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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Οι σχολικοί κήποι της Γ΄ Αθήνας δημιούργησαν μια πράσινη βιωματική, 

γνωστική, κοινωνικοπολιτισμική βιβλιοθήκη στη Διεύθυνσή μας. Η δημιουργική 

πορεία τους, από την έναρξη του Τοπικού Δικτύου έως σήμερα, λειτούργησε ως 

πεδίο ανακάλυψης, ενίσχυσης αξιών, συνεργασίας, αλληλεγγύης, ενεργητικής 

συμμετοχής και γνωριμίας με το άμεσο τοπικό περιβάλλον των εμπλεκόμενων 

μαθητών. Το σχολείο άρχισε να διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον που έχει ως 

αφετηρία τον μαθητή, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη γνώση αλλά στη δράση και 

στη συμμετοχή.  

Ας καλλιεργήσουμε, λοιπόν, «κήπους» στις ψυχές των παιδιών μας ώστε 

«να ξαναδώσουμε στα πόδια μας το χώμα, το πράσινο στο πράσινο»(Ο. Ελύτης 

1978) και να ανθίσουν ιδέες και οράματα για το μέλλον. 

                                                                                 

                                                                                 Με εκτίμηση 

                                                                                Αδάμ Στάμος 

                                                    Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

 

 

 

 

 

Η προσωπικότητά μας είναι κήπος, 

ενώ η θέλησή μας είναι ο κηπουρός. 

      Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626, Άγγλος 

φιλόσοφος 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=262
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=262
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Πρόλογος 

 Τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης διαφαινόταν η 

αναγκαιότητα δημιουργίας σχολικών κήπων, αφενός για την κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αφετέρου για την εκδήλωση μιας 

περιβαλλοντικά υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών. Για τον λόγο 

αυτό, η Γ΄ Διεύθυνση, η οποία περιλαμβάνει 8 Δήμους διαφορετικής 

κοινωνικοοικονομικής αλλά και χωροταξικής κατανομής των οποίων τα σχολεία 

είτε περιβάλλονται από ελάχιστο έως και μηδενικό αστικό πράσινο (π.χ. σχολεία 

Δήμων Περιστερίου, Ιλίου) είτε είναι περιτριγυρισμένα από πυκνό αστικό πράσινο 

(π.χ σχολεία Δήμου Χαϊδαρίου), ίδρυσε το τοπικό δίκτυο «Ο σχολικός κήπος των 

χρωμάτων και των αρωμάτων» (αρ. πρωτ. 3289-14/05/2013- Α/θμια Δ/νση Γ΄ 

Αθήνας), που μετράει ήδη 4 χρόνια παρουσίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

και συνεχίζει δυναμικά να διευρύνεται. Στόχος του ήταν ο γόνιμος 

προβληματισμός και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρόπους και τις πρακτικές που 

συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολικού κήπου (παιδαγωγική, 

περιβαλλοντική και κοινωνική). 

Ο παρών συλλογικός τόμος  είναι αποτέλεσμα εξαιρετικών ιδεών, δράσεων και 

καλών πρακτικών που εφάρμοσαν τα σχολεία στο πλαίσιο εκπόνησης 

προγραμμάτων με θεματικό άξονα τους σχολικούς κήπους. Οι υπεύθυνοι  

εκπαιδευτικοί, στοχεύοντας στη γνωριμία και την ενημέρωση των μαθητών για την 

αισθητική, περιβαλλοντική, εκπαιδευτική αξία ενός σχολικού κήπου καθώς και 

στην ανάπτυξη στάσεων και αξιών για το περιβάλλον μέσω της καλλιέργειας και 

της φροντίδας των δικών τους σχολικών κήπων, κατέγραψαν με ακρίβεια και 

συνέπεια τόσο τους εκπαιδευτικούς τους στόχους, όσο και τη μεθοδολογία που 

ακολούθησαν κατά τη διενέργεια των προγραμμάτων τους, τα οποία και 

παρουσιάζουν στον παρόντα συλλογικό τόμο. 
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Τοπικό Θεματικό Δίκτυο « Ο Σχολικός κήπος των 

χρωμάτων και των αρωμάτων» 

Ελένη Νιάρχου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

Το Τοπικό Δίκτυο με τίτλο «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των 

αρωμάτων» ιδρύθηκε με το αρ. πρωτ. 3289-14/05/2013 έγγραφο της Α/θμιας 

Δ/νσης  Γ΄ Αθήνας. Σκοπός του ήταν η  δικτύωση των Σχολικών μονάδων, των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών που εφαρμόζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης με θεματικό άξονα τους κήπους και το αστικό περιβάλλον και των 

υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, 

διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος. 

Η δημιουργία και συντήρηση των σχολικών κήπων έφερε την εκπαιδευτική 

κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία σε επαφή με τα φυτά της τοπικής 

χλωρίδας, την αειφορική καλλιέργειά τους και δίδαξε στους μαθητές πως να 

συνδέσουν τις παραδοσιακές μεθόδους σποράς και καλλιέργειας με τις σύγχρονες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές εκπαιδεύονταν να διαχειρίζονται ένα σχολικό κήπο, 

εκπαιδεύονταν στη σπορά, στο πότισμα των εποχικών φυτών, στη συγκομιδή, στη 

διατήρηση των σπόρων κλπ. Επιπρόσθετα οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

αδελφοποιήσεις μεταξύ σχολείων διαφορετικών περιοχών που καλλιεργούσαν 

σχολικούς κήπους,  δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν, να 

ανταλλάξουν πληροφορίες, να δημιουργήσουν κοινές εργασίες και να γίνουν φίλοι 

με συμμαθητές τους από άλλες πόλεις στοχεύοντας στη δημιουργία δεσμών με 

θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές των 

σχολείων1.  

 

                                                      
1
 Νιάρχου, E.,  Ντίνου, I.(2015).   Η συμβολή των Τοπικών Θεματικών Δικτύων Π.Ε. των Διευθύνσεων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας με θέμα τους “Σχολικούς Κήπους” στην απόκτηση γνώσεων και 

στην ανάδειξη συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο: Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος 8-10 Μαΐου 2015.  
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Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων 

και των αρωμάτων» συντονίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

1.Ελένη Νιάρχου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (Πρόεδρος) 

2.Ιωάννα Ντίνου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας ( Αντιπρόεδρος) 

3.Δρ. Ειρήνη Βαλλιανάτου, Συστηματικό Βοτανικό – Φυτοκοινωνιολόγο - 

Προϊσταμένη Βοτανικού κήπου  Ι. & Α.Ν. Διομήδους 

4.Δήμητρα Μπία, Αναπληρώτρια  Υπεύθυνη  Κ.Π.Ε. Λαυρίου 

5.Δρ. Γιώργο Ελισσαίου Γεωπόνο – Οικολόγο Λειβαδικών Φυτών - 

Προϊστάμενο τμήματος πρασίνου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 

Αθήνα  ως μέλη. 

Επίσης, συμμετέχουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς: 

 το Τμήμα  Οικοτοξικολογίας του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου  

 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 

 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης 

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  

  ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους  

 ο ΑΣΔΑ ( Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) 

 

Στην ίδρυση του ΤΔΠΕ της Α/θμιας Γ΄ Αθήνας “Ο σχολικός κήπος των 

χρωμάτων και των αρωμάτων”, ορίσθηκε ένα σχολείο από κάθε περιοχή της 

Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, ως «συντονιστής» των σχολείων που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο δίκτυο του ΤΔΠΕ. Το σχολείο – «συντονιστής» 

(ένα σε κάθε Δήμο της Διεύθυνσης) σε συνεργασία με την Υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  συντόνιζε συνεργασίες και δράσεις μεταξύ των 

σχολείων της κάθε περιοχής. Με αυτό τον τρόπο διευρύνονται οι δράσεις ανά 

Δήμο και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των σχολείων της ίδιας περιοχής.  

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με 

έμφαση στη βιωματική μάθηση (εργασία στον κήπο) καθώς και επισκέψεων σε 

χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των σχολικών κήπων. Επίσης 

δημιουργήθηκαν ιστότοποι με πληροφοριακό υλικό, εργασίες σχολείων, δράσεις 
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φορέων, άρθρα σχετικά με τους σχολικούς κήπους κλπ για την καλύτερη και 

πληρέστερη  ανάπτυξη και υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος.  

 

Τα παρακάτω δεδομένα μας παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη του 

Τ.Θ.Δ. κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του (2012 – 2016): 

Η ετήσια αξιολόγηση του δικτύου κατατίθεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ 

Αθήνας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

 

 
Το λογότυπο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου: 
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Αξιολόγηση του Τοπικού Δικτύου « Ο Σχολικός κήπος 

των χρωμάτων και των αρωμάτων» 

 

Ελένη Νιάρχου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

 Στο πλαίσιο των δράσεων των σχολείων, οι μαθητές ασχολήθηκαν 

πρακτικά με την καλλιέργεια λαχανικών και αρωματικών φυτών στο χώρο του 

σχολείου και με την συγκομιδή τους. Δημιούργησαν σπορεία και σπορόφυτα στην 

τάξη και κατόπιν τα καλλιέργησαν στον κήπο.  

Οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την 

καλλιέργεια και τη φροντίδα ενός σχολικού κήπου. Ανέπτυξαν πνεύμα 

συνεργασίας και προσέγγισαν με ολιστικό τρόπο το περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί 

αξιοποίησαν δημιουργικά τις γνώσεις, τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος αναδείχτηκαν ιδιαίτερες κλίσεις και 

ικανότητες των μαθητών και επιτεύχθηκε η ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, η 

αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των μαθητών. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, έγινε έρευνα και βιβλιογραφικές εργασίες πάνω σε 

σχετικά θέματα όπως: σπόροι, τρόποι καλλιέργειας, συγκομιδής, ασθένειες, 

κομποστοποίηση κλπ. Οι μαθητές απόκτησαν γνώσεις σχετικά με τα λαχανικά, τα 

βότανα και τη χρησιμότητά τους και συνειδητοποίησαν ότι η ποιότητα της τροφής 

που καταναλώνουν είναι πολλές φορές αποτέλεσμα εντατικής καλλιέργειας. 

Συνεργάστηκαν με τους Γεωπόνους των Δήμων, το τμήμα Πρασίνου των Δήμων, 

πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε 

χώρους όπου μπορούσαν να έχουν ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα όπως : 

Διομήδειος  Κήπος Χαϊδαρίου, βιολογικός λαχανόκηπος του Κέντρου 

περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση κλπ.  

Κύριος σκοπός την δημιουργίας του σχολικού κήπου ήταν να έρθουν τα παιδιά 

πιο κοντά στη φύση με σκοπό να αγαπήσουν τη γη, τα φυτά και τη φύση 

γενικότερα από την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποξενωθεί. 

Το τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποστηρίχθηκε με θέρμη από 

τους εκπαιδευτικούς  και τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
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«Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής 

μου'': Δυσκολίες και δυσλειτουργίες, προοπτικές, 

προτάσεις» 

 

 

Ιωάννα Ντίνου ΠΕ05, Master 2 Fle/Fos,   

Υπεύθυνη  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 
Α. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η δημιουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου των  Σχολικών λαχανόκηπων είχε 

σκοπό να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα  αλλά και την τοπική 

κοινωνία με τα πλεονεκτήματα του σχολικού κήπου, καθώς οι μαθητές που 

ασχολούνται με τον Κήπο, διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον, 

αποκτούν νέα ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες μέσα από ένα 

αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην 

πράξη, ο σχολικός κήπος κάθε άλλο παρά νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία είναι, 

αφού σε πολλές αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιείται από τα μέσα του 19ου αιώνα. 

Αφενός στις αγροτικές περιοχές εξυπηρέτησε ως μέσον μεγαλύτερης  εξοικείωσης 

των μαθητών με αγροτικές εργασίες και αφετέρου στις αστικές περιοχές 

χρησίμευσε ως τρόπος σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία και της βελτίωσης 

της φυσικής κατάστασης και της υγείας των μαθητών. Σήμερα ο σχολικός κήπος 

συμβάλλει στην βιωματική μάθηση, καθιστώντας τους μαθητές υπεύθυνους για τις 

πράξεις τους, και συνδέει το σχολείο με την κοινωνία. Ο Σχολικός Λαχανόκηπος 

είναι ένα αντικείμενο καλύπτει όλες τις διαστάσεις ενός περιβαλλοντικού 

σχολικού προγράμματος στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 

αειφορία : την περιβαλλοντική διάσταση, την κοινωνική διάσταση, την τοπική 

διάσταση την ιστορική διάσταση, την πολιτιστική διάσταση και τέλος την  

οικονομική διάσταση. 

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Δικτύου και σύμφωνα με τους στόχους που 

είχαν τεθεί για την στήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετείχαν στο δίκτυο 

καθώς και για επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων  
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εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

ημερίδων, με έμφαση στη βιωματική μάθηση (εργασία στον κήπο) καθώς και 

επισκέψεων σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου.  

