ναι καλό παιδάκι 
Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα 
και το παραθυράκι 
Γιατί στο σπίτι π’ αγρυπνώ, 
η αγάπη μου πεθαίνει 
και μες στα μάτια την κοιτώ, 
που μόλις ανασαίνει 
 
Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές 
Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές 
Γεια σας οι κάβοι κι οι ξανθοί γιαλοί 
Γεια σας οι όρκοι οι παντοτινοί 
 
Με πνίγει το παράπονο, 
γιατί στον κόσμο αυτόνα 
τα καλοκαίρια τα `χασα 
κι έπεσα στον χειμώνα 
Σαν το καράβι π’ άνοιξε 
τ’ άρμενα κι αλαργεύει 
βλέπω να χάνονται οι στεριές 
κι ο κόσμος λιγοστεύει 
 

Λίγο ακόμα 
Στίχοι: Γιώργος Σεφέρης 
Μουσική:  Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/8t9o1P7Xi0c 
Λίγο ακόμα θα ιδούμε 
Λίγο ακόμα θα ιδούμε 
Τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν 
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν 
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν 
 
Λίγο ακόμα θα ιδούμε 
Λίγο ακόμα θα ιδούμε 
τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον 
ήλιο 
κι η θάλασσα να κυματίζει 
 
Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε 
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο 
ψηλότερα 
Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε 
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο 
ψηλότερα 

Κι αν ο αγέρας φυσά 
Στίχοι:  Γιώργος Σεφέρης 
Μουσική:  Ηλίας Ανδριόπουλος 1976 
α)  https://youtu.be/g91N1ZJkxmw 
Στίχοι:  Γιώργος Σεφέρης 
Μουσική:  Δήμος Μούτσης 1975 
 β) https://youtu.be/SpqFHx0z-w0 
 
Κι αν ο αγέρας φυσά, δε μας δροσίζει 
κι ο ίσκιος μένει στενός κάτω απ’ τα 
κυπαρίσσια 
κι όλο τριγύρω ανηφόρι στα βουνά 
 
Μας βαραίνουν οι φίλοι 
που δεν ξέρουν πια πως να πεθάνουν 
 
Κι αν ο αγέρας φυσά, δε μας δροσίζει 
κι ο ίσκιος μένει στενός κάτω απ’ τα 
κυπαρίσσια 
κι όλο τριγύρω ανηφόρι στα βουνά 
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Αγία Νάπα β 
Στίχοι: Γιώργος Σεφέρης 
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος 
https://youtu.be/lJ9zV8SoIe0 
 
Κάτω απ’ τη γέρικη συκομουριά 
τρελός ο αγέρας έπαιζε 
με τα πουλιά με τα κλωνιά 
και δε μας έκραινε. 
 
Ώρα καλή σου ανάσα της ψυχής 
ανοίξαμε τον κόρφο μας 
έλα να μπεις έλα να πιεις 
από τον πόθο μας. 
 
Κάτω απ’ τη γέρικη συκομουριά 
ο αγέρας σηκώθη κι έφυγε 
κατά τα κάστρα του βοριά 
και δε μας έγγιξε. 
 
Θυμάρι μου και δεντρολιβανιά,  
δέσε γερά το στήθος σου 
και βρες σπηλιά και βρες μονιά 
κρύψε το λύχνο σου. 
 
Δεν είναι αγέρας τούτος του Βαγιού 
δεν είναι της Ανάστασης 
μα είναι της φωτιάς και του καπνού 
της ζωής της άχαρης. 
 
Κάτω απ’ τη γέρικη συκομουριά 
στεγνός ο αγέρας γύρισε 
οσμίζουνταν παντού φλουριά 
 

Μίλησέ μου 
Στίχοι:  Νίκος Γκάτσος 
Μουσική:  Μάνος Χατζιδάκις 
https://youtu.be/rD0ZSG25iMM 
 
Άνοιξα στον κήπο μου πηγάδι,  
να ποτίζω τα πουλιά,  
νά `ρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ 
σα μικρή δροσοσταλιά. 
Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα,  
αναστέναξ’ η καρδιά 
σού `πα με λαχτάρα "καλησπέρα" 
και μου είπες "έχε γεια". 
 
Μίλησέ μου, μίλησέ μου,  
δε σε φίλησα ποτέ μου. 
Μίλησέ μου, μίλησέ μου,  
πώς να σε ξεχάσω θε μου. 
Μίλησέ μου, μίλησέ μου 
δε σε φίλησα ποτέ μου. 
Μίλησέ μου, μίλησέ μου,  
μόνο στ’ όνειρό μου σε φιλώ. 
 
Φύτεψα στην πόρτα σου χορτάρι 
Να `χεις ίσκιο και δροσιά,  
Κι’ ήρθα πριν αλλάξει το φεγγάρι 
να σου φέρω ζεστασιά. 
Σ’ έβγαλα στου Ήλιου τ’ ανηφόρι 
στα σοκάκια τα πλατιά 
μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρι 
και δε μ άναψες φωτιά. 
 
Μίλησέ μου, μίλησέ μου....... 

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης 
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 
https://youtu.be/lImBKj9KV0k 
 
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα 
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο 
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα 
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην 
υψικάμινο. 
 
Κοιμήσου Περσεφόνη 
στην αγκαλιά της γης 
στου κόσμου το μπαλκόνι 
ποτέ μην ξαναβγείς. 
 
Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες 

Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα 
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/KLC6XdFyZrQ 
 
Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα 
βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι 
Το χέρι σου έφευγε με το νερό  
να στρώσει νυφικό το πέλαγο 
Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό 
 
Άγγελοι μ’ έντεκα σπαθιά 
πλέανε πλάι στ’ όνομά σου 
σκίζοντας τ’ ανθισμένα κύματα 
Στους κόρφους σου έκρυβες μια χάρη 
που ήταν το ίδιο το φεγγάρι 
 

https://youtu.be/lJ9zV8SoIe0�
https://youtu.be/rD0ZSG25iMM�
https://youtu.be/lImBKj9KV0k�
https://youtu.be/KLC6XdFyZrQ�
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ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο 
τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες 
και το καινούργιο πάν να δουν διυλιστήριο. 
 
Κοιμήσου Περσεφόνη..... 
 
Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία 
κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα 
τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία 
άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι ελάσματα. 
 
Κοιμήσου Περσεφόνη...... 
 

Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί 
αίνιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα 
Για το δικό σου το χατίρι 
ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα 
βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι 
 

Κουβέντα με ένα λουλούδι 
Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/IChSaJtXgrI 
 
Κυκλάμινο κυκλάμινο  
στου βράχου τη σχισμάδα 
πού βρήκες χρώματα κι ανθείς 
πού μίσχο και σαλεύεις 
 
Μέσα στο βράχο σύναξα 
το γαίμα στάλα στάλα 
μαντήλι ρόδινο έπλεξα 
κι ήλιο μαζεύω τώρα 

Κυκλάμινο 
Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/x7QIDP8x1cQ 
 
Μικρό πουλί τριανταφυλλί 
δεμένο με κλωστίτσα 
με τα σγουρά φτεράκια του 
στον ήλιο πεταρίζει 
 
Κι αν το τηράξεις μια φορά 
θα σου χαμογελάσει 
κι αν το τηράξεις δυο και τρεις 
θ’ αρχίσεις το τραγούδι 
 

Κοριτσάκι μου 
Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος  
Μουσική – ερμηνεία: Γιάννης Ζουγανέλης 
https://youtu.be/QndDt49wD9I  
 
Κοριτσάκι μου θέλω να σου φέρω 
τα φαναράκια των κρίνων 
να σου φέγγουν στον ύπνο σου. 
 
Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι, 
ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη 
πάνω στο φτερό μια πεταλούδας 
για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου. 
 
Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα 
έχεις να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι. 
κι έχεις δυο πεδιλάκια μόνο από ουρανό 
 
Κοιμήσου… 
 
 

Άνθη της πέτρας 
Στίχοι: Γιώργος Σεφέρης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/BMpo5psuSkw 
 
Άνθη της πέτρας  
μπροστά στην πράσινη θάλασσα 
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες 
γυαλίζοντας στ’ αργό ψιχάλισμα 
 
Άνθη της πέτρας  
φυσιογνωμίες που ήρθαν 
όταν κανένας δε μιλούσε  
και μου μίλησαν 
 
που μ’ άφησαν να τις αγγίξω  
ύστερα από την σιωπή 
μέσα σε πεύκα  
σε πικροδάφνες και σε πλατάνια 

Δέντρο το δέντρο Αυτά τα δέντρα 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=14�
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12�
https://youtu.be/IChSaJtXgrI�
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12�
https://youtu.be/x7QIDP8x1cQ�
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Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/LPg4gihf5EU 
 
Δέντρο το δέντρο,  
πέτρα την πέτρα πέρασαν τον κόσμο,  
μ’ αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο.  
Φέρναν τη ζωή  
στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. 
 
Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια οργιά ουρανό 
για να τον δώσουν. 
 
κι όταν χορεύαν στην πλατεία,  
μέσα στα σπίτια τρέμαν τα ταβάνια 
και κουδούνιζαν τα γυαλικά στα ράφια 
 
Φέρναν τη ζωή  
στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. 
 

Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/yPK6ubLd3gU 
 
Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο 
ουρανό,  
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα 
ξένα βήματα,  
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο 
στον ήλιο,  
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο 
στο δίκιο.  
 
Eτούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,  
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του 
λιθάρια,  
σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ 
αμπέλια του.  
Δεν υπάρχει νερό. Mονάχα φως.  
 
O δρόμος χάνεται στο φως  
κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. 

Το ποταμάκι 
Ποίηση: Ζαχαρίας Παπαντωνίου  
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης 
https://youtu.be/1AWP_tlZ8Xo  
 
Από που είσαι, ποταμάκι;  
Από `κείνο το βουνό. 
Πώς τον λέγαν τον παππού σου;  
Σύννεφο στον ουρανό. 
Ποια είναι η μάνα σου;  
Η μπόρα. 
Πώς κατέβηκες στη χώρα;  
Τα χωράφια να ποτίσω  
και τους μύλους να γυρίσω. 
Στάσου να σε ιδούμε λίγο, 
ποταμάκι μου καλό. 
Βιάζομαι πολύ να φύγω,  
ν’ ανταμώσω το γιαλό. 
 

Τι θέλω 
Στίχοι:  Γεώργιος Δροσίνης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
https://youtu.be/hL_V1K7J6i4 
 
Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα,  
σε ξένα αναστηλώματα δεμένο,  
ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο,  
μα όσο ανεβαίνω, μα όσο ανεβαίνω, 
μόνος ν’ ανεβαίνω. 
 
Δε θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα,  
που δίνεται του φεγγο ηλιού τη χάρη,  
θέλω να δίνω φως, από τη φλόγα μου,  
κι ας είμαι ένα, 
κι ας είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι. 
 

Το πιο μεγάλο 
Ποίηση: Βασίλης Ρώτας   
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης 
https://youtu.be/ENpV2mRvJys  
Από κάτω απ’ το ραδίκι  
κάθονται δυο πιτσιρίκοι 
και ρωτάν ο ένας τον άλλο  
ποιο να `ν’ απ’ όλα πιο μεγάλο. 
 
Τους ακούει ένα σκαθάρι  

Ο τζίτζικας 
Ποίηση: Ζαχαρίας Παπαντωνίου  
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης 
https://youtu.be/keGqAa7im_E  
 
Πού είσαι τάχα εδώ κοντά μου,  
τζίτζικά μου, τζίτζικά μου, 
πού είσαι τάχα σκαλωμένος  
και λαλείς ευτυχισμένος; 
 

https://youtu.be/LPg4gihf5EU�
https://youtu.be/yPK6ubLd3gU�
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και τους λέει “το κουκουνάρι!” 
τους ακούει ένα τριζόνι  
και τους λέει “το πεπόνι!” 
 
Τους ακούει κι ένα τσιμπούρι  
Και τους λέει “το γαϊδούρι!” 
Γέλασαν οι πιτσιρίκοι  
γέλασε και το ραδίκι 
κι ένας με μεγάλο στόμα  
βάτραχος γελάει ακόμα. 
 
Φραπ! εκείνη τον γραπώνει  
και τον έχει εκεί. 
Για τους πέντε ο Ποντικούλης  
μπήκε φυλακή. 
 

Τι χαρούμενος που θα ’σαι! 
Μες στην πράσινη μουριά μου  
τραγουδείς κι αποκοιμάσαι, 
τζίτζικά μου, τζίτζικά μου!  
 
Τραγουδείς το μεσημέρι, 
τζίτζικά μου, τζίτζικά μου,  
τραγουδείς το καλοκαίρι 
που στον κήπο σ’ έχει φέρει.  
 
Τραγουδείς πολύ κοντά μου. 
Στον κορμό, στον κλάδο να ’σαι; 
Δε σε πιάνω, μη φοβάσαι,  
τζίτζικά μου, τζίτζικά μου! 
 

Ο πόλεμος των ζουζουνιών 
Στίχοι: Δημήτρης Μανθόπουλος 
Μουσική: Νότης Μαυρουδής 
https://youtu.be/rqXLr3_De-o 
 
Θεέ μου, ο πόλεμος τι λόξα! 
Μαζευτήκανε μιλιούνια 
στο περβόλι τα ζουζούνια. 
Βάλαν άρματα βαριά: 
Κράνη, θώρακες, κεντριά 
τάχα για τιμή και δόξα. 
Θεέ μου, ο πόλεμος τι λόξα! 
 
Κάτω απ’ την κολοκυθιά 
στομωθήκανε σπαθιά. 
Και κει δα στις μελιτζάνες 
κλάψαν αδερφές και μάνες,  
τάχα για τιμή και δόξα. 
Θεέ μου, ο πόλεμος τι λόξα! 
 
Στην χλωρή τη φασουλιά 
βρήκε ο χάροντας δουλειά. 
Και σιμά στις λαχανίδες 
γράφτηκαν χρυσές σελίδες,  
τάχα για τιμή και δόξα. 
Θεέ μου, ο πόλεμος τι λόξα! 
 
Και μονάχα ένα τζιτζίκι 
μπράβο του για ρεζιλίκι,  
δεν κατέχω να σας πω. 
Δε σκοτώνει, λέει σκοπό 
κι όχι για τιμή και δόξα. 
Θεέ μου, ο πόλεμος τι λόξα! 

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά 
Στίχοι: Γεώργιος Δροσίνης 
Μουσική: Γεώργιος Κωστής 
https://youtu.be/Yve5OGWc5Jg 
 
Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά 
με τα χεράκια της 
κι εγέμισ’ από άνθη η πλάτη 
η αγκαλιά και τα μαλλάκια της. 
Κι εγέμισ’ από άνθη... 
 
Αχ, σαν την είδα χιονισμένη την τρελή 
γλυκά τη φίλησα 
της τίναξα όλα τ’ άνθη από την κεφαλή 
κι έτσι της μίλησα: 
Της τίναξα όλα τ’ άνθη... 
 
Τρελή, σαν θες να φέρεις στα μαλλιά σου τη 
χιονιά 
τι τόσο βιάζεσαι; 
Μονάχη της θε να `ρθει η βαρυχειμωνιά,  
δεν το στοχάζεσαι; 
Μονάχη της θε να `ρθει... 
 
Του κάκου τότε θα θυμάσαι τα παλιά 
τα παιχνιδάκια σου 
σκυφτή γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά 
και τα γυαλάκια σου. 
Σκυφτή γριούλα... 
 

Βιβλιογραφία 
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Το δέντρο που φυτέψαμε 

Δέσποινα Λάσκου ΠΕ16.01 

5Ο

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

 ΔΣ Ελευσίνας Τάξη Β΄ 

Στόχοι 

Να τραγουδήσουν ένα τραγούδι σε ρυθμό 9/4 και να το αποδώσουν με κρουστά όργανα. 
Να μάθουν το τραγούδι. Να μάθουν για τον κήπο και να συνειδητοποιήσουν την 
πραγματική αξία του “πράσινου” (δέντρα= σκιά, φωλιές για πουλιά, δροσιά, οξυγόνο). Να 
εκφραστούν ελεύθερα με χαρά, δημιουργικότητα και φαντασία, χρησιμοποιώντας μουσικά 
όργανα, θεατρικό παιχνίδι, χορό και εικαστική δημιουργία. 

Υλικά- Εργαλεία 

Τραγούδι σε ψηφιακό δίσκο (CD), CD player, στίχοι τραγουδιού τυπωμένοι σε φύλλα 
χαρτιού, κρουστά μουσικά όργανα, χαρτί του μέτρου, χαρτόνια κανσόν, γκοφρέ, κόλλες, 
ψαλίδια, αντικείμενα και υφάσματα για την δραματοποίηση,  

https://www.youtube.com/watch?v=yUumfFMr1Z8 

Στίχοι- Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής 
 
Το δέντρο που φυτέψαμε  
στου κήπου τη γωνιά 
μεγάλωσε κι απάνω του 
φωλιάζουνε πουλιά 
 
Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες, γιασεμιά 
μαργαρίτες, ρόδα, ανθίζουν στα κλαριά... 
 
Μας κοροϊδεύει αυτός,  
κι αντί για τα πουλιά 
μας αραδιάζει  
λουλούδια με φτερά!!! 
 
Το δέντρο που φυτέψαμε  
στου κήπου τη γωνιά 
μεγάλωσε κι απάνω του 
φωλιάζουνε πουλιά 
 
Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργοί 
καραβίδες, στρείδια, γαρίδες κι αστακοί... 
 
Μα πού τα βρήκε αυτός,  
τόσα θαλασσινά 
και μες στον κήπο 
θα φτιάξει κακαβιά !! 

Το δέντρο που φυτέψαμε  
στου κήπου τη γωνιά 
μεγάλωσε κι απάνω του 
φωλιάζουνε πουλιά 
 
Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά 
αντιλόπες, ζέβρες, αρκούδες κι ερπετά... 
 
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά,  
κι έφτιαξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά !! 
 
Ραταρα ρατατα ρατατα ραραρα 
 
Το δέντρο που φυτέψαμε  
στου κήπου τη γωνιά 
μεγάλωσε κι απάνω του 
φωλιάζουνε πουλιά 
 
Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετοί 
πελαργοί, κοτσύφια και τσαλαπετεινοί... 
 
Ναι, τώρα μάλιστα, μας μίλησε σωστά 
και κελαϊδούνε στο δέντρο τα πουλιά !!! 
 
Ραταρα ρατατα ρατατα ραραρα 
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Περιγραφή 

1η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά κάθονται ανά ομάδες στις καρέκλες τους, οι οποίες είναι σε κυκλικό σχήμα (οι 
ομάδες έχουν διαμορφωθεί έτσι από την αρχή του σχολικού έτους ). 

Ο εκπαιδευτικός της μουσικής ρωτά: Αν είχαμε ένα και μοναδικό δέντρο στου κήπου τη 
γωνιά, τι θα θέλαμε να είχε πάνω του; Ο κάθε μαθητής φαντάζεται και απαντά. Αμέσως 
μετά ακούμε όλοι μαζί το τραγούδι από το CD και προσπαθούμε να βρούμε πόσα 
μαντέψαμε και πόσα ακόμα θα μπορούσε αυτό το δέντρο να είχε πάνω του. Στη συνέχεια 
αναλύουμε τους στίχους, εξηγούμε άγνωστες λέξεις και τέλος τραγουδάμε το τραγούδι. 
Μετά συνοδεύουμε με κρουστά και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ισχυρά μέρη του 
μέτρου, μιας και τα 9/8 αποτελούν ένα σύνθετο ρυθμό. Ακολουθεί η δραματοποίηση. Κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει από μία στροφή του τραγουδιού (λουλούδια, ζώα της θάλασσας, 
άγρια ζώα και πουλιά) και την δραματοποιεί, ενώ το τραγούδι ταυτόχρονα τραγουδιέται 
από τις υπόλοιπες ομάδες.  

2η διδακτική ώρα 

Σε επόμενη διδακτική ώρα ξεκινάμε από το σημείο της δραματοποίησης μόνο που τώρα ο 
εκπαιδευτικός μουσικής μοιράζει στους μαθητές κλήρους “μυστικούς” με ρόλους από το 
τραγούδι (μαργαρίτα, στρείδι, λιοντάρι, αετός κ.ο.κ.). Οι μαθητές καλούνται, χωρίς να 
αποκαλύψουν σε κανέναν τι ρόλο έχουν, να βρουν ψάχνοντας σε όλο το χώρο του σχολείου 
αντικείμενα, υφάσματα και οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει για να “παίξουν” το ρόλο 
τους (π.χ. “κάτι” κίτρινο για μαργαρίτα).  

Αμέσως μετά οι μαθητές μαζεύονται στην τάξη και η δραματοποίηση ξεκινά. Ο 
εκπαιδευτικός της μουσικής βάζει το τραγούδι και στην πρώτη στροφή σηκώνονται και 
δραματοποιούν οι πρώτοι μαθητές. Μόλις τελειώσει  η πρώτη στροφή, ο μουσικός πατάει 
το pause στο CD player, οι ηθοποιοί “παγώνουν” και οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να 
βρουν το ρόλο του καθενός. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στις υπόλοιπες στροφές του 
τραγουδιού.  