 

Οι θεματικές ενότητες που μελετήθηκαν στην διάρκεια των τεσσάρων ετών 

λειτουργίας του Δικτύου είναι : η  αξία της Μεσογειακής διατροφής και η σύνδεση 

της με την υγεία μας, οι καταναλωτικές μας συνήθειες και η αξία της τοπικής 

διατροφής,  η Βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα σαν ελπίδα για το 

περιβάλλον, η ανάγκη διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών και σπόρων ως 

απάντηση στην κρίση. Δύο θεματικές που μελετήθηκαν επίσης ήταν τα Γενετικά 

Τροποποιημένα Τρόφιμα και οι λόγοι για τους οποίους αποτελούν πεδίο διαμάχης 

καθώς και το πρόβλημα της διατροφικής επάρκειας. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην διαχείριση των υπολειμμάτων του Κήπου με την λειτουργία 

κομποστοποιητών καθώς και στη δημιουργία  συνεργατικής ιστοσελίδας για τη 

δημοσιοποίηση των δράσεων. 

 

Β. Διαπιστώσεις  

Αποτιμώντας ποιοτικά την τετραετή λειτουργία του Δικτύου, σύμφωνα με τους 

στόχους που είχαμε βάλει κατά την ίδρυση, τις αξιολογήσεις που έγιναν κατά το 

τέλος κάθε σχολικού έτους, αλλά και από τις προσωπικές διαπιστώσεις στις επί 

τόπου επισκέψεις της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την 

επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές, διαπιστώσαμε ότι προσπαθήσαμε και 

πετύχαμε σε ικανοποιητικό βαθμό την απόκτηση νέων γνώσεων με βιωματικό 

τρόπο για τους μαθητές, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, άνοιγμα του Σχολείου 

στην κοινωνία, ανάληψη καθηκόντων για την πραγματοποίηση ενός ομαδικού 

έργου, χρήση εργαλείων (από τους πιο μικρούς μαθητές), ψυχαγωγία, σεβασμό 

στην τροφή (που κάποιες φορές αποδείχθηκε ιδιαίτερα υποβοηθητική σε ακραίες 

περιπτώσεις οικογενειών σε ένδεια), καθώς και ανάδειξη στενής συνεργασίας  

μεταξύ των δύο ΤΘΔ Α/θμιας και Β/θμιας Γ' Αθήνας: ''Αξιοσημείωτο είναι ότι στην 

αξιολόγηση στο τέλος της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων  επεσήμαναν 

και επιβράβευσαν τη συνεργασία Α/θμιας και Β/θμιας και εξέφρασαν την επιθυμία για 

περισσότερα κοινά σεμινάρια. Κατά αυτόν τον τρόπο καλλιεργήθηκε η   
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο και το "σπάσιμο" των 

στερεότυπων που θέλουν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης απομονωμένες και 

αποξενωμένες τη μια από την άλλη.'' Νιάρχου, E.,  Ντίνου, I. (2015).   

Στην παρούσα εργασία θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στους πιθανούς λόγους 

δυσλειτουργίας του ή και αποτυχίας του Σχολικού Κήπου, όχι από την 

καλλιεργητική οπτική, αλλά από την οργανωτική-παιδαγωγική.  

Τέλος, θα επιχειρήσουμε να αναφέρουμε μια σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν 

πιθανόν να βοηθήσουν στην καλύτερη και μακροβιότερη οργάνωση και λειτουργία 

του Κήπου. 

"Ο σχολικός αύλειος χώρος, παραμένει γενικά αναξιοποίητος και εξυπηρετεί κυρίως τις 

ψυχοκινητικές δεξιότητες των μαθητών συνήθως άτυπα αλλά και οργανωμένα στα 

πλαίσια κάποιων μαθημάτων. (Τραγαζίκης –Αθανασόπουλος 2006). Συνήθως οι 

Σχολικές Μονάδες διαθέτουν ή μια μεγάλη αυλή σκεπασμένη με τσιμέντο, όπου 

διαθέτουν  στην καλύτερη περίπτωση παρτέρια γεμάτα από σκληρό συχνά 

ανακατεμένο με μπάζα χώμα, ή απλά (οι παλαιότερες που βρίσκονται σε πυκνό 

αστικό ιστό) ένα προαύλιο που έχει απλώς τα δέντρα που διασώθηκαν κατά την 

κατασκευή του κτιρίου. Στην περίπτωση της ΔΔΕ Γ' Αθήνας  Υπάρχουν και 

κάποιες ''τυχερές'' Σχολικές Μονάδες που είναι κτισμένες στις υπώρειες του 

Ποικίλου Όρους και στα όρια του Δάσους Χαϊδαρίου. Οι τελευταίες διαθέτουν 

άπλετο χώρο που με τρόπους που θα δούμε παρακάτω έχουν μετατρέψει το άγονο 

και πετρώδες βουνό σε μικρούς καλλιεργητικούς θησαυρούς. Θα ήταν λοιπόν 

εύκολο να πούμε ότι είναι θέμα χώρου , όμως θα ήταν λάθος και 

υπεραπλουστευτική ερμηνεία της επιτυχίας των συγκεκριμένων κήπων.  
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Δυσκολίες και δυσλειτουργίες 

 

                                                                          

 

 

 

 

Για να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε  έναν Σχολικό Κήπο  έναν σχολικό 

κήπο χρειάζονται εκτός από καλλιεργητικές γνώσεις, ικανότητα συνεργασίας                                                             

και καλή θέληση. Χρειάζεται επίσης ενθουσιασμός καθώς και  οργανωτική και 

διαχειριστική ικανότητα. 

Από τις επισκέψεις και τις ενημερώσεις που είχαμε και από τις αξιολογήσεις των 

εκπαιδευτικών καταλήξαμε ότι οι Κήποι όπου απλά φυτεύτηκαν χωρίς πλάνο, 

χωρίς να συζητηθεί το τι άλλαξε, ποιός βοήθησε σε αυτήν την αλλαγή, τι 

χρειάστηκε και τι χρειάζεται ακόμα να γίνει, κήποι που φυτεύτηκαν με φυτά που 

απαιτούν υπερβολική φροντίδα, πολύ νερό, κήποι  που δεν είχαν την καθολική 

αποδοχή (άρα και βοήθεια στην συντήρηση) από την σχολική κοινότητα 

(σύλλογο καθηγητών, μαθητών και  σύλλογο γονέων), δεν ευδοκίμησαν. Οι 

εκπαιδευτικοί που επιχείρησαν αισθάνθηκαν κούραση , απογοήτευση , δέσμευση  

Επίσης, Κήποι που έπεσαν θύματα βανδαλισμού ή κλοπής δημιούργησαν 

αίσθημα αποτυχίας και ματαίωσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, αισθάνθηκαν 

ότι δεν αξίζει να προσπαθούν και εγκατέλειψαν, αφήνοντας συχνά ξερά φυτά ή 

σωρούς από άδειες γλάστρες, λάστιχα αυτοκινήτων και άλλους αυτοσχέδιους 

χώρους φύτευσης, ενισχύοντας την εικόνα της αποτυχίας. Αναπόφευκτα κάποιοι 

θα μπορούσαν να επισημάνουν ότι προηγουμένως ο χώρος ήταν πιο καθαρός ή 

ότι είχαν χώρο να παίζουν  μπάλα. 

Κήποι που στερούνταν της συμπαράστασης του Διευθυντή της Σχολικής 

Μονάδας, αλλά και Κήποι που ήταν επιθυμητοί μόνο από αυτόν επίσης δεν 

μπόρεσαν να μακροημερεύσουν.  

Τρεις προϋποθέσεις για τον σχολικό κήπο:  

''Για να καλλιεργήσεις με επιτυχία τον σχολικό κήπο 
πρέπει να ξέρεις τρία πράγματα:                                                                                                                                                  

1.Πως να καλλιεργήσεις τους ανθρώπους.          

2.Πως να καλλιεργήσεις τα φυτά.                

3.Που να απευθυνθείς για να βρεις βοήθεια.''  

(Guy et al.1996) 
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Επιπλέον, δεν λειτούργησαν οι Κήποι που δεν υποστηρίχτηκαν από τις 

Δημοτικές αρχές και την τοπική κοινωνία, αλλά και αυτοί που δεν 

''εκμεταλλεύτηκαν'' τις δυνατότητες του Δικτύου π.χ δανεισμός εργαλείων από 

σχολεία για εκτέλεση κάποιας δύσκολης εργασίας (φρέζας). 

Ακόμη, δεν ευδοκίμησαν οι Κήποι που κατασκευαστικά απαιτούν πολλά 

χρήματα για να συντηρηθούν, χωρίς να υπάρχουν τα μέσα και οι πόροι 

συντήρησης (συνήθως κατασκευάζονται από έναν εξωτερικό φορέα, ΜΚΟ κλπ). 

Τέλος, το ίδιο ισχύει για Κήπους που έγιναν σε μη κατάλληλο χώρο (εκεί που 

παίζουν μπάλα, που δεν έχει ήλιο, κάτω από σκιερά δέντρα κλπ). 

 

Επιτυχημένες προσπάθειες 

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως τέτοιες , τους κήπους  που δουλεύτηκαν 

αδιάκοπα, με προσωπική εμπλοκή  εκπαιδευτικών  και μαθητών , που επένδυσαν 

χρόνο (μερικές φορές και χρήματα), τους κήπους που είχαν παράδοση ετών και 

την διατήρησαν ή δημιούργησαν την δική τους. Σε μερικές περιπτώσεις 

σκάφτηκαν έως και οι πλαγιές των λόφων ,έσπασαν τσιμέντα,  έγιναν οι πέτρες 

αναβαθμίδες, οργανώθηκαν ημέρες που δούλεψαν όλοι, βρέθηκαν δωρητές 

φυτών αλλά το σημαντικότερο κατά την άποψη μας , ήταν οι Κήποι που 

προήγαγαν εκτός από την περιβαλλοντική και αισθητική πλευρά του αύλειου 

χώρου , την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Στους Κήπους 

αυτούς δημιουργήθηκαν κατάλληλες υποδομές για  την υλοποίηση 

Προγραμμάτων ΠΕ, που περιελάμβαναν παρτέρια  για καλλωπιστικά φυτά,  για 

χρήσιμα στον άνθρωπο φυτά (βότανα, λαχανικά), λειτούργησαν 

κομποστοποιητές για ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων 

του κήπου, υπήρξαν χώροι φιλικοί , σκιασμένοι ή σκεπαστοί για μάθημα σε 

ομάδα και  το κυριότερο υπήρξε συνέχεια, καλλιεργήθηκαν αδιάκοπα στα 

τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Δικτύου , υπήρξε μοίρασμα ευθυνών ακόμα και 

το καλοκαίρι οι κήποι ποτίζονταν και οι μεγαλύτεροι μαθητές παρέδιδαν τους  
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κήπους στους μικρότερους. Επίσης , οι κήποι που αξιοποίησαν τα προϊόντα τους, 

πρόσφεραν στους μαθητές την ικανοποίηση της βρώσης των δικών τους κόπων, 

αλλά και της προσφοράς στους άλλους, ενίσχυσαν το αίσθημα αλληλεγγύης, 

αυτάρκειας και σεβασμού. Τέλος , οι κήποι που έλαβαν την βοήθεια των γονέων, 

των δήμων ακόμα και των περιοίκων που βοήθησαν στην αποτροπή 

βανδαλισμών. 

Γ. Προτάσεις για  βιώσιμους κήπους σύμφωνους με τις αρχές της 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. 

Πριν την δημιουργία ενός σχολικού κήπου πρέπει να προσδιοριστεί ποιός θα 

είναι ο ''Υπεύθυνος του κήπου'', ένας καθηγητής με πείρα ή ειδικές γνώσεις , ο 

Διευθυντής ή ακόμα και ένας εξωτερικός συνεργάτης γονέας , κηπουρός του 

Δήμου κλπ. Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να υπολογίζει και σε ένα στενό συνεργάτη 

που θα τον αντικαταστήσει σε περίπτωση ανάγκης. Μια καλή ιδέα είναι να 

περιστοιχίζονται από μια ομάδα μεγάλων μαθητών που μπορούν να φέρουν σε 

πέρας δουλειές του Κήπου , χωρίς υπερβολική επίβλεψη. Στην συνέχεια θα 

πρέπει να καταγραφεί το τι θα χρειαστεί για ξεκίνημα , εργαλεία, σπόροι,  φυτά, 

χώμα, ένας αποθηκευτικός χώρος, πρόσβαση σε νερό και ίσως κάποιοι φράχτες. 

Επόμενο βήμα η επιλογή του χώρου φύτευσης , θα εξαρτηθεί από το τι χώρος 

υπάρχει διαθέσιμος και από τις δυνατότητες να το αξιοποιήσουμε . Έχουμε 

περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας εάν ξεκινήσουμε με 

έναν μικρό κήπο, μπορούμε να τον μεγαλώσουμε την επόμενη χρονιά. Πρέπει 

επίσης να αποφασίσουμε τι θα καλλιεργήσουμε. Ίσως χρειαστούμε τις 

συμβουλές ειδικών , εάν δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Σε γενικές γραμμές 

επιλέγουμε εύκολα φυτά , λαχανικά ή δέντρα που ανήκουν στην Μεσογειακή 

χλωρίδα , σεβόμενοι την εποχικότητα και το σχολικό ημερολόγιο. Στον κήπο, οι 

μαθητές θα έχουν ενεργή συμμετοχή στη διατήρηση, συντήρηση περιποίηση των 

μόνιμων φυτών συνεπώς  και στην επιλογή  των ετήσιων φυτών. Ποιός θα 

δουλεύει στον κήπο; Οι μαθητές θα κάνουν αρκετή δουλειά , ανάλογα με τις 

δυνατότητες του καθενός , αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στον κήπο για  
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να μάθουν , άρα δεν είναι τα βασικά εργατικά χέρια. Πρέπει να αγαπήσουν τις 

ώρες που περνούν εκεί και όχι να τις θεωρούν αγγαρεία ούτε τιμωρία. Επομένως 

θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εθελοντές ( γονείς, παλιούς μαθητές, γείτονες..) 

και ίσως επαγγελματίες ένα πρόκειται για σκληρή δουλειά , όπως η αρχική 

προετοιμασία του χώματος. Ο παράγοντας χρόνος που απαιτείται να περάσουμε 

στον κήπο θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Ο χρόνος του καθηγητή θα 

εξαρτηθεί από τις διαστάσεις του κήπου και δεν αφορά μόνο την προσωπική του 

εργασία εκεί. Θα πρέπει να συνυπολογίσει την οργανωτική δουλειά, την εύρεση 

εθελοντών , τις επαφές με τις δημοτικές αρχές, την αγορά φυτών κλπ. την 

εύρεση πόρων , την οργάνωση των συναντήσεων με τους μαθητές , την 

κατανομή εργασιών στους μαθητές. Ο χρόνος που οι μαθητές θα περάσουν στον 

κήπο, ώστε να έχουν το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όφελος  θα πρέπει ιδανικά ,να 

είναι ανάλογος με τον χρόνο που έχουν ασχοληθεί με τον κήπο σε κλειστό χώρο 

(τάξη, συνάντηση περιβαλλοντικής ομάδας ή σπίτι). Ένα θέμα που θα πρέπει να 

μας απασχολήσει επίσης είναι η επιμόρφωση που πιθανόν θα χρειαστούμε , εάν 

δεν υπάρχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία. Στο πλαίσιο της διαρκούς 

επιμόρφωσης αλλά και του Τοπικού Θεματικού Δικτύου η ΔΔΕ Γ'Αθήνας δια της 

Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, 

τα ΚΠΕ, με καλλιεργητικούς συνδέσμους ,κλπ οργάνωσε σειρά επιμορφωτικών 

ημερίδων ή σεμιναρίων που κάλυψαν τόσο το θεωρητικό , όσο και το πρακτικό 

πλαίσιο (επισκέψεις πεδίου σε καλλιεργητικούς χώρους). Επίσης οργάνωσε , 

θεματικές επιμορφωτικές συναντήσεις όπου έγινε ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσεων με την μέθοδο της αλληλοδιδασκαλίας, επίλυση αποριών από ειδικούς 

επιστήμονες γεωπόνους, μέχρι και εκμάθηση κατασκευής σπορείου  και διανομή 

παραδοσιακών σπόρων.  Οι επιμορφωμένοι καθηγητές , μπορούν να δράσουν 

πολλαπλασιαστικά οργανώνοντας ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία τους.  

Eνα ζήτημα που πρέπει να λυθεί ακόμα πριν την δημιουργία του κήπου είναι 

αυτό της χρηματοδότησης. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τον  ∆ήµο , από 

φυτώρια, από  καταστήµατα που πωλούν εργαλεία κηπευτικής , να βοηθήσουν την 

υλοποίηση του προγράμματος  με υλικά ή ακόµα και χρόνο . Έτσι ένα φυτώριο 

µπορεί να σας προµηθεύσει τα φυτά που θα χρειαστείτε, ο ∆ήµος να διαθέσει για 



 

  

 18 

  

κάποιες ώρες το συνεργείο του για τυχόν εκσκαφές που θα χρειαστούν στην αυλή 

του σχολείου (παρτέρια, τρύπες στο µπετόν κλπ.), οι γονείς να διαθέσουν χρόνο 

και τα προσωπικά τους εργαλεία ώστε  το κόστος του κήπου να µειωθεί στο 

ελάχιστο. Μπορείτε επίσης να προτείνετε να ενταχθούν τα έξοδα του κήπου που 

θα έχουν αντίκτυπο σε όλο το σχολείο , στα λειτουργικά έξοδα του σχολείου. (π.χ. 

τοποθέτηση  αυτόµατου ποτίσµατος). Όπου οι οικονομική συγκυρία το επιτρέπει  

ζητήστε την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Στην διαδικασία 

σύνταξης του προϋπολογισµού µπορείτε να εµπλέξετε τους µαθητές. Έτσι, 

µπορούν να εκτελέσουν απλές µαθηµατικές πράξεις, ή να  καλλιεργήσουν τις 

γλωσσικές και εκφραστικές τους ικανότητες µε  τη σύνταξη επιστολών προς τους 

πιθανούς ''χορηγούς'' του κήπου. Τέλος ένα βασικό ζήτημα  με το οποίο θα πρέπει 

να ασχοληθούμε πριν την δημιουργία του κήπου  είναι  το ενδεχόμενο 

βανδαλισμών που μπορεί να προκύψουν από τους ίδιους τους μαθητές ή από 

εξωσχολικά άτομα, ή ακόμα και από φυσικές καταστροφές. 

Για να προλάβουμε την ενδεχόμενη καταστροφή φροντίζουμε να ενημερώσουμε 

όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και να τους ευαισθητοποιήσουμε. Μπορεί 

µεν το πρόγραµµα να υλοποιείται από την περιβαλλοντική ομάδα , αλλά αφορά 

όλο το σχολείο. ''Η επέµβαση που θα κάνετε µε την οµάδα των µαθητών σας στη 

σχολική αυλή θα έχει αντίκτυπο σε όλο το σχολείο, για αυτό πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν 

σας τις αντιδράσεις  όλης  της  σχολικής  κοινότητας.  Άλλωστε,  οι  προσπάθειές  σας  

θα   έχουν µακρόχρονο αποτέλεσµα µόνο αν ο κήπος υιοθετηθεί τελικά από όλους τους 

µαθητές του σχολείου. Έτσι θα αποφευχθούν τυχόν κρούσµατα βανδαλισµού και ο 

σχολικός σας κήπος θα γίνει κτήµα όλων.'' Πρασινίζοντας τις  αυλές των Σχολείων '' 

WWF 1999. 

Με την περιβαλλοντική ομάδα μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας, 

ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η  καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη  για να 

έχουμε καλές σχέσεις στην ομάδα και με όλα τα παιδιά του Σχολείου. Παίζουμε 

επίσης παιγνίδια ρόλων με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και προσπαθούμε 

να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
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Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο φυσικών καταστροφών πριν 

αυτές συμβούν με εικόνες από το διαδίκτυο, ζητούμε από τους μαθητές να μπουν 

''στα παπούτσια του άλλου'', να περιγράψουν τι νομίζουν ότι νοιώθουν αυτοί οι 

άνθρωποι που έχουν υποστεί την καταστροφή και τι θα έκαναν στην θέση τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν κριτική σκέψη ,αναγνωρίζουν τις αιτίες των 

προβλημάτων και όχι μόνο των συμπτωμάτων τους και μπορούν ευκολότερα να 

διαχειριστούν την απογοήτευση , τον θυμό και τα αρνητικά συναισθήματα και να 

σκεφτούν για τις πιθανές λύσεις τους.  

Δ. Συνοψίζοντας : 

Η ενασχόληση με τον Κήπο είτε ως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ως 

επιμέρους διδακτική δράση εντός διακριτών διδακτικών αντικειμένων ή 

προγραμμάτων πολιτισμού, αγωγής υγείας, ή σχεδίων εργασίας,  ενισχύει την 

αυτογνωσία των μαθητών, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους  σκέψης και  

δράσης, αυξάνει την ενημέρωση των μαθητών  για την ποιότητα της ζωής και της 

διατροφής τους, διευρύνει τον ορίζοντά τους. Στις παιδαγωγικές διδακτικές αξίες 

θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η μάθηση στον Κήπο αντικαθιστά το 

συναγωνισμό με τη συνεργασία, την κυριαρχία με τη συμμετοχή, τη θεωρία με την 

πράξη (Ντίνου.Ι, Δεκατρή Ι.)Ο σχολικός λαχανόκηπος πρέπει να  είναι 

προσανατολισμένος στην εκπαίδευση για τα το περιβάλλον και την αειφορία, να 

δίνει τη δυνατότητα για διαθεματική , ολιστική μάθηση , να φροντίζει για την ορθή 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και να τους μαθαίνει να σκέφτονται και να 

ζουν σύμφωνα με  αξίες ζωής, όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία,η υπευθυνότητα 

.Οι διαχειριστές του κήπου εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι γνώστες 

της ιστορίας του κήπου τους , να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα 

πραγματικότητα και τις ανάγκες που θα καλύψει ο κήπος ( επιμορφωτικές, 

διατροφικές, αισθητικές), να  σκεφτούν την  μελλοντική διαχείριση του κήπου και 

να φροντίσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη διατήρησή του και τη 

χρήση από τους μαθητές που θα ακολουθήσουν.  
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«Σχολικός κήπος: Παιδαγωγικές προτάσεις ανακάλυψης, 

δράσης και σχεδιασμού για ένα πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» 

 

 

Βασιλική Κόντου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Οικολογίας, 

Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Ελευσίνας 

 

 

 

Εισαγωγή-Παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος 

Είναι γεγονός ότι η σχολική αυλή αποτελεί ένα χώρο, όπου οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να αναπτύξουν δραστηριότητες (παιχνίδι, συζήτηση, χαλάρωση κ.α.) 

και ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει και ως χώρος που  προσφέρει στους 

μαθητές πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά ερεθίσματα για δημιουργία και 

μάθηση. Αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τους 

χώρους πρασίνου (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά) και την 

αναγκαιότητα αύξησης του ποσοστού πρασίνου μέσα στις πόλεις, κάνουν 

επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας και συντήρησης κήπων μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. 

Η ανάγκη αξιοποίησης του χώρου της σχολικής αυλής και της δημιουργίας 

κήπου βασίζεται στη λειτουργία και χρήση του σχολικού κήπου ως χώρου αλλά 

και εκπαιδευτικού μέσου κατάλληλου για την αποκατάσταση της επαφής των 

παιδιών με στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βιωματική προσέγγιση και 

πολλαπλή μάθηση σε πολλά πεδία καθώς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών  

στη κατασκευή και συντήρηση του. 

Σε αυτή την εργασία περιλαμβάνονται παιδαγωγικές προτάσεις, 

δραστηριότητες και φύλλα εργασίας, που μπορεί να αποτελέσουν ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο που θα αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς που 

υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα, σχετικά με τη δημιουργία και 

αξιοποίηση του σχολικού κήπου. Επίσης δίνεται έμφαση στην ανακάλυψη των  
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πολλαπλών λειτουργιών ενός σχολικού κήπου, ως χώρου αστικού πρασίνου, 

καθώς και η συμβολή του στην αναβάθμιση του σχολικού χώρου και γενικότερα  

του αστικού περιβάλλοντος καθώς και στο σχεδιασμό ενός σχολικού κήπου και 

την επιλογή φυτικών ειδών. 

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασίστηκε στην ομαδική 

εργασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, σε όλη τη διάρκεια του 

σχεδιασμού και δημιουργίας ενός σχολικού κήπου. Έτσι οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εμπλακούν σε δραστηριότητες ανακάλυψης της αξίας του αστικού 

πρασίνου μέσα στο αστικό περιβάλλον και να προβληματιστούν για την έλλειψη 

πρασίνου μέσα στην πόλη τους. Επίσης έρχονται σε επαφή με στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι τα φυτά, αποκτούν ποικίλες εμπειρίες που 

συντελούν στην απόκτηση γνώσεων, στάσεων σωστής διαχείρισης των φυτών και  

γενικότερα του σχολικού κήπου, συνδυάζοντας τη διάθεση για ανακάλυψη και 

καλλιεργώντας τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.   

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες-

φύλλα εργασίας σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε βιωματικό επιμορφωτικό 

εργαστήριο, στα πλαίσια μιας ημερίδας-συνάντησης των τοπικών δικτύων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των 

αρωμάτων» της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας και «Σχολικοί λαχανόκηποι: 

καλλιεργώ μέρος της τροφής μου» της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, στο 

οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και των δύο Δ/νσεων. Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2013. 