Αμέσως μετά έρχεται η ώρα της κατασκευής. Σε χαρτί του μέτρου σχεδιάζουμε ένα δέντρο 
που οι μαθητές με τη μέθοδο του κολάζ φτιάχνουν φωλιές πάνω στα κλαριά και βάζουν τα 
πουλιά του τραγουδιού. 

Αξιολόγηση 

Θεωρούμε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, γιατί οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Μέσα σε δύο διδακτικές ώρες τραγούδησαν, εκφράστηκαν, έπαιξαν μουσικά όργανα, 
δραματοποίησαν, κατασκεύασαν. Γνώρισαν καινούρια πράγματα, φαντάστηκαν, έπαιξαν, 
δημιούργησαν, διασκέδασαν, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιήθηκαν για την αξία του 
πράσινου στη ζωή της γης. 

  



Έργο μαθητών με την τεχνική του κολλάζ 

Φωτογραφικό υλικό 



Μέρος Δ 

Παιχνίδια 
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Επιτραπέζιο παιχνίδι: «Τα εργαλεία του κήπου» 

Αλεξάνδρα Τσίγκου ΠΕ70 & Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & 3ο Δ.Σ. Μεγάρων 

Διάρκεια 1 διδακτική  ώρα 

Στόχοι  

Οι μαθητές γίνονται ικανοί να αναγνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον εξοπλισμό του 
κήπου, ασκούν τον προφορικό λόγο, διατυπώνουν ορισμούς εννοιών, συνεργάζονται, 
ακολουθούν οδηγίες, πετυχαίνουν στόχους, συναγωνίζονται, χαίρονται για την επιτυχία. 

Υλικά- Εργαλεία 

Ταμπλό του παιχνιδιού, 32 κάρτες με τα εργαλεία, ένα ζάρι, δύο πιόνια 

Περιγραφή 

Ο εκπαιδευτικός τυπώνει σε Α3 το ταμπλό του παιχνιδιού από την επόμενη σελίδα. Το 
κολλάει σε μακετόχαρτο ή χοντρό χαρτόνι. Εκτυπώνει τις 32 καρτέλες με τα εργαλεία από 
τις επόμενες σελίδες, τις κόβει και τις κολλάει σε αντίστοιχα χαρτονάκια. Εναλλακτικά, τις 
πλαστικοποιεί. Προμηθεύεται ένα ζάρι και δύο πιόνια, τα οποία τοποθετεί σε πάνινο 
σακουλάκι.  Προτείνεται να κατασκευάσει και χαρτονένιο κουτί για να αποθηκεύεται το 
ταμπλό και τα υπόλοιπα υλικά του παιχνιδιού. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1ο

2

 ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι 32 καρτέλες ανακατεύονται και τοποθετούνται ανάποδα πάνω στο ταμπλό. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Ρίχνουν το ζάρι. Ξεκινά πρώτη η ομάδα που φέρνει 
το μεγαλύτερο αριθμό. Ρίχνει το ζάρι. Προχωρά το πιόνι της τόσα τετράγωνα όσα λέει το 
ζάρι σύμφωνα με τη φορά που δείχνουν τα βέλη. Αν το πιόνι φτάσει πάνω σε λευκό 
τετράγωνο, στέκεται εκεί και ρίχνει η άλλη ομάδα. Αν πέσει σε κίτρινο τετράγωνο, η 
αντίπαλη ομάδα επιλέγει την καρτέλα που βρίσκεται πάνω πάνω και διαβάζει τον ορισμό 
του εργαλείου που η καρτέλα περιγράφει. Η ομάδα που έχει το πιόνι της στο κίτρινο 
τετράγωνο πρέπει να ονομάσει το εργαλείο που περιγράφηκε. Αν απαντήσει σωστά, 
κερδίζει την καρτέλα και την τοποθετεί στη μεριά της. Αν απαντήσει λάθος, την καρτέλα 
κερδίζει η αντίπαλη ομάδα και την τοποθετεί στη δική της μεριά. Το παιχνίδι τελειώνει, 
όταν έχουν διαβαστεί όλες οι καρτέλες. Νικήτρια είναι η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τις 
περισσότερες καρτέλες. 

ο ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ομάδα που σηκώνει  την καρτέλα διαβάζει  το όνομα του εργαλείου και η 
αντίπαλη ομάδα πρέπει να πει την περιγραφή του. Κερδίζει, αν το νόημα είναι σωστό και 
αν χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις λέξεις που αναγράφονται στην 
καρτέλα.  
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ΑΡΧΗ 

     
Δεύτερη 
ευκαιρία 

  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
1ο

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι 32 καρτέλες ανακατεύονται 
και τοποθετούνται ανάποδα πάνω στο 
ταμπλό. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο 
ομάδες. Ρίχνουν το ζάρι. Ξεκινά πρώτη η 
ομάδα που φέρνει το μεγαλύτερο αριθμό. 
Ρίχνει το ζάρι. Προχωρά το πιόνι της τόσα 
τετράγωνα όσα λέει το ζάρι σύμφωνα με τη 
φορά που δείχνουν τα βέλη. Αν το πιόνι 
φτάσει πάνω σε λευκό τετράγωνο, στέκεται 
εκεί και ρίχνει η άλλη ομάδα. Αν πέσει σε 
κίτρινο τετράγωνο, η αντίπαλη ομάδα 
επιλέγει την καρτέλα που βρίσκεται πάνω 
πάνω και διαβάζει τον ορισμό του 
εργαλείου που η καρτέλα περιγράφει. Η 
ομάδα που έχει το πιόνι της στο κίτρινο 
τετράγωνο πρέπει να ονομάσει το εργαλείο 
που περιγράφηκε. Αν απαντήσει σωστά, 
κερδίζει την καρτέλα και την τοποθετεί στη 
μεριά της. Αν απαντήσει λάθος, την καρτέλα 
κερδίζει η αντίπαλη ομάδα και την 
τοποθετεί στη δική της μεριά. Το παιχνίδι 
τελειώνει, όταν έχουν διαβαστεί όλες οι 
καρτέλες. Νικήτρια είναι η ομάδα που έχει 
συγκεντρώσει τις περισσότερες καρτέλες. 

2ο

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ομάδα που σηκώνει  την 
καρτέλα διαβάζει  το όνομα του εργαλείου 
και η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το 
περιγράψει. Κερδίζει, αν το νόημα είναι 
σωστό και αν χρησιμοποιήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερες από τις λέξεις που 
αναγράφονται στην καρτέλα. 

  

  

  

  

  

  

  

 
Δεύτερη 
ευκαιρία 
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«Λαβύρινθος» (Επιτραπέζιο παιχνίδι) 

Δρομπόνης Σωτήριος ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Γ΄ 

Στόχοι 

Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο αναγνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον εξοπλισμό του 
κήπου καθώς και τις λειτουργίες τους, ασκούν τον προφορικό λόγο, διατυπώνουν ορισμούς 
εννοιών, συνεργάζονται, ακολουθούν οδηγίες, πετυχαίνουν στόχους, συναγωνίζονται, 
χαίρονται για την επιτυχία.   