 

Ο πολυλειτουργικός ρόλος του αστικού πρασίνου στις σύγχρονες πόλεις 

Οι χώροι πρασίνου μέσα σε μια πόλη αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

δείκτες βιωσιμότητας που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Το 

αστικό πράσινο αποτελεί ένα από τα στοιχεία του αστικού τοπίου που παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εικόνα και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος, 

παρέχοντας πολύτιµες οικολογικές λειτουργίες καθώς και οικονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες. 
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 Επηρεάζει θετικά το μικροκλίμα της πόλης, με τη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας  και της υγρασίας του αέρα, μέσω της εξατμισοδιαπνοής 

και της σκίασης που προσφέρουν τα δέντρα 

 Βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με την παραγωγή 

οξυγόνου και απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (φωτοσύνθεση) 

καθώς και με τη συγκράτηση της σκόνης από το φύλλωμα, κυρίως των 

δέντρων και των θάμνων  

 Ρυθμίζει την κίνηση και ανανεώνει τον αέρα της πόλης, επηρεάζοντας τις 

συνθήκες αερισμού 

 Επηρεάζει την πορεία κίνησης του νερού μέσα στο αστικό περιβάλλον,  

εμπλουτίζοντας τα υπόγεια ύδατα και μειώνοντας τον κίνδυνο για 

πλημμύρες    

 Το αστικό και περιαστικό πράσινο δηµιουργεί βιοτόπους για τη χλωρίδα 

και την πανίδα, συμβάλλοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

 

 

 Το καλοκαίρι τα δένδρα λειτουργούν ως φυσικά κλιματιστικά μηχανήματα, 
που ελαττώνουν τη θερμοκρασία του αέρα, μειώνοντας το κόστος ενέργειας 
για ψύξη των κτιρίων 

 Αυξάνει την αξία γης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον πάρκων ή 

χώρων πρασίνου 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας για την κατασκευή και συντήρηση των χώρων 

πρασίνου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

 

 

 Προσφέρει αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντος αναβαθμίζοντας την 

εικόνα και ποιότητα του αστικού τοπίου 

 Αποτελεί χώρο συνάθροισης και κοινωνικών υπαίθριων εκδηλώσεων καθώς 

και πολιτιστικών  γεγονότων 

 Εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς 

 Συμβάλλει στη μείωση της έντασης των ήχων, που αποτελούν ένα σημαντικό 

πρόβλημα για τους  κατοίκους των πόλεων  

 Οι αστικοί χώροι πρασίνου προσφέρουν δυνατότητες για ψυχαγωγία 

(περίπατο, άθληση, παιχνίδι) 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 
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                                             ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    1 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

1. Συμπληρώστε στα παρακάτω  κενά  τις  δραστηριότητες  ή τις λειτουργίες 

του αστικού πρασίνου. 

(περιβαλλοντική εκπαίδευση, αισθητική βελτίωση, αθλητισμός, παραγωγή 

οξυγόνου, σκίαση, καταφύγιο βιοποικιλότητας,  πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσφορά 

θέσεων εργασίας) 

ΕΙΚΟΝΕΣ  ΑΠΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΟΥ  ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

       

 

 

 

    1)                                                                  2) ……………………………………………… 
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6)……………………………………….…………..
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2. Στη συνέχεια συμπληρώστε και αντιστοιχίστε τα παρακάτω κενά με τον 

αριθμό της κάθε εικόνας και της αντίστοιχης λειτουργίας του αστικού 

πρασίνου, προσπαθώντας να τα ομαδοποιήσετε σε τρεις  ομάδες. 

 

 

 

 

                                       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν άρθρα και 

φωτογραφίες σχετικά με τις πολλαπλές λειτουργίες του 

αστικού πρασίνου.   

 

 

 

 

 

 

Αριθμός            Λειτουργία 

Εικόνας                  

…………              ...………………….. 

                   ….…………………..  

 

Αριθμός 

Εικόνας                   

  ………….               ……………………… 

  ………….               ………………………  

  ………….               ………………………      

 

     

 

Οικολογική   αξία Οικονομική  αξία 

Αριθμός  

Εικόνας                         

    ………             .……….……………….……… 

    ………             ………………….….…………. 

    ………      ……………………..………… 

    ………      ………………………………. 

      Κοινωνική    

αξία 

7)    

……………….……………………………………. 

 

Λειτουργία 

Λειτουργία  

Λειτουργία  

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα, 

αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες 

και φωτογραφίες, δημιουργεί έναν 

εννοιολογικό χάρτη με την αξία και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την παρουσία 

χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη και τον 

παρουσιάζουν μέσα στην ολομέλεια. 

Υλικά  

 φωτογραφίες 

 κόλλα 

 μαρκαδόροι 

 χαρτί  Α3 ή 

χαρτόνια 

 ψαλίδια 
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Το ποσοστό των πράσινων χώρων μέσα στις πόλεις 

Οι χώροι πρασίνου, αποτελούν ένα από τα στοιχεία του αστικού τοπίου που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία μιας πόλης, επηρεάζοντας 

τις συνθήκες της αστικής διαβίωσης.  

Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, το ποσοστό πρασίνου 

είναι ιδιαίτερα χαμηλό αν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών 

πόλεων, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1. Έτσι σε μια πόλη, ο 

συνδυασμός της έλλειψης χώρων πρασίνου και η απουσία επαφής των πολιτών με 

στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής 

των ανθρώπων. Συνεπώς η ενίσχυση του πρασίνου, το οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει ως ρυθμιστής του επιβαρυμένου αστικού περιβάλλοντος και να 

επηρεάσει ευνοϊκά τις βιοκλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, 

κρίνεται αναγκαία μέσα στις σύγχρονες πόλεις.  

Συγκεκριμένα η ενίσχυση του πρασίνου με πρόσθετες δενδροφυτεύσεις, η 

επέκταση των χώρων πρασίνου και η ενοποίηση τους με τους υπόλοιπους 

ελεύθερους  χώρους, η δημιουργία χώρων πρασίνου σε αναξιοποίητους χώρους 

(π.χ. παλαιούς βιομηχανικούς χώρους, παλιά λατομεία) μπορούν να αυξήσουν το 

απόθεμα πρασίνου μέσα στην πόλη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρων πρασίνου μέσα σε μια πόλη θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την αύξηση του ποσοστού  πρασίνου: 

 την κατάλληλη κατανομή μέσα στον αστικό χώρο με τη δημιουργία ενός 

δικτύου αστικού και περιαστικού πρασίνου και όχι μεμονωμένων χώρων 

πρασίνου  

 την ενοποίηση του πρασίνου των πόλεων με το περιαστικό πράσινο και το 

ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και 

 την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών στην προστασία των παραπάνω 

χώρων. 

 ΠΟΛΗ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
(τ.μ./κάτοικο)  

Αθήνα 2,55 

Θεσσαλονίκη 2,73 

Λονδίνο 9,00 

Παρίσι 8,54 

Ρώμη 9,00 
Βιέννη 20,00 

Βαρσοβία 18,00 

Άμστερνταμ 27,00 

Ρότερνταμ 28,00 

Χάγη 27,00 

Ζυρίχη 10,00 

Βόνη 35,00 

Βερολίνο 13,00 

Ουάσινγκτον 50,00 

Πίνακας 1. Αναλογία χώρων 

πρασίνου ανά κάτοικο σε διάφορες 

πόλεις (πηγή www.minenv.gr) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2   

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ- 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ… 

 

 

   

 

 

                                                                                  

          

 

 

                        

                                                                                                                                                              

 

 

2. Λαμβάνοντας  υπόψη και  τα  στοιχεία του Πίνακα 1, με τα ποσοστά 

πρασίνου σε ευρωπαϊκές πόλεις,  να διατυπώσετε  τις  απόψεις  σας  για  το  

ποσοστό  πρασίνου στην πόλη μελέτης.           

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                               

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Π 

Πλατείες και χώροι 

πρασίνου 

1. Από τον   πολεοδομικό  χάρτη–

χρήσεων  γης  του  Δήμου που φαίνεται στο 

χάρτη  προκύπτει  ότι  η  έκταση  της  

περιοχής  ανέρχεται  στα  4.000  στρέμματα 

από τα οποία τα 40 περίπου στρέμματα 

αντιστοιχούν σε πλατείες-χώρους πρασίνου.  

Γνωρίζοντας ότι ο  πληθυσμός του Δήμου 

από την τελευταία απογραφή είναι 25.000, 

υπολογίστε το ποσοστό πρασίνου μέσα στην 

πόλη καθώς και το ποσοστό πρασίνου  που 

αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο. 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ……… 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ποσοστό 

πρασίνου  στην  

πόλη 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Ποσοστό 

πρασίνου  ανά 

κάτοικο 

Πως μπορώ να 

συμβάλω στην 

αύξηση του 

πρασίνου μέσα 

στην πόλη μου; 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

… 

(Αυτή  η  δραστηριότητα  θα  πρέπει  να  
γίνει  με τα  πραγματικά στοιχεία του δήμου, 

στον οποίο  ζουν  οι μαθητές) 
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ΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ 

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τις τρεις παρακάτω εικόνες, στις οποίες 

εμφανίζονται διαφορετικοί σχολικοί προαύλιοι χώροι, εντοπίστε, καταγράψτε και 

συζητήστε :                                                  

 

 

1η…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2η………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3η……………………………………………………………………………………………………………………          

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Με ποια από αυτές  μοιάζει περισσότερο η αυλή του σχολείου σας;  Αναλύστε 

τους λόγους. 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

Ποιες διαφορές 

υπάρχουν; 

Ποιες ομοιότητες 

υπάρχουν; 

 Ποια στοιχεία από τις παραπάνω φωτογραφίες θα θέλατε να έχει η αυλή του 

σχολείου σας;  

Τι εντύπωση σας προκαλεί η κάθε εικόνα και γιατί;   
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O  σχεδιασμός του σχολικού κήπου  

Ο σχολικός κήπος αποτελεί ένα χώρο πρασίνου μέσα στην πόλη και 

ταυτόχρονα αποτελεί ένα πεδίο έκφρασης, δημιουργίας και βιωματικής 

εκπαίδευσης για τους μαθητές. 

Η  δημιουργία ενός σχολικού κήπου, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχουν οι 

μαθητές, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συστηματικό σχεδιασμό, ο οποίος θα 

λαμβάνει υπόψη βασικές αρχές και παραμέτρους που αφορούν τις τοπικές 

συνθήκες (π.χ. κλίμα και έδαφος), τη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου (π.χ. 

σχήμα και προσανατολισμός του χώρου), το λειτουργικό σκοπό του κήπου αλλά 

και τις προτάσεις και επιθυμίες των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του πραγματικού χώρου. 

Για τη δημιουργία του σχολικού κήπου, αρχικά θα πρέπει να γίνει μια 

διερεύνηση των απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας και καταγραφή των 

προτάσεων της, σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης του κήπου. 

Επίσης η αποτύπωση του σχολικού χώρου (κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλής) 

κρίνεται αναγκαία γιατί θα διευκολύνει τους μαθητές στο να καθορίσουν το 

διαθέσιμο χώρο που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν για τη δημιουργία του 

σχολικού κήπου. 

Για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση  της δημιουργίας ενός σχολικού 

κήπου οι μαθητές συνεργάζονται και επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με 

τους δασκάλους και τους γονείς τους. Παράλληλα είναι απαραίτητη η ενημέρωσή 

και η καθοδήγησή τους από ειδικούς επιστήμονες και φορείς της τοπικής 

κοινωνίας, οι οποίοι θα τους στηρίξουν σε έναν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό 

σχεδιασμό του σχολικού κήπου. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε 

βοτανικούς κήπους και φυτώρια κρίνονται απαραίτητες, γιατί οι μαθητές θα έχουν 

την ευκαιρία της άμεσης επαφής και γνωριμίας με πολλά φυτικά είδη.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ενταχθούν σε ένα σχέδιο δράσης υλοποίησης 

παρεμβάσεων για το σχεδιασμό ενός κήπου στη σχολική αυλή. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη δημιουργία 

ενός σχολικού κήπου είναι η επιλογή των κατάλληλων φυτών. Ο λειτουργικός 

σκοπός του κήπου σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες και το διαθέσιμο χώρο 

καθορίζουν την επιλογή των  φυτικών ειδών. Για παράδειγμα αν ο σκοπός είναι η 

αισθητική βελτίωση του χώρου τότε επιλέγονται φυτά με βάση συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως το άρωμα, το χρώμα φυλλώματος και το χρώμα του άνθους 

ενώ αν ο σκοπός είναι η παραγωγή τροφής φυτεύονται φυτά κατάλληλα για τη 

διατροφή του ανθρώπου. Έτσι μπορεί να γίνει επιλογή  φυτών από μία από τις 

παρακάτω κατηγορίες ή να καταλήξουμε σε έναν συνδυασμό φυτών των 

παρακάτω κατηγοριών. 

 Αρωματικά φυτά   (π.χ. δενδρολίβανο, θυμάρι)  

 Ανθοφόρα-καλλωπιστικά φυτά  (π.χ. γιασεμί, αγιόκλιμα)                    

 Φυτά κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (π.χ. μαρούλι, σπανάκι) 

 Δέντρα και θάμνοι (π.χ. ελιά, χαρουπιά, δάφνη, κουτσουπιά )   
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Η Ελλάδα, μια μεσογειακή χώρα, διαθέτει έναν ιδιαίτερα υψηλό χλωριδικό 

πλούτο, με είδη που είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες του 

μεσογειακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα φυτά των μεσογειακών 

οικοσυστημάτων πρέπει να ανταπεξέλθουν κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες του 

αέρα και στην έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ αρκετά 

συχνά αναπτύσσονται και σε φτωχά και βραχώδη εδάφη.  

Έτσι η βλάστηση του μεσογειακού τοπίου χαρακτηρίζεται από ανθεκτικά είδη, 

που έχουν προσαρμοστεί στις παραπάνω δύσκολες συνθήκες.  

Η αξιοποίηση των αυτόχθονων ειδών, δηλαδή των φυτών που έχουν εξελιχθεί 

σε μία περιοχή ή βιότοπο και είναι πλήρως προσαρμοσμένα στους βιοτικούς και 

αβιοτικούς  παράγοντες της περιοχής,  υπόσχεται μια ασφαλή ανάπτυξη σε 

περιοχές με αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Έτσι η χρήση αυτόχθονων φυτών της ελληνικής χλωρίδας εξασφαλίζει την 

καλύτερη προσαρμογή των φυτικών ειδών στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες 

της περιοχής καθώς και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της. Επιπλέον τα φυτά 

αυτά έχουν λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αντοχή σε προσβολές εντόμων και ασθενειών.  

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποφεύγεται η εισαγωγή ξενικών ειδών 

που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνοι εισβολείς ενώ ταυτόχρονα αλλοιώνουν και 

τη φυσιογνωμία του μεσογειακού τοπίου. 

 

        Απόσπασμα από το «Το ταξίδι των φυτών στο γεωλογικό χρόνο              μέσα 

από εκπαιδευτικές δραστηριότητες», Β. Κόντου, ΚΠΕ Ελευσίνας, 2016 

Η δημιουργία ενός μεσογειακού κήπου 

 

Η δημιουργία ενός μεσογειακού κήπου 

Πικροδάφνη, δάφνη και χαρουπιά. Φυτικά είδη της μεσογειακής βλάστησης 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Α. Δραστηριότητες πριν το σχεδιασμό του κήπου στη σχολική αυλή 

 
1. Έρευνα δημοσκόπησης 

Η έρευνα περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου, για τη διερεύνηση 

και καταγραφή των απόψεων των μαθητών του σχολείου σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες στη σχολική αυλή αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για 

τη βελτίωση της και την αύξηση του πρασίνου. 

2. Αναζήτηση φωτογραφιών και πληροφοριών για το σχεδιασμό άλλων 

σχολικών αυλών από το διαδίκτυο. 

3. Καταγραφή και φωτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης στην αυλή 

του σχολείου. 

Αρχικά θα πρέπει να γίνει περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με την 

καταγραφή στοιχείων, όπως η ύπαρξη: 

• χώρων για αθλητικές δραστηριότητες ή ξεκούρασης (π.χ. κιόσκι, παγκάκια) 

• χώρων βλάστησης (δέντρα, θάμνοι, παρτέρια) 

• κτιριακών εγκαταστάσεων κ.α. 

Συμπληρωματικά φωτογραφίζουν τους διάφορους χώρους της σχολικής αυλής. 

 

4.Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η αποτύπωση του σχολικού χώρου. 

 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

3

0 μ. 

70 μ. 

100 μ.  

30 μ. 

Κατασκευή κάτοψης του 

σχολικού χώρου 

Με τη βοήθεια μιας μετροταινίας 

μετρήστε : 

α) το µήκος και το πλάτος της σχολικής 

αυλής 

β) το µήκος και το πλάτος των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

γ) το τμήμα της αυλής που καλύπτεται  

από  έδαφος (χώμα) 

δ) το τμήμα της αυλής που πιθανόν έχει 

βλάστηση 

Στη συνέχεια αποτυπώστε (σχεδιάστε) με 

βάση τις παραπάνω μετρήσεις το χώρο του 

σχολείου σας σε ένα χαρτόνι υπό κλίμακα. 
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 Πως θα θέλατε τη σχολική αυλή;  

Ποια στοιχεία και χαρακτηριστικά θα θέλατε να έχει ο σχολικός 
κήπος,  λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς 
του πραγματικού χώρου; 

 
 
 
 

                

 

 

 

          

 

 

 

 

Μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, την καταγραφή και 

αποτύπωση των στοιχείων καθώς και τη βοήθεια ειδικών, γίνεται επιλογή και 

καθορισμός της διαθέσιμης έκτασης, που θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.  

Ακολουθούν τα παρακάτω βήματα: 

 

 

 

                  Δημιουργία βοτανικού κήπου  με αρωματικά φυτά 

                  Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων            Χώρο ξεκούρασης  

                  Δημιουργία λαχανόκηπου                      Μονοπάτια  

                  Δημιουργία φωλιάς για τα πουλιά                Άλλο: ...…………………………  

 

 Επιλογή χώρου φύτευσης  

Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο που υπάρχει στη σχολική αυλή οι 

φυτεύσεις θα γίνουν : 

       έδαφος               ζαρντινιέρες           γλάστρες           παρτέρια 

                      Άλλο: …………………………………………………………………………….  

 

Β. Σχεδιάζοντας το κήπο του σχολείου μου 

5. Επίσκεψη και ξενάγηση στο φυτώριο του Δήμου της περιοχής.  

6. Έρευνα σχετικά με τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της 

περιοχής. Αναλυτικότερα αναζήτηση στοιχείων για σημαντικούς 

κλιματικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία του αέρα, ο άνεμος και η 

υγρασία της περιοχής.  Σχετικά με το έδαφος, το οποίο θα στηρίξει και θα 

συντηρήσει τα φυτά (θρεπτικά στοιχεία και νερό), κρίνεται αναγκαία η 

άποψη ενός ειδικού, που μπορεί να προτείνει τρόπους βελτίωσης του, ώστε 

να επιτευχθεί η καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.  

7. Ενημέρωση και συζήτηση με γεωπόνους ή δασολόγους για τα φυτικά 

είδη και τις ιδιότητες τους. Επίδειξη και οδηγίες για τον τρόπο 

προετοιμασίας του εδάφους, τη φύτευση και τη φροντίδα των φυτών.  

8. Επίσκεψη σε βοτανικό κήπο,  όπου οι μαθητές ενημερώνονται για την 

πλούσια χλωριδική βιοποικιλότητα των αυτοφυών, ξενικών και σπάνιων 

φυτών. 

9. Επικοινωνία και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και τους γονείς. 
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 Επιλογή φυτών  

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στη δημιουργία ενός 

σχολικού κήπου. 

 

1. Αφού καταλήξετε στο είδος του κήπου (π.χ. λαχανόκηπος, κήπος 

αρωματικών φυτών) επιλέξτε τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιήσετε για 

τη δημιουργία του σχολικού κήπου. Κάθε ομάδα θα αναζητήσει 

περισσότερες πληροφορίες για φυτά που είναι προσαρμοσμένα στις 

μεσογειακές συνθήκες, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο, επιστημονικά βιβλία 

και άρθρα.  

 

2. Δημιουργείστε ένα κατάλογο με τα είδη αυτά, αναφέροντας και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους (π.χ. δένδρο, θάμνος, αρωματικό φυτό) και ιδιότητες. 

Α/Α Φυτικό είδος Χαρακτηριστικά 

   

   

   

   

   

 

3. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα από τα φυτά που έχουν συμπεριληφθεί στον 

κατάλογο, θα το σχεδιάσει και θα προετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση, 

όπου θα γίνεται αναφορά στο είδος του φυτού, στις κλιματικές και 

εδαφικές απαιτήσεις του, στους λόγους της επιλογής και την αξία του. 

Ακολουθεί η παρουσίαση και στις υπόλοιπες ομάδες.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα φυτού: ……………………………………… 

Κλιματικές και εδαφικές 

απαιτήσεις 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

   Αξία και χρήσεις του φυτού 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
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 Κατασκευή μακέτας 

Με  τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να κατασκευαστεί  

μακέτα με τη σχολική αυλή και τον κήπο που πρόκειται να 

δημιουργηθεί. Ειδικά στην αποτύπωση των φυτών, για κάθε 

διαφορετικό είδος βλάστησης (δένδρα, θάμνοι, αρωματικά 

φυτά), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα και 

σύμβολο. Ακολουθεί παρουσίαση της μακέτας και 

ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις διαμόρφωσης στη 

σχολική κοινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη δημιουργία ενός σχολικού κήπου τα βασικά στάδια είναι : 

 Προμήθεια και μεταφορά φυτών (π.χ. φυτώρια δήμου, Δ/νση 

Αναδασώσεων  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) 

 Εξασφάλιση εργαλείων 

 Προετοιμασία εδάφους (π.χ. καθαρισμός του εδάφους από ζιζάνια, 

δηλαδή ανεπιθύμητη ποώδη βλάστηση, προσθήκη χώματος ή κοπριάς) 

 Φυτεύσεις 

 Συντήρηση (πότισμα, κλαδεύσεις, λίπανση)  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν και ο σχεδιασμός ενός σχολικού κήπου πρέπει 

να γίνεται ακολουθώντας  κάποια στάδια, είναι σημαντικό τα σχέδια κατασκευής 

ενός κήπου να  επαναπροσδιορίζονται και να τροποποιούνται ανάλογα με τις 

δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κάθε φορά. 

 

 

Γ. Δημιουργία του κήπου 

 

Υλικά  

 χάρακας 

 μολύβι 

 κόλλα 

 μαρκαδόροι 

 χαρτί  Α3 ή 
χαρτόνια 

 μακετόχαρτο 

 κοπίδι, ψαλίδι 
 

 

Αποτύπωση της 

διαμόρφωσης του σχολικού 

κήπου. 
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«Ο Κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» 

 

12ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω  

Υπεύθυνη Προγράμματος: Βαρδάκη Μαρία 

 

Εισαγωγή 

«Είναι αδύνατο για ένα παιδί που εργάζεται στον κήπο να μη συντονιστεί με 

ορισμένους παγκόσμιους νόμους, ανακατεύοντας το έδαφος ακούραστα έτσι ώστε να 

αφήσει την υγρασία και τον αέρα, τη φύση, να βυθιστεί μυστικά, βαθιά μέσα στην 

καρδιά του» 

DORA WILLIAMS, Gardens and Their Meaning, 1911  

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η αξία και η 

αναγκαιότητα δημιουργίας σχολικού κήπου. Στην εποχή της έντονης 

αστικοποίησης του πληθυσμού τα παιδιά έχουν χάσει την επαφή τους με τη φύση 

και είναι άγνωστη για αυτά η χαρά που προσφέρει στον άνθρωπο η ενασχόληση με 

τη γη. Δεδομένου των έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που απειλούν το 

σύγχρονο άνθρωπο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η οικολογική ευαισθητοποίηση 

των μαθητών και η στροφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε βιωματικές δράσεις 

που στοχεύουν στην επαφή των παιδιών με τη φύση. Η δημιουργία και η φροντίδα 

ενός κήπου στην αυλή του σχολείου ευνοεί την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, και οδηγεί στην εκδήλωση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης 

συμπεριφοράς. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, ένας σχολικός 

κήπος συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του μικροκλίματος δεδομένου ότι η 

βλάστηση συμβάλλει γενικά στη μείωση των αέριων ρύπων. Επιπλέον, η 

δημιουργία φυτικής ζώνης στο σχολείο αναβαθμίζει τον περιβάλλοντα χώρο και 

έχει οφέλη όχι μόνο για τη σχολική κοινότητα αλλά και για τη γειτονιά του 

σχολείου γενικότερα. 
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Γενικός σκοπός του προγράμματος: 

Η καλλιέργεια οικολογικής ευαισθησίας των νηπίων και ο σεβασμός στη 

φύση. 

 

Θέμα-υποθέματα 

 Τα φυτά και τα δέντρα της αυλής μας  

 Οι κηπουρικές δραστηριότητες 

 Οι εποχές του χρόνου και τι επιπτώσεις έχουν στα φυτά και στα δέντρα της 

αυλής μας 

 Τα στάδια εξέλιξης των φυτών 

 Οι βιολογικοί και συμβατικοί σπόροι: σημαντικές διαφορές τους όσον αφορά 

στη διατροφή μας και στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Οι δυνατότητες καλλιέργειας και παραγωγής της τροφή μας 

 Η σημασία των βοτάνων στη διατροφή και στην υγεία μας: ιστορίες και μύθοι 

σχετικές με τα βότανα 

 Τα μυστικά μια υγιεινής διατροφής: μαγειρεύοντας λαχανικά που παράγουμε 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι ο καθένας μας μπορεί, με λίγη προσπάθεια, να 

παράγει την τροφή του και να ελέγχει την ποιότητά της. 

 Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης και να γίνουν 

συνειδητοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε οικολογικά θέματα. 

 Να εκτονωθούν και να χαρούν μέσα από την ενασχόλησή τους με την 

κηπουρική. 