Υλικά- Εργαλεία 

Ταμπλό του παιχνιδιού, 38 κάρτες με τα εργαλεία, ένα ζάρι, πιόνια από κουκούτσια όσα και 
οι παίκτες 

Περιγραφή 

Κόβεται η εικόνα που αποτυπώνει το Ταμπλό του παιχνιδιού, μεγεθύνεται (μέχρι 200% για 
να γίνει Α3) και κολλιέται σε χοντρό χαρτόνι ανάλογου μεγέθους. Τυπώνονται  έγχρωμες οι 
4 σελίδες με τα εργαλεία σε χαρτί 120 γραμμαρίων (εναλλακτικά τυπώνονται σε λεπτό 
χαρτί, κόβονται και κολλιούνται σε χαρτόνι). 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1) Οι μαθητές παίζουν ατομικά ή σε ομάδες. Μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα 
περισσότεροι από δυο μαθητές ή ομάδες (ο καθένας με το πιόνι του). 

2) Υπάρχει ένας διαιτητής που ελέγχει την τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού, διαβάζει τις 
ποινές και τις κάρτες (οι οποίες είναι τοποθετημένες στο τραπέζι η μια πάνω στην άλλη).      
Σε περίπτωση ζαβολιάς έχει το δικαίωμα ν’ αποκλείσει έναν παίκτη από το παιχνίδι ή να τον 
υποχρεώσει να ξεκινήσει από την ΑΡΧΗ. 

2) Τα πιόνια είναι σποράκια ή καρποί π.χ. ξερά φασόλια, ρεβίθια, σπόροι πεύκου, 
αμύγδαλα, καρύδια, κουκούτσια από ροδάκινα ή βερίκοκα, ξερά κουκιά κλπ. 

3) Νικητής είναι εκείνος που θα φτάσει πρώτος στον κήπο. Αυτός γνωρίζει να χρησιμοποιεί 
σωστά όλα τα εργαλεία κήπου και είναι έτοιμος να καλλιεργήσει τα φυτά που θέλει ώστε 
να δημιουργήσει έναν υπέροχο κήπο. Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί και για δυο ή τρεις 
γύρους, κατόπιν συμφωνίας των παικτών. Π.χ. Μπορούν να συμφωνήσουν ότι στον πρώτο 
γύρο όποιος φτάνει στον κήπο θα φυτέψει ένα δέντρο στον Δενδρόκηπο π.χ. πορτοκαλιά. 
Στον δεύτερο γύρο θα φυτέψει ένα λαχανικό στον Λαχανόκηπο π.χ. μαρούλι και στον τρίτο 
γύρο θα φυτέψει ένα λουλούδι στον Ανθόκηπο π.χ. τριανταφυλλιά. Αυτό βέβαια σημαίνει 
ότι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν φυτά του δενδρόκηπου, λαχανόκηπου και ανθόκηπου.          
Ο επόμενος παίκτης που θα φτάσει στον κήπο δεν έχει το δικαίωμα να φυτέψει το ίδιο 
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φυτό με τον προηγούμενο κλπ. Αν οι παίκτες κάνουν λάθος και πουν ότι στον δενδρόκηπο 
θα φυτέψουν π.χ. κρεμμύδια ή στον λαχανόκηπο θα φυτέψουν πεύκο ή στον ανθόκηπο θα 
φυτέψουν πατάτες, χάνουν τον γύρο που είχαν κερδίσει. 

4) Όλοι οι παίκτες έχουν τα πιόνια (σποράκια) τους στην ΑΡΧΗ. Για ν’ αρχίσουν να παίζουν 
πρέπει να φέρουν με το ζάρι τον αριθμό 6. 

5) Τα κίτρινα τετραγωνάκια είναι οι κάρτες με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό κήπου. Όταν 
το πιόνι πέσει σε κίτρινο τετραγωνάκι ο διαιτητής δείχνει στον παίκτη μια κάρτα με την 
εικόνα του εργαλείου κι αυτός πρέπει να πει ποιο εργαλείο είναι και σε τι χρησιμεύει στον 
κήπο. Π.χ. ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ: Το χρησιμοποιούμε για να ποτίζουμε τα φυτά στον κήπο μας. Αν 
απαντήσει σωστά, έχει το δικαίωμα στον επόμενο γύρο να ρίξει το ζάρι και να συνεχίσει. Αν 
απαντήσει λάθος, μένει εκεί που είναι κι όταν έρθει η ξανά η σειρά του πρέπει θα ερωτηθεί 
από τον διαιτητή σε άλλη κάρτα. Αν και πάλι απαντήσει λάθος, παραμένει στην ίδια θέση. 
Θα μπορέσει να συνεχίσει μόνο αν δώσει σωστή απάντηση σε κάποια κάρτα.  

6) Τα λευκά τετραγωνάκια είναι ποινές που πρέπει να εκτελέσουν οι παίκτες. Δίνονται για 
υποθετικά λάθη που έκαναν στην καλλιέργεια των φυτών και στη χρήση των εργαλείων. 

7) Τα πράσινα τετραγωνάκια είναι επιβράβευση για κάποια εξαιρετικά καλή δουλειά.        
Τους δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουν κάποια τετράγωνα.  

8) Στα τετράγωνα με τη δεύτερη ευκαιρία ο παίκτης ρίχνει δυο φορές το ζάρι. 

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1) Όλες οι κάρτες είναι αριθμημένες στο πίσω μέρος τους, ώστε ο διαιτητής να βρίσκει την 
περιγραφή τους στα φύλλα με τα κείμενα που έχει μπροστά του.  

2) Χρησιμοποιούνται από τον διαιτητή όλες οι κάρτες με τη σειρά και τανάπαλιν μέχρι να 
τελειώσει το παιχνίδι.  

3) Για τους μικρότερους παίκτες προτείνεται, πριν παίξουν για πρώτη φορά, να 
παρουσιαστούν από τον διαιτητή τα εργαλεία και ο εξοπλισμός κήπου ώστε να λάβουν 
γνώση κάποιων εργαλείων που δεν γνωρίζουν. 

ΚΑΡΤΕΣ  

1) ΓΑΛΟΤΣΕΣ: Είναι λαστιχένιες, ψηλές μπότες και απαραίτητες για να μη λερώνουμε ή 
βρέχουμε τα πόδια μας όταν εργαζόμαστε στον κήπο.  

2) ΓΑΝΤΙΑ: Τα φοράμε στα χέρια για να τα προστατεύουμε από μικρόβια, βρομιές και 
χτυπήματα στις εργασίες του  κήπου μας. 

3) ΓΛΑΣΤΡΕΣ: Στις γλάστρες φυτεύουμε φυτά και στολίζουμε το σπίτι μας (αυλές, βεράντες, 
διαδρόμους, εσωτερικούς χώρους κ.α.). 

4) ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ: Στις ζαρντινιέρες, όπως και στις γλάστρες, φυτεύουμε φυτά και 
στολίζουμε το σπίτι μας (αυλές, βεράντες, διαδρόμους, εσωτερικούς χώρους κ.α.). 
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5) ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΗΠΟΥ: Είναι ξύλινα, μεταλλικά ή τσιμεντένια κάγκελα που προστατεύουν τον 
κήπο από ζωάκια ή ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν.  

6) ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΚΗΠΟΥ: Βάζουμε χώμα, κοπριά, φύλλα, φυτά, ξύλα, κλαδάκια, πέτρες, 
σπόρους κλπ. για να τα μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο σημείο του κήπου ή να τα πετάξουμε 
στους κάδους απορριμμάτων.  

7) ΚΑΛΑΜΙΑ: Στηρίζουμε τα φυτά  που μεγαλώνουν, ώστε να μην μπορεί ο δυνατός αέρας 
να τα σπάσει. 

8) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ: Τον χρησιμοποιούμε για την καλλιέργεια, το σκάλισμα και τον αερισμό 
του εδάφους. 

9) ΚΑΠΕΛΟ: Μας προστατεύει απ’ τον ήλιο όταν εργαζόμαστε αρκετή ώρα στον κήπο. 

10) ΚΑΡΟΤΣΙ: Βάζουμε χώμα, κοπριά, φύλλα, φυτά, ξύλα, κλαδάκια, πέτρες, σπόρους  κ.α. 
για να τα μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο σημείο του κήπου ή να τα πετάξουμε στους κάδους 
απορριμμάτων. Με τη ρόδα που έχει μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε με 
μεγαλύτερη ευκολία πιο βαριά αντικείμενα. 

11) ΚΑΣΜΑΣ: Σκάβουμε σκληρό έδαφος, ανοίγουμε μεγάλους λάκκους για να φυτέψουμε 
δέντρα, ανοίγουμε και αυλάκια για να τρέχει το νερό που θα ποτίσει τα φυτά. 

12) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ: Απαραίτητο εργαλείο για το κλάδεμα των φυτών. Μοιάζει με ψαλίδι και 
μπορεί να κόψει και πιο χοντρά κλαδιά. 

13) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ: Πλαστικό ορθογώνιο ή και κυλινδρικό δοχείο που βάζουμε τα 
υλικά της κομποστοποίησης για να φτιάξουμε κομπόστ.  

14) ΚΟΣΚΙΝΟ: Είναι στρογγυλό από ξύλο και μεταλλική σήτα και το χρησιμοποιούμε για να 
κοσκινίζουμε το φυτόχωμα που θα τοποθετήσουμε πάνω στο σπορείο. 

15) ΚΥΠΕΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΡΑ: Μικρά πλαστικά κυπελάκια τα οποία γεμίζουμε με 
φυτόχωμα και φυτεύουμε τους σπόρους για να φυτρώσουν εκεί μέσα τα νέα φυτά μας. 

16) ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ: Είναι από πλαστικό. Τοποθετούμε τη μια άκρη του στη 
βρύση και ποτίζουμε τα φυτά του κήπου μας. Μπορεί να έχει αρκετά μεγάλο μήκος και να 
φτάνει σε όλα τα σημεία του κήπου. 

17) ΜΕΤΡΟ:  Μετράμε τις αποστάσεις που θα φυτέψουμε τα φυτά ή θα τοποθετήσουμε 
διάφορα αντικείμενα (π.χ. παγκάκια, πλάκες κλπ.) 

18) ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ: Χορτοκοπτική μηχανή για να κόβουμε το γκαζόν ή άλλα 
χορταράκια. 

19) ΝΆΙΛΟΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ: Χοντρό νάιλον με το οποίο προστατεύουμε τα φυτά μας 
από επικίνδυνες καιρικές συνθήκες π.χ. ψύχος, χιόνι, πάγο. Ακόμη δημιουργούμε συνθήκες 
υψηλότερης θερμοκρασίας όταν είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή τους. 
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20) ΠΑΓΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ: Είναι ξύλινα, μεταλλικά ή τσιμεντένια και τοποθετούνται  σε διάφορα 
σημεία του κήπου. Σ’  αυτά καθόμαστε και απολαμβάνουμε την ομορφιά και τις ευωδιές 
των φυτών μας. Ηρεμούμε και γαληνεύουμε μέσα σ’  αυτήν την ομορφιά της φύσης.  

21) ΠΕΡΓΚΟΛΑ: Είναι ξύλινη ή μεταλλική με διασταυρούμενες κάθετες και οριζόντιες 
τάβλες. Χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό του κήπου, σαν εργαλείο για την τοποθέτηση 
αναρριχητικών φυτών αλλά και για απλό στολισμό του χώρου.  

22) ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ: Είναι πλαστικά ή πήλινα. Μπαίνουν κάτω απ’ τις γλάστρες 
και συγκρατούν τα χώματα που βγαίνουν  μαζί με το νερό όταν ποτίζουμε τα φυτά. Έτσι δε 
λερώνεται το πάτωμα. 

23) ΠΙΡΟΥΝΑ: Είναι μεταλλική με μακρύ ξύλινο στειλιάρι. Το μεταλλικό μέρος της μοιάζει 
με τρίαινα. Τη χρησιμοποιούμε για να σπάμε το σκληρό έδαφος, ν’ απομακρύνουμε σχετικά 
μεγάλες πέτρες και να διαχωρίζουμε το χώμα από ρίζες και μεγάλα φύλλα. 

24) ΠΟΔΙΑ ΚΗΠΟΥ: Πάνινη ποδιά, απαραίτητη όταν δουλεύουμε στον κήπο. Δε λερώνουμε 
τα ρούχα μας και προστατευόμαστε από τα μικρόβια. 

25) ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ: Είναι πλαστικό ή μεταλλικό δοχείο που το χρησιμοποιούμε για να 
ποτίζουμε τα φυτά στον κήπο και στις γλάστρες. 

26) ΠΡΙΟΝΙ: Έχει μεταλλική λάμα με δοντάκια και ξύλινη ή πλαστική λαβή. Με το πριόνι 
κόβουμε χοντρά κλαδιά και λεπτούς κορμούς δέντρων. 

27) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ – ΤΣΑΠΑ: Είναι μεταλλική με ξύλινο ή μεταλλικό στειλιάρι. Από τη μια 
μεριά είναι σαν μικρή τρίαινα κι από την άλλη μικρή τσάπα. Τη χρησιμοποιούμε για να 
σκάβουμε μικρούς λάκκους ή αυλάκια και για να σκαλίζουμε το χώμα. 

28) ΣΚΟΥΠΑ: Είναι πλαστική  και τη χρησιμοποιούμε για να σκουπίζουμε τους εξωτερικούς 
χώρους (διαδρόμους, αυλές, κήπο κλπ.) από φύλλα και σκουπίδια.  

29) ΣΠΑΓΚΟΣ: Έχει μεγάλο μήκος και μας χρειάζεται για να δένουμε τα φυτά στα 
στηρίγματά τους, σακούλες κλπ. 

30) ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Απαραίτητο στον κήπο μας για να έχουμε εκεί 
τακτοποιημένα όλα τα εργαλεία κήπου, ώστε να τα βρίσκουμε όταν τα χρειαζόμαστε αλλά 
και για να προστατεύονται από φθορές, κλοπές κλπ. 

31) ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ: Είναι από πλαστικό. Τα χρησιμοποιούμε όταν 
γονατίζουμε για να κάνουμε διάφορες δουλειές (φύτεμα, σκάλισμα σκάψιμο κλπ.). 
Προστατεύουμε τα γόνατα από τραυματισμούς και μικρόβια. 

32) ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Έχει μεγάλο μήκος και μας χρειάζεται, όπως και ο 
σπάγκος, για να δένουμε τα φυτά στα στηρίγματά τους, σακούλες κλπ. 

33) ΤΣΑΠΑ: Είναι μεταλλική στην άκρη με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα και μακρύ ξύλινο 
στειλιάρι. Σκάβουμε τη γη και κάνουμε έτσι το χώμα αφράτο και κατάλληλο για να 
φυτέψουμε τα φυτά μας. 
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34) ΤΣΕΚΟΥΡΙ: Έχει σκληρή, κοφτερή και μεταλλική άκρη με μακρύ ξύλινο στειλιάρι. Το 
χρησιμοποιούμε για να τεμαχίζουμε ή να σκίζουμε πιο χοντρά ξύλα και κορμούς δέντρων. 

35) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ: Είναι μεταλλική και μοιάζει με χτένα. Έχει μακρύ ξύλινο στειλιάρι. Τη 
χρησιμο-ποιούμε για να ισιώνουμε τη γη, να μαζεύουμε μικρές πέτρες, φύλλα, ξυλαράκια 
και άλλα ανεπιθύμητα μικροαντικείμενα αφήνοντας χώμα καθαρό κι έτοιμο για 
καλλιέργεια. 

36) ΦΤΥΑΡΙ: Είναι μεταλλικό με μακρύ, ξύλινο στειλιάρι. Με το φτυάρι φτιάχνουμε 
λάκκους, μεταφέρουμε χώμα και το ρίχνουμε στο καρότσι ή ανοίγουμε αυλάκια. 

37) ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ: Μικρό αιχμηρό εργαλείο με το οποίο ανοίγουμε τρυπούλες στο χώμα και 
φυτεύουμε σπόρους και φυτά. 

38) ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ: Μεταλλικό ψαλίδι, με μεγαλύτερα χερούλια από τα κανονικά ψαλίδια. 
Με αυτό κόβουμε κλαδιά και λουλούδια.  

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

1) Ξέχασες να φορέσεις τα γάντια κήπου. Δεν μπορείς να εργαστείς, γιατί τα χέρια σου θα 
γεμίσουν μικρόβια. Γύρνα πίσω στην ΑΡΧΗ.  

2) Δε φόρεσες τις γαλότσες σου. Θα λερώσεις και θα βρέξεις τα πόδια σου. Αν πατήσεις 
κάτι αιχμηρό θα τραυματιστείς. Γύρνα 3 τετράγωνα πίσω. 

3) Χωρίς καπέλο θα σε κάψει ο ήλιος. Φόρεσέ το αμέσως. Χάνεις μια ριξιά στο ζάρι. 

4) Έσκαψες με την τσάπα πολύ καλά το χώμα κι είναι αφράτο κι έτοιμο για καλλιέργεια. 
Προχώρησε 2 τετράγωνα. 

5) Ήσουν απρόσεκτος με το τσεκούρι και παραλίγο να τραυματιστείς. Πήγαινε πίσω 5 
τετράγωνα. 

6) Δεν έχεις τακτοποιήσει τα εργαλεία στο σπιτάκι κήπου. Για να συνεχίσεις πρέπει να 
φέρεις με το ζάρι σου τον αριθμό 6. 

7) Δεν πότισες τα φυτά που φύτεψες. Πήγαινε πίσω  1 τετράγωνο. 

8) Έριξες στον κομποστοποιητή ζωικά προϊόντα: κρέας, ψάρι, κόκκαλα και τυριά. Πήγαινε 
πίσω 4 τετράγωνα. 

9) Μπράβο σου! Χρησιμοποιείς κομποστοποιητή για την παραγωγή κομπόστ. Προχώρησε       
3 τετράγωνα. 

10) Πάτησες το λάστιχο ποτίσματος και θα κοπεί. Χάνεις μια ριξιά με το ζάρι. 

11) Πάτησες το χώμα που έριξες σπόρους για να φυτρώσουν. Πήγαινε πίσω 2 τετράγωνα. 

12) Έκοψες με το κλαδευτήρι κλαδιά που δεν έπρεπε. Πήγαινε πίσω 1 τετράγωνο. 
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13) Μπράβο! Καθάρισες όλα τα σκουπιδάκια από το χώμα που θα καλλιεργήσεις. Παίξε 
δυο φορές. 

14) Η σκούπα σου χάλασε και δε σκουπίζεις καλά. Χάνεις μια ριξιά στο ζάρι. 

15) Δεν μέτρησες με το μέτρο τη σωστή απόσταση για να φυτέψεις τα δεντράκια σου κι 
όταν φυτρώσουν θα είναι το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα. 

16) Ήρθες να εργαστείς στον κήπο χωρίς να έχεις όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι.               
Θα συνεχίσεις  αν φέρεις με το ζάρι τον αριθμό 6. 

17) Ο καιρός είναι ακατάλληλος για εργασία στον κήπο. Πήγαινε πίσω 9 τετράγωνα. 

(ΤΕΡΜΑ) ΚΗΠΟΣ:  

Συγχαρητήρια! Έμαθες όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό του κήπου. Μπορείς τώρα να 
καλλιεργήσεις τα φυτά που θέλεις και να δημιουργήσεις έναν υπέροχο κήπο. 
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«Φωτεινός Παντογνώστης» (Επιτραπέζιο παιχνίδι) 

Σωτήριος Δρομπόνης ΠΕ70 

3ο

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

 Δ.Σ. Μεγάρων  Τάξη Ε΄ 

Στόχοι 

Οι μαθητές Ε και ΣΤ τάξεων να εφαρμόσουν τις αρχές του ηλεκτρισμού, να κατασκευάσουν 
ηλεκτρικό κύκλωμα, να αναγνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον εξοπλισμό του κήπου 
καθώς και τις λειτουργίες τους με παιγνιώδη τρόπο, να συνεργάζονται, να ακολουθούν 
οδηγίες, να πετυχαίνουν στόχους, να συναγωνίζονται, να χαίρονται για την επιτυχία.   