Μεθοδολογία 

 Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης μέσα από όλες τις περιοχές του 

Αναλυτικού Προγράμματος. 

 Βιωματική και ενεργητική μάθηση 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: δημιουργία μεικτών ομάδων που 

εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς και είναι υπεύθυνες για τη 

φροντίδα τους. Οι ομάδες παρατηρούν και καταγράφουν την εξέλιξη των 

φυτών.  

 Άνοιγμα του σχολείου και συνεργασία με άλλους φορείς (Δήμος, φορείς 

βιολογικών καλλιεργειών: συνεργασία με γεωπόνο και με το ΕcoKTHMA 

(κτήμα που συνδυάζει την τεχνολογία και τη βιολογική καλλιέργεια). 
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Υλοποίηση 

Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε για 4 σχολικά έτη και υλοποιείται για έξι 

μήνες σε κάθε σχολικό έτος. 

Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε σε 4 επίπεδα: 

 1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις 

 2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/προβλήματος 

 3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ προβλήματος 

 4ο Επίπεδο: Δράσεις 

 

1ο  & 2ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις & Εντοπισμός 

ζητήματος/προβλήματος 

Το 12ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω διαθέτει έναν κήπο με πολλά δέντρα αειθαλή 

και φυλλοβόλα, γκαζόν, αλλά και εκτάσεις με χώμα. Οι εναλλαγές των εποχών 

είναι στενά συνυφασμένες με το κεντρικό δέντρο της αυλής μας, έναν πλάτανο, 

όπου τα παιδιά τον παρατηρούν και αντιλαμβάνονται τις αλλαγές της φύσης μέσα 

από αυτόν. Συνθέτουν μάλιστα κάθε χρόνο το ημερολόγιο της τάξης όπου ο κάθε 

μήνας απεικονίζεται με μια φωτογραφία των παιδιών μπροστά από τον πλάτανο 

της αυλής. Αυτή η δραστηριότητα έδωσε το έναυσμα στα παιδιά από τις πρώτες 

κιόλας ημέρες της σχολικής χρονιάς να θεωρήσουν ότι η αυλή του σχολείου, τα 

φυτά και τα δέντρα της είναι αναπόσπαστα κομμάτια της σχολικής ζωής και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι ήταν εύκολο να προχωρήσουμε στη φύτευση, 

καλλιέργεια και παραγωγή των δικών μας φυτών στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

περιβαλλοντικού προγράμματος. 

Με τη συνεργασία του 

ΕcoKTHMA παραλάβαμε στο 

σχολείο, τον Μάρτιο του 2012 

(πρώτος χρόνος εφαρμογής του 

προγράμματος), σωσίβιες λέμβους, 

υπολείμματα από πλοία που είχαν 

καταστραφεί και αποτελούσαν 

πλέον τοξικά σκουπίδια. Τέθηκε στα 

παιδιά το ερώτημα: «τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις λέμβους ώστε να γίνουν όμορφες αλλά και 

χρήσιμες για το περιβάλλον». Έγινε σαφές, μέσα από εποπτικό υλικό και από 

συζήτηση, ότι οι λέμβοι δεν θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και ότι, σε 

περίπτωση που τις πετάγαμε στα σκουπίδια, θα μόλυναν το περιβάλλον για πάρα 

πολλά χρόνια. «Θα έρχονταν οι εξωγήινοι στη γη και οι λέμβοι θα ήταν ακόμα 
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άθικτοι» όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά για να 

κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος. 

Η παραπάνω δραστηριότητα αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του 

σχεδίου εργασίας μας, ενεργοποίησε τα παιδιά και τα ώθησε στον σχεδιασμό 

δράσεων. 

Στα επόμενα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος υπήρχαν ήδη στην 

αυλή του σχολείου οι σωσίβιες λέμβοι, ως ζαρντινιέρες με λουλούδια, και συνεπώς 

εμπλουτίστηκαν οι θεωρητικές γνώσεις των παιδιών, δεδομένου της ύπαρξης των 

παραπάνω. Εξάλλου η συμμετοχή των νηπίων που είχαν την εμπειρία της 

προηγούμενης χρονιάς, ως προνήπια, ήταν υποβοηθητική και συνέβαλε στην 

εμπλοκή και των νέων παιδιών του τμήματος. Έτσι οι προτάσεις των παιδιών, τα 

επόμενα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, αξιοποιούνταν για τη δημιουργία 

βοτανόκηπου και λαχανόκηπου. 

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε στο σχολείο ένας βοτανόκηπος που 

κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και ένας λαχανόκηπος, σε ένα μεγάλο ξύλινο παρτέρι, 

που φυτεύεται το φθινόπωρο με χειμωνιάτικα λαχανικά (μαρούλια, σπανάκι, 

παντζάρια, ρόκα φρέσκια, κρεμμυδάκια) και την άνοιξη με καλοκαιρινά(ντομάτες, 

αγγούρια, κολοκύθια, μελιτζάνες). 

Τον τελευταίο χρόνο έγινε και σπορά σπόρων κατά τον μήνα Φεβρουάριο 

και δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο θερμοκήπιο. 

Κάθε χρόνο ο κήπος εμπλουτίζεται και επεκτείνεται για να διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. 

3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ προβλήματος 

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν με το ερώτημα και αποφάσισαν να 

μεταμορφώσουν τις σωσίβιες λέμβους σε όμορφες γλάστρες, που θα στόλιζαν την 

αυλή, και να φυτέψουν σε αυτές πολύχρωμα λουλούδια.  

Στην ερώτηση της νηπιαγωγού για το πώς θα μεταμορφώσουν τις βάρκες 

έδωσαν διάφορες απαντήσεις (καταιγισμός ιδεών) και αφού έγινε ψηφοφορία 

στην τάξη οι επικρατέστερες ιδέες ήταν:  

 η μια λέμβος να γίνει «η ουρανούλα» να βαφτεί με γαλάζιο χρώμα και 

να διακοσμηθεί με ουράνιο τόξο, χαρταετούς, σύννεφα και ήλιο. 

 η δεύτερη λέμβος να βαφτεί κόκκινη, να ονομαστεί «ανοιξούλα» και 

να ζωγραφιστεί με πολύχρωμα λουλούδια. 
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Τα νήπια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την προτίμησή τους και 

ξεκίνησαν τη δράση. 

Η παραπάνω διαδικασία διερεύνησης του θέματος και ο χωρισμός των 

παιδιών σε ομάδες για την υλοποίηση των δράσεων επαναλήφθηκε και τα δύο 

χρόνια της εφαρμογής του προγράμματος εφόσον κάθε χρόνο οι λέμβοι 

ζωγραφίζονταν με διαφορετικό τρόπο από τα παιδιά. 

4ο Επίπεδο: Δράσεις 

1. Παιδί Δημιουργία και έκφραση 

1.1 Ζωγραφική των σωσίβιων λέμβων και παρτεριών με τέμπερες και 

πλαστικά χρώματα. 

Η δραστηριότητα έγινε στη αυλή του σχολείου όταν ο καιρός το επέτρεπε. 

Τα νήπια τον πρώτο χρόνο μεταμόρφωσαν τις λέμβους σε «ουρανούλα» (γαλάζια, 

με θέματα του ουρανού) και «ανοιξούλα»( κόκκινη, με λουλούδια) όπως φαίνονται 

στις παρακάτω εικόνες. 

  

 

 

 

 

 

Τον δεύτερο χρόνο του προγράμματος, όπου οι θεωρητικές τους γνώσεις 

ήταν αναβαθμισμένες (αφού προϋπήρχαν οι ζαρντινιέρες με τα φυτά που είχαν 

φυτευτεί την προηγούμενη χρονιά, και επίσης ήταν δεδομένο το ενδιαφέρον των 

περσινών προνηπίων που ασχολήθηκαν με τα φυτά από την πρώτη μέρα της  
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άφιξης τους στο σχολείο), αποφάσισαν να μεταμορφώσουν 

τις λέμβους σε «ζουζουνόβαρκες» όπως τις ονόμασαν.  

Έτσι η μία ομάδα είχε την ιδέα να φτιάξει τη μία λέμβο «μελισσούλα», 

βάφοντάς την κίτρινη με μαύρες ρίγες, και η άλλη ομάδα «πασχαλίτσα», 

βάφοντάς την κόκκινη με μαύρες βούλες. 

 

 

 

 

 

 

 

Στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος αποφασίστηκε από τα 

νήπια να οριοθετηθεί ο λαχανόκηπος με τη δημιουργία παρτεριών. 

Χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση τέσσερα κομμάτια 

ξύλου κόντρα πλακέ (δωρεά ξυλουργού, πατέρα νηπίου). 

Τα νήπια έβαψαν τα ξύλα πράσινο χρώμα και τα διακόσμησαν με 

λουλούδια όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
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1.2 Εικαστικές δημιουργίες με διάφορες τεχνικές και 

υλικά με αφόρμηση τις παρατηρήσεις των νηπίων στα φυτά της αυλής. 

  

1.3 Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδια ρόλων 

- «Γίνομαι βοτανολόγος και παρατηρώ» 

Τα νήπια σε ομάδες παρατηρούσαν με μεγεθυντικό φακό τις λεπτομέρειες των 

βοτάνων και ανακοίνωναν στην ομάδα τα αποτελέσματα της καταγραφής τους. 

Ενδιαφέρον υπήρχε σε βότανα που έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους όπως η μέντα και ο 

δυόσμος ή ο βασιλικός όπου θα έπρεπε να εντοπίσουν τις διαφορές τους στο 

σχήμα των φύλλων ή στην οσμή. 

  

- «Ο γιατρός Ιπποκράτης είπε» 

Ένα νήπιο έγινε ο γιατρός Ιπποκράτης της αρχαιότητας και τα υπόλοιπα νήπια, 

ως Αρχαίοι Έλληνες, τον επισκέφτηκαν στο ιατρείο του και εκείνος τους 

συμβούλευσε για το πώς θα θεραπεύσουν την κάθε ασθένεια με βότανα. 

- «Βοτανοϊστορίες»-Δραματοποίηση μύθων σχετικών με τα βότανα 

Τα νήπια δραματοποίησαν μύθους σχετικούς με τα βότανα. Υπάρχει πληθώρα 

μύθων από την αρχαιότητα αλλά και από τα νεώτερα χρόνια που σχετίζονται με τα 

βότανα. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά δημιούργησαν και τους δικούς τους 

μύθους και στη συνέχεια τους δραματοποίησαν. 
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2. Παιδί και Γλώσσα 

2.1 Ταμπέλες για τον βοτανόκηπο και τον λαχανόκηπό μας 

Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν τη φροντίδα και συντήρηση των 

φυτών που φύτεψαν. Αρχικά, δημιούργησαν ταμπέλες με τα ονόματα των φυτών. 

Συνεργάστηκαν στα πλαίσια της ομάδας τους και ανάλογα με το επίπεδο 

εγγραματισμού που το κάθε παιδί είχε κατακτήσει συνεισέφερε στην τελική 

καταγραφή του ονόματος. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου το επίπεδο των νηπίων δεν 

επέτρεπε την παραπάνω δραστηριότητα, οι ταμπέλες δημιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο της λειτουργικής γραφής καθώς τα παιδιά συμβουλεύτηκαν πίνακες 

αναφοράς των φυτών.  

2.2 Δημιουργία φυτολογίου   

Τα νήπια δημιούργησαν ένα ομαδικό και ένα προσωπικό φυτολόγιο (βλ. τις 

παρακάτω εικόνες), όπου κατέγραψαν το όνομα του κάθε βοτάνου, το 

ζωγράφισαν ελεύθερα και τοποθέτησαν δείγμα από το αποξηραμένο βότανο 

καθώς και πληροφορίες για τις ιδιότητές του είτε με ζωγραφική είτε με γραφή. 

Ομαδικό φυτολόγιο 
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Ατομικό φυτολόγιο 
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2.3. Αφήγηση μύθων και ιστοριών σχετικά με τα 

βότανα καθώς και παραμύθια σχετικά με τα φυτά 

Ακρόαση παραμυθιών και ιστοριών για τα φυτά των κήπων και περαιτέρω 

δημιουργική τους επεξεργασία με δραματοποίηση ή απεικόνιση της ιστορίας με 

ζωγραφική και γραφή στο πλαίσιο δημιουργίας αυτοσχέδιων παραμυθιών. 

Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με ιστορίες σχετικές με φυτά. 

Συμπλήρωση από τα νήπια σχετικού με το βιβλίο φύλλου εργασίας.   

2.4 Ανάγνωση και γραφή συνταγών μαγειρικής. 

Με τα λαχανικά που καλλιεργήθηκαν στον κήπο τα νήπια έφτιαξαν σαλάτες 

ακολουθώντας όλα τα στάδια προετοιμασίας της, όπως διεξοδικό πλύσιμο,  κοπή 

των λαχανικών και ανακάτεμα με τα υπόλοιπα υλικά για να γίνουν σαλάτα. Στο 

τέλος της δραστηριότητας έγραφαν τις οδηγίες και τη συνταγή προκειμένου να τη 

δώσουν στους γονείς τους. 

2.5 Δημιουργία ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της συνέντευξης από τον 

μπαμπά γεωπόνο 

Τα νήπια έγιναν δημοσιογράφοι και διατύπωσαν ερωτήσεις οι οποίες 

καταγράφτηκαν από τη νηπιαγωγό και , στη συνέχεια, τις απηύθυναν στον μπαμπά 

γεωπόνο που επισκέφτηκε το νηπιαγωγείο.   

3. Παιδί και Μαθηματικά 

3.1 Καταγραφή της ανάπτυξης των φυτών 

Τα νήπια σε ομάδες κατέγραφαν με διάφορους τρόπους την ανάπτυξη των 

φυτών που είχαν αναλάβει, είτε τοποθετώντας τουβλάκια lego δίπλα στα φυτά 

ώστε να γίνεται εύκολα μετρήσιμη η ανάπτυξή τους, είτε με την παρατήρηση των 

φωτογραφιών, είτε με αποτύπωση σε ελεύθερο φύλλο εργασίας όπου τα νήπια 

ζωγράφιζαν τα στάδια εξέλιξης των φυτών από σποράκια μέχρι και την 

καρποφορία τους. 

3.2 Δημιουργία παρτεριών και σχήματα 

Η κατασκευή των παρτεριών έγινε μετά από διερεύνηση 

και προβληματισμό των νηπίων εφόσον η νηπιαγωγός τους 

παρουσίασε τα τέσσερα κομμάτια ξύλου και τους έθεσε το 

ερώτημα « τι σχήμα θα έχει άραγε το παρτέρι μας» Τα νήπια 

αφού μέτρησαν τα ξύλα διαπίστωσαν ότι ανά δύο είναι ίσα 

μεταξύ τους και έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

παρτέρι θα είναι ορθογώνιο.   
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3.3 Συνταγές για σαλάτα 

Γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τους αριθμούς όταν τα νήπια καταγράφουν τα 

υλικά της σαλάτας καθώς και μια πρώτη γνωριμία με τις έννοιες του βάρους και 

τις μετρήσεις ποσοτήτων όταν χρησιμοποιούν ζυγαριές, κούπες ή κουτάλια για να 

μετρήσουν τα υλικά της συνταγής. 

4. Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος 

4.1 Φύτεμα-σπορά-συντήρηση-περιποίηση κήπου 
Τα νήπια αποκόμισαν πλούσιες γνώσεις για την καλλιέργεια των φυτών σε 

όλα τα στάδια ανάπτυξής τους (σπορά, φύτευση, καρποφορία) μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Φύτεψαν και καλλιέργησαν χειμωνιάτικα και ανοιξιάτικα φυτά. Τα 

περιποιήθηκαν με σχολαστικότητα και αγάπη και γεύτηκαν τους καρπούς των 

κόπων τους κατανοώντας ότι η τροφή για να παραχθεί θέλει μέθοδο κόπο και 

φροντίδα. Δημιούργησαν αυτοσχέδια θερμοκήπια προκειμένου να προστατέψουν 

από τις άσχημες καιρικές συνθήκες τα σποράκια που έσπειραν τον Φεβρουάριο.  

Κατανόησαν ότι σε διαφορετικές εποχές μπορούμε να καλλιεργήσουμε 

διαφορετικά φυτά και ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ανάπτυξη των 

φυτών όπως ακριβώς και τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πλούσιο εποπτικό υλικό που 

αντλήθηκε από το διαδίκτυο αλλά και από βιβλία γνώσεων και παραμύθια σχετικά 

με το θέμα.  

Επίσης άκουσαν τις συμβουλές ειδικών επιστημόνων όπως του γεωπόνου 

πατέρα που ήταν πολύτιμος βοηθός σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του σχεδίου 

εργασίας, αλλά και της πρωτοπόρου παραγωγού του ΕcoKTHMA που εισήγαγε τα 

νήπια στην έννοια των βιολογικών καλλιεργειών.  

Έμαθαν μέσα από τις παρατηρήσεις και τις καταγραφές τους ότι υπάρχουν 

έντομα που βοηθάνε στην καλλιέργεια των φυτών (γαιοσκώληκας) και έντομα που 

είναι εχθροί τους (κάμπιες). Κατανόησαν την αλληλεξάρτηση των ειδών της 

φύσης αλλά και του ανθρώπου με αυτά. Καλλιέργησαν σεβασμό και αποδοχή για 

όλα τα πλάσματα του κήπου όπως τις μέλισσες και τους γαιοσκώληκες που μέχρι 

πρότινος τα θεωρούσαν μόνο βλαβερά και εχθρικά. 

Κατανόησαν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής τρώγοντας σαλάτες καθ’ 

όλη τη διάρκεια της χρονιάς και άλλαξαν στάσεις και απόψεις που είχαν μέχρι 

πρότινος για την τροφή. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν κατέγραψαν όσα 

περιγράφονται παραπάνω: 
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4.2 Δημιουργία φυτολόγιου-Παρασκευή αφεψημάτων  

Τα νήπια έμαθαν να συλλέγουν δείγματα από τα βότανα του κήπου και τους 

τρόπους αποξήρανσής τους ώστε να κατασκευάσουν φυτολόγια, αλλά και να 

φτιάξουν αφεψήματα για τις κρύες μέρες του χειμώνα. 

Κατανόησαν τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων αλλά και τη σπουδαία 

χρήση τους στη μαγειρική. 

Τέλος, εντυπωσιάστηκαν όταν έμαθαν ότι σε άλλες εποχές τα βότανα 

αποτελούσαν τα φάρμακα για τις αρρώστιες των ανθρώπων. 

5. Παιδί και πληροφορική  
Τα νήπια έκαναν καταγραφές με βιντεοκάμερα και φωτογραφική μηχανή και 

στη συνέχεια, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, τις επεξεργαστήκαν στον 

υπολογιστή με τη χρήση του λογισμικού Μovie Μaker και δημιούργησαν βίντεο-

αποσπάσματα τα οποία αποτέλεσαν το τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας. 

Αξιολόγηση 

Μετά από τα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος η αποτίμησή 

του σε μαθησιακό επίπεδο, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό, είναι παραπάνω 

από θετική.  

Τα νήπια ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλλοντικά, άλλαξαν στάσεις και 

απόψεις για τη φύση, τις κηπουρικές δραστηριότητες, την υγιεινή διατροφή. 

Απέκτησαν δεξιότητες, έλαβαν γνώσεις σε διάφορα επίπεδα και, κυρίως, 

άντλησαν χαρά και ικανοποίηση μέσα από την ενασχόλησή τους με τη φύση. 

Συνεργάστηκαν ομαδικά, δούλεψαν με χαρά, κόπιασαν, και έπειτα γεύτηκαν τους 

καρπούς των προσπαθειών τους. Τα νήπια έγιναν κηπουροί και περιβολάρηδες και 

ένιωσαν περήφανα γι’ αυτό.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάτι που αποτελεί ίσως την καλύτερη 

αξιολόγηση και τη μεγαλύτερη απόδειξη της επιτυχίας του προγράμματος, είναι η 

απάντηση των μικρών μαθητών στο ερώτημά μου «τι θέλετε να γίνετε όταν 

μεγαλώσετε;»: η απάντηση των περισσοτέρων ήταν «κηπουρός γιατί αγαπάω πολύ 

τα φυτά». Χρήσιμο είναι επίσης να επισημανθεί ότι, ακόμη και όταν είχαν 

αποφοιτήσει από το Νηπιαγωγείο και ήταν πλέον μαθητές δημοτικού, έρχονταν 

στο σχολείο για να δουν πόσο είχαν μεγαλώσει τα φυτά που είχαν φυτέψει και 

συνέχιζαν να δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα και έγνοια για αυτά. «Κυρία, να 

προσέχετε την ντοματιά μου όπως την πρόσεχα εγώ, θα έρθω να τη δω πάλι τον 

Σεπτέμβρη» μου είπε ο μικρός Νικόλας την ημέρα που με αποχαιρέτησε για το 

καλοκαίρι, γεγονός που με έκανε να νιώσω ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. Τη 

χαρά που νιώθει κάθε εκπαιδευτικός όταν βλέπει τους σπόρους που ρίχνει να 

ριζώνουν, να μεγαλώνουν και να καρποφορούν στις καρδιές των μικρών του 

μαθητών του. 
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«Με λουλούδια που φροντίζω, Το σχολειό μου το 

στολίζω!» 

 

51ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου  

Υπεύθυνη Προγράμματος: Σοφιανού Γεωργία 

 

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 -2015 και είχε διάρκεια  4 

μήνες:  Νοέμβριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 

 

Ενότητες: 

1. Ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των κήπων 

2. Γνωριμία με τον κόσμο των λουλουδιών 

3. Τα λουλούδια στην καθημερινότητα 

4. Λουλούδια και τέχνη 

5. Λουλούδια και ψυχική υγεία  

6. Επαγγέλματα σχετικά με τους κήπους 

7. Ο κήπος του σχολείου μου (Σχεδιασμός – Δημιουργία – Φροντίδα) 

8. Η συμβολή των λουλουδιών στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων 

 

Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι: 

1. Να  γνωριστούν καλύτερα τα παιδιά, να εξοικειωθούν μεταξύ τους και να 

μάθουν να συνεργάζονται 

2. Ν’ αποκτήσουν γνώσεις και προβληματισμούς σχετικά με τα λουλούδια και 

τους κήπους 

3. Ν’ αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους κήπους του παρελθόντος και να 

εμπνευστούν για τους μελλοντικούς 

4. Να κατανοήσουν την αξία του κήπου και να νιώσουν την ανάγκη για την 

φροντίδα των φυτών και για την προστασία τους 

5. Να γνωρίσουν επαγγέλματα σχετικά με τους κήπους 
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6. Να γνωρίσουν μορφές τέχνης εμπνευσμένες από τους 

κήπους, να εμπνευστούν τα ίδια και να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες 

7. Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των λουλουδιών και των κήπων στην 

αισθητική αναβάθμιση του χώρου 

8. Ν’ ανακαλύψουν  τη συμβολή των λουλουδιών στην ψυχική υγεία του 

ανθρώπου 

9. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την προστασία της φύσης 

 

Μεθοδολογία: 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος project, 

συνδυαστικά με ερωτηματική και διαλογική διδασκαλία, καθώς και εταιρική και  

ομαδική διδασκαλία. 

Χρησιμοποιήθηκαν ως τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, δραματοποίηση, θεατρικό 

παιχνίδι, εικόνες, προσομοίωση, παιχνίδια ρόλων, συνεντεύξεις – ερωτηματολόγια. 

 

Πεδία σύνδεσης με τα γνωστικά αντικείμενα των αναλυτικών 

προγραμμάτων: 

Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά και συνδέθηκε με όλα τα γνωστικά πεδία. 

Στον απολογισμό θα αναφερθούν μόνο οι δραστηριότητες που σχετίζονται 

αποκλειστικά με την προώθηση των στόχων του προγράμματος 

 

Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 

 

1.   Αναζήτηση πληροφοριών 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει 

πληροφορίες για τους κήπους σε διαφορετική εποχή: 

Λουλούδια: Οι κήποι στην Αρχαιότητα 

Κουνέλια: Οι κήποι στην Βυζαντινή και Ρωμαϊκή  Εποχή 

Βασίλισσες:  Οι κήποι στην Ευρώπη 

Καρχαρίες:  Οι κήποι στην Αθήνα κατά την Οθωμανική περίοδο και           

μετά 

2.   Παρουσίαση πληροφοριών 
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Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις 

πληροφορίες που βρήκε και δείχνει και φωτογραφίες από κήπους της 

εποχής που είχε αναλάβει. 

Ακολουθεί συζήτηση με συγκρίσεις και εκτιμήσεις για τους κήπους  σε 

διάφορες χώρες και σε διαφορετικές εποχές. 

 

3.   Ζωγραφική     

 Ζωγραφίζουμε ένα κήπο όπως τον φανταζόμαστε. 

II.   ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 

1.   Αναζήτηση πληροφοριών 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει 

πληροφορίες για τους κήπους σε διαφορετική εποχή: 

Λουλούδια:  Λουλούδια που ανθίζουν  Φθινόπωρο 

Κουνέλια:  Λουλούδια που ανθίζουν  Χειμώνα  

Βασίλισσες:   Λουλούδια που ανθίζουν  Άνοιξη 

Καρχαρίες:  Λουλούδια που ανθίζουν  Καλοκαίρι 

 

2.    Παρουσίαση πληροφοριών 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις πληροφορίες 

που βρήκε και δείχνει και φωτογραφίες από λουλούδια που 

ανθίζουν την εποχή που είχε αναλάβει. 