Υλικά- Εργαλεία 

Σανίδα ή χοντρό χαρτόνι διαστάσεων Α3, καλωδιάκια, ηλεκτρική πηγή 4,5V  (μπαταρία 
πλακέ), λυχνιολαβή, λαμπάκι 6V, ακροδέκτες (κροκοδειλάκια), φύλλα αλουμινόχαρτου, 
διαφανής πλαστική ταινία, κάρτες ερωτήσεων-απαντήσεων σε Α4 

Περιγραφή 

Ο Φωτεινός Παντογνώστης είναι πολύ γνωστό παιχνίδι που κυκλοφορεί και στο εμπόριο. 
Είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Αρέσει πολύ στα παιδιά όλων των ηλικιών, 
ακόμα και στους μεγάλους. Έχει ένα κρυφό ηλεκτρικό κύκλωμα πάνω στο οποίο οι παίκτες 
βάζουν κάρτες διαφόρων θεμάτων. Οι κάρτες αυτές μπορεί να έχουν ερωτήσεις και 
απαντήσεις ή εικόνες και λέξεις ανακατεμένες. Στο παιχνίδι υπάρχουν και  δυο ελεύθερα 
καλώδια που αντιστοιχούν στους δυο πόλους της ηλεκτρικής πηγής του κυκλώματος. Ο 
κάθε παίκτης καλείται να ακουμπήσει τα καλώδια αυτά σε τρυπούλες που βρίσκονται 
δίπλα από τις ερωτήσεις και απαντήσεις ή τις εικόνες και λέξεις έτσι ώστε να συνδυάσει 
κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντηση ή την κάθε εικόνα με τη σωστή λέξη. Αν η επιλογή 
του είναι σωστή, το ηλεκτρικό κύκλωμα κλείνει και ανάβει το λαμπάκι. Αν όμως είναι 
λάθος, το λαμπάκι δεν ανάβει. Για τη θεματολογία του σχολικού κήπου κατασκευάσαμε 
στην τάξη έναν Φωτεινό Παντογνώστη με θέμα «Εξοπλισμός και Εργαλεία κήπου». Σας 
παρουσιάζουμε την κατασκευή του: 

1) Φτιάχνουμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του βιβλίου της 
Φυσικής στην ενότητα Ηλεκτρισμός. Χρησιμοποιούμε γι’ αυτό ένα μεγάλο ορθογώνιο ξύλο, 
ηλεκτρική πηγή 4,5V (μπαταρία πλακέ), καλώδια, λυχνιολαβή, λαμπάκι 6V και προαιρετικά 
βάζουμε και διακόπτη. 

2) Σε χαρτί Α4 γράφουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις κάνοντας διάφορες 
αντιστοιχίσεις (Φύλλα 1-6), ενώ στις άκρες ανοίγουμε και μια τρυπούλα, έτσι ώστε όταν οι 
παίκτες ακουμπούν εκεί τα καλώδια, αυτά να έρχονται σε επαφή με τα φύλλα αλουμινίου 
που βρίσκονται κρυμμένα πίσω. (Βλ. σκίτσο) Στο κάτω μέρος της σελίδας βάζουμε εικόνες 
των εργαλείων που υπάρχουν στις ερωτήσεις (χωρίς να γράφουμε το όνομά τους δίπλα). 
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3) Παίρνουμε ένα κομμάτι φύλλου αλουμινίου κουζίνας και κόβουμε λωρίδες πάχους 
0,5cm. Τις τοποθετούμε και τις κολλάμε σε χαρτί Α4 έτσι ώστε να δημιουργούν 
αντιστοιχίσεις ίδιες με αυτές που έχουμε στις κάρτες με τις ερωτήσεις. Στα σημεία που 
διασταυρώνονται μεταξύ τους πρέπει να βάλουμε διαφανή πλαστική ταινία, έτσι ώστε να 
μην ακουμπά η μια στην άλλη και γίνεται βραχυκύκλωμα.  

4) Βάζουμε μπροστά την κάρτα και πίσω το φύλλο με τις λωρίδες φύλλων αλουμινίου και 
τα κολλάμε. Κατόπιν τα τοποθετούμε μαζί πάνω στον Φωτεινό Παντογνώστη κι αρχίζουμε 
το παιχνίδι. Αν κάνουμε τη σωστή αντιστοίχιση στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, το 
λαμπάκι ανάβει. 

5) Στο παιχνίδι μπορούν να παίξουν δυο ή περισσότεροι παίκτες. Νικητής είναι αυτός που 
θα βρει τις πιο πολλές σωστές απαντήσεις. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

  

Ηλεκτρικό κύκλωμα Σκίτσο Ηλεκτρικού κυκλώματος 

  

Φύλλα αλουμινίου Καρτέλα Παιχνιδιού 
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Σκούλλος Μιχαήλ, Μαλωτίδη Β., «Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο» ΜΙΟ. 
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/MED_food_total_GR.pdf 

Τριχοπούλου Αντωνία, 2010, «Μεσογειακή διατροφή, παραδοσιακά μεσογειακά τρόφιμα 
και υγεία», περ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  - ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
http://www.hjnutrdiet.com/attachments/issues/pdf/1792-4030-1-2.pdf 

Εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου: Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου (ΕΕΠΦ) 

Στη Γειτονιά των Αρωματικών και Αρτυματικών Φυτών-Προτάσεις για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες  

Βιβλίο Δραστηριοτήτων "Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα 
περ/κής εκπ/σης"  

Βιβλίο "Διατηρώντας τη φύση, διατηρείς τη ζωή 

Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2016 -17 με όχημα το μάθημα των Εικαστικών 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ, KPE ARNAIAS, https://www.youtube.com/watch?v=O4UztxtVK0U 

Cultivating life skills through Land Art 

************************ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_art 

http://www.tate.org.uk/art/art-terms/l/land-art 

https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/parko/aromatic_medicinal/ΙστορικόΚήποςΕλλ-
01.pdf 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-3726335021/characteristics-and-principles-
of-art-education 

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/land-art-14-primary-school-ilion 

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/land-art20th-primary-school-of-ilion-
greece-etwinning-201516 

https://www.slideshare.net/atsig/land-art-56369383  

http://www.everydayhumane.org/ 

http://www.rootsofempathy.org/ 

http://peliti.gr/ 

http://5onipiagogeiodramas.blogspot.gr/ 

http://litsagaziotou.blogspot.gr/ 

http://peliti.gr/images/pdf/to_sporaki/to_sporaki_pugizois_2004_2005.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=xK4EWzVlgNg 

https://okipostisaeiforias.wordpress.com/ 

http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/MED_food_total_GR.pdf�
http://www.hjnutrdiet.com/attachments/issues/pdf/1792-4030-1-2.pdf�
https://eepf.gr/el/content/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85�
http://eepf.gr/sites/eepf.gr/files/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%93%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%A4%CF%89%CE%BD%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%91%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD2014%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-1.pdf�
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http://blogs.sch.gr/arteducate/2016/11/27/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/�
http://blogs.sch.gr/arteducate/2017/08/22/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-2016-17-%ce%bc%ce%b5-%cf%8c%cf%87/�
https://www.youtube.com/channel/UCngt-1DuGePnQyHdvP6V6AQ�
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Ο συλλογικός τόμος «Καρποί από τον κήπο της αειφορίας» περιέχει 
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τους σχολικούς κήπους. Το υλικό 
πηγάζει από την εμπειρία εκπαιδευτικών που σχεδίασαν και 
υλοποίησαν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικής θεματολογίας σε 
δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Είναι διαρθρωμένο με τη μορφή 
αυτόνομων δραστηριοτήτων κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει 
στοχοθεσία, αναλυτική περιγραφή, αξιολόγηση και φωτογραφικό 
υλικό. Περιλαμβάνει επίσης θεωρητικά κείμενα και αναλυτική 
βιβλιογραφία. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τον 
εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να εντάξει τον σχολικό κήπο στις 
δραστηριότητες της εκπαίδευσης για την αειφορία. 

ISBN: 978-960-93-9813-8 
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