Ακολουθεί συζήτηση  για τα λουλούδια που ανθίζουν σε 

διαφορετικές  εποχές του χρόνου. 
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3.   Το ανθολόγιό μας 

Φτιάχνουμε το δικό μας ανθολόγιο. Σε  χαρτί  Α4 κολλάμε  αληθινά 

λουλούδια. Από το ανθισμένο δένδρο που υπάρχει στην αυλή, μαργαρίτες  

και αγριολούλουδα που βρίσκουμε έξω απ’ το σχολείο. Τα παιδιά 

αποφασίζουν να φέρουν και απ’ το σπίτι λουλούδια για να συμπληρώσουν 

το ανθολόγιο για να έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Έτσι κάθε παιδί 

αναλαμβάνει να φέρει τη δική του σελίδα για να εμπλουτίσει το ανθολόγιο. 

 

  

 

III.  ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 

1.   Συζήτηση – διερεύνηση 

Συζητάμε και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε που συναντάμε ή 

χρησιμοποιούμε λουλούδια στην καθημερινότητά μας, και 

συνειδητοποιήσαμε ότι τα λουλούδια κατακλύζουν την 

καθημερινότητά μας: 

 Τα προσφέρουμε ως  δώρο στις γιορτές 

 Τα προσφέρουμε ως ένδειξη ευγένειας, αγάπης και φιλίας 

 Στολίζουμε το σπίτι μας, βάζοντάς τα στο ανθοδοχείο 

 Στολίζουμε το σχολείο μας, βάζοντάς τα στο ανθοδοχείο 

 Στολίζουμε την εκκλησία στους γάμους 

 Τα προσφέρει ο γαμπρός στη νύφη 

 Τα φοράει η νύφη στα μαλλιά 

 Στολίζουμε τις μπομπονιέρες  

 Στολίζουμε την εκκλησία στα βαφτίσια 

 Στολίζουμε την κολυμπήθρα 
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 Στολίζουμε τους τάφους  στα  νεκροταφεία 

 Στολίζουμε τον επιτάφιο 

 Τα κάνουμε γλυκό (τριαντάφυλλο) 

 Τα κάνουμε φαγητό (κουνουπίδι – μπρόκολο) 

 Ζωγραφίζουμε υφάσματα για ρούχα, σεντόνια, τραπεζομάντηλα,      

                  κουβέρτες, πετσέτες κλπ 

      Ζωγραφίζουμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα λουλούδια 

      Φτιάχνουμε κοσμήματα 

      Στολίζουμε αξεσουάρ με λουλούδια όπως τσάντες, πορτοφόλια,  

     κοκαλάκια  ή στέκες για μαλλιά 

      Τραγούδια που μιλούν για λουλούδια 

      Στολίζουμε τις πλατείες, φτιάχνοντας κήπους 

      Στολίζουμε τα μπαλκόνια 

   

2.  Ημέρα λουλουδιών 

Ορίσαμε μια μέρα αφιερωμένη στα λουλούδια. Τα κορίτσια φόρεσαν 

ρούχα ή παπούτσια ή ένα αξεσουάρ που θα ήταν στολισμένα με λουλούδια, 

και τα’ αγόρια έφεραν κάτι απ’ την καθημερινότητα που θα είχε πηγή 

έμπνευσης τα λουλούδια, όπως μια πετσέτα, ένα κάδρο, ένα ποτήρι, ένα 

πιάτο, ένα δίσκο, αυτοκόλλητα , ένα στυλό κλπ…. 
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IV.   ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΗ 

 

1.   Πίνακες ζωγραφικής με λουλούδια 

Είδαμε και σχολιάσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα τα λουλούδια . 
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2.  Ζωγραφική με θέμα τα λουλούδια 

Ζωγραφίσαμε τους δικούς μας πίνακες. 

 

3.   Κατασκευές με θέμα λουλούδια 

           Φτιάξαμε λουλούδια από χαρτί γκοφρέ, και τα προσφέραμε στις μανούλες 

στη γιορτή της μητέρας. 

 

 

4.   Κολάζ 

Φτιάξαμε κολάζ με εικόνες από περιοδικά και τα στολίσαμε με 

αγριολούλουδα που τα κολλήσαμε πάνω. 
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5.   Λαμπάδες 

Το Πάσχα φτιάξαμε λαμπάδες από χαρτί και τις στολίσαμε με 

λουλούδια από κανσόν χαρτόνι. 

   

6.   Στεφάνι 

Φτιάξαμε χάρτινο στεφάνι, από λουλούδια που έκοψαν τα παιδιά από 

χαρτόνι κάνσον. 

 

7.  Ξύλινα λουλούδια 

Βρήκαμε μικρά κομματάκια ξύλου σε κατάλληλο σχήμα, τα βάψαμε και 

τα κολλήσαμε για να σχηματίσουμε λουλούδια από ξύλο. 
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8.  Διακοσμητικά λουλούδια 

Σχεδιάσαμε λουλούδια σε χοντρό χαρτόνι, τα κόψαμε και τα βάψαμε με 

ειδικά χρώματα που φουσκώνουν. Όταν στεγνώσανε τα ζεστάναμε με 

μπιστολάκι μαλλιών και φουσκώσανε. Μετά τα κολλήσαμε πάνω σε 

κορδέλες, στέκες και τσιμπιδάκια και διακοσμήσαμε  αξεσουάρ για τα 

μαλλιά. Με ψεύτικα λουλούδια φτιάξαμε στεφάνι για τα μαλλιά. 

   

9.  Λουλούδια από πλαστελίνη 

          Φτιάξαμε λουλούδια από πλαστελίνη 

 

10.   Γίναμε λουλούδι 

Φτιάξαμε ένα τεράστιο λουλούδι με τα σώματά μας. Κάθε παιδί κι ένα 

πέταλο και ξαπλώσαμε σε κύκλο στο πάτωμα. 
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11.   Δραματοποίηση 

Δραματοποιήσαμε έναν από τους μύθους των λουλουδιών, τον μύθο της 

Ανεμώνης. Ο Αίολος, ο θεός των ανέμων, αγάπησε μια νύμφη και φύτεψε 

για χατίρι της ανεμώνες στους αγρούς που πήγαινε βόλτα. Αυτή μάζευε τα 

λουλούδια και στόλιζε τα μαλλιά της. Όμως πήγαιναν και οι άλλες νύμφες 

και μάζευαν αυτά τα υπέροχα λουλούδια. Και ο Αίολος έκανε να ανθίζουν 

οι ανεμώνες μόνο όταν φυσάει ο άνεμος. Και ο άνεμος φυσούσε μόνο όταν 

έβγαινε εκείνη στους αγρούς. Όταν έβγαιναν οι άλλες νύμφες δεν φυσούσε 

και τα λουλούδια ήταν κλειστά. Επειδή ανθίζουν με τον άνεμο 

ονομάστηκαν ανεμώνες 

Ένα κοριτσάκι έκανε την νύμφη που αγάπησε ο Αίολος και τα’ άλλα 

κορίτσια τις άλλες νύμφες. .Ένα αγόρι έκανε τον Αίολο και τ’ άλλα αγόρια 

τους ανέμους. Αυτό το παιχνίδι – δραματοποίηση, το βιντεοσκοπήσαμε. 

 

V.   ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ  ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

1. Συζήτηση με τη μέθοδο Word Cafe 

    Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθονται στα τραπεζάκια , Το 

ερώτημα που θα συζητήσουν είναι: «Τα λουλούδια επηρεάζουν τη 

διάθεσή μας;» Ένα παιδί από κάθε ομάδα αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή 

και στο τέλος ανακοινώνει στην ολομέλεια τις απόψεις που ακούστηκαν. 

Οι απόψεις καταγράφονται. Αφού ανακοινώσουν όλες οι ομάδες τις 

απόψεις τους και καταγραφούν, μετά κάθε παιδί ψηφίζει την άποψη που 

θεωρεί καλύτερη, ανεξάρτητα αν ήταν δική του ή κάποιου άλλου. Τέλος 

αφού μετρηθούν τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ποια είναι η πιο 

δημοφιλής, η επικρατέστερη άποψη. 
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2. Τραγούδι 

Φτιάξαμε το δικό μας τραγούδι, και το τραγουδήσαμε στο ρυθμό του 

γνωστού τραγουδιού: « Μη μιλάς άλλο γι αγάπη ».Το ηχογραφήσαμε. 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

Λουλούδια κίτρινα, και ροζ, και κόκκινα, και βιολετί, 

στέκουν χαρούμενα, μέσ’ στο σχολείο μας και στην αυλή! 

Τον κήπο φτιάξαμε, και ζωγραφίσαμε άνθη παντού, 

κι η αγάπη απλώθηκε μεσ’ στην καρδούλα μας, μα και στο νου! 

 

ΡΕΦΡΑΙΝ 

Τα λουλούδια είν’ αγάπη, είν’ ελπίδα, ξεγνοιασιά, 

Ομορφαίνουν τη ζωή μας, και μας δίνουνε χαρά! 

Φύτεψε ένα λουλούδι, δώσε χρώμα στη ζωή, 

φρόντισε εσύ την φύση, θ’ ανταποκριθεί κι αυτή! 

 

Λουλούδια κίτρινα, και ροζ, και κόκκινα, και βιολετί, 

γέμισ’ η πόλη μας, και ομορφύνανε, όλη τη γη! 

Τα άνθη σκόρπισαν άρωμα υπέροχο, μεθυστικό  

κι η αγάπη απλώθηκε, κι ένωσε αθόρυβα, γη κι ουρανό! 

 

ΡΕΦΡΑΙΝ 

Τα λουλούδια είν’ αγάπη, είν’ ελπίδα, ξεγνοιασιά, 

ομορφαίνουν τη ζωή μας, και μας δίνουνε χαρά! 

Φύτεψε ένα λουλούδι, δώσε χρώμα στη ζωή, 

φρόντισε εσύ την φύση, θ’ ανταποκριθεί κι αυτή! 

 

 

3.  Χορός 

Τραγουδήσαμε και χορέψαμε το προηγούμενο τραγούδι και  το      

βιντεοσκοπήσαμε. 
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4.         Αφίσα 

Κάναμε αφίσα το μήνυμα που περνάει το τραγούδι. 

Δουλέψαμε ομαδικά, ανταλλάξαμε ιδέες και ο καθένας 

έκανε ότι μπορούσε.   Άλλος έκοψε καρδούλες για να 

φτιάξουμε το λουλούδι, άλλος τα φύλα, άλλος τις 

νότες, άλλος έγραψε πάνω στις νότες, άλλος 

ζωγράφισε τα λουλούδια, άλλος τις πεταλούδες, 

άλλος έγραψε τον τίτλο κλπ. 

 

VI.    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ 

 

1.   Συζήτηση 

Συζητάμε στην ολομέλεια και βρίσκουμε επαγγέλματα σχετικά με τους 

κήπους: Κηπουρός, γεωπόνος, διακοσμητής κήπων, βοτανολόγος,  

ανθοπώλης, αρωματοποιός, ιδιοκτήτης φυτωρίου κλπ. Συζητάμε για τις 

αρμοδιότητες του καθενός, με τι ασχολείται ακριβώς. Τα παιδιά δηλώνουν 

και τις δικές τους προτιμήσεις, ποια επαγγέλματα τους αρέσουν, ποια όχι 

2.   Θεατρικό παιχνίδι 

                     Μοιράζονται αυθόρμητα ρόλους (μπορούν να επιλέξουν τον ίδιο ρόλο    

περισσότερο από ένα, παιδιά).Άλλος κάνει τον κηπουρό, άλλος  τον 

γεωπόνο, άλλος τον βοτανολόγο, άλλος τον ανθοπώλη, άλλος τον 

αρωματοποιό, άλλος τον ιδιοκτήτη φυτωρίου, άλλος τον πελάτη και 

αυτοσχεδιάζουν.   

       Μετά συζητάμε για το αν μας άρεσε το παιχνίδι, τι μας άρεσε πιο πολύ, 

ποιά προβλήματα συναντήσαμε ως επαγγελματίες, πως τα λύσαμε, ποιο 

άλλο ρόλο θα μας άρεσε να παίξουμε. 
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3.    Συνέντευξη 

Καλέσαμε γεωπόνο στο σχολείο, που ήταν μπαμπάς μιας μαθήτριας. 

Είχαμε ετοιμάσει ερωτήσεις ( μια ερώτηση  το κάθε παιδάκι), τις οποίες και 

του κάναμε. 

1.    Σας αρέσουν τα λουλούδια; 

2.    Ποια λουλούδια σας αρέσουν περισσότερο; 

3.    Σας αρέσει να φροντίζετε τα φυτά; 

4.    Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη φροντίδα των φυτών; 

5.    Είναι δύσκολο να περιποιείται κανείς φυτά: 

6.    Χρειάζονται όλα τα φυτά την ίδια φροντίδα; 

7.    Γιατί κάποια φυτά  είναι πιο ανθεκτικά και κάποια άλλα ευαίσθητα; 

8.    Τα λουλούδια θέλουν κάθε μέρα πότισμα; 

9.    Χρειάζονται περισσότερη φροντίδα το χειμώνα ή το καλοκαίρι; 

10.    Πρέπει να σκαλίζουμε το χώμα; 

11.    Χρειάζονται λίπασμα τα λουλούδια; 

12.    Τα λιπάσματα βλάπτουν το περιβάλλον; 

13.    Υπάρχουν λιπάσματα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον; 

14.    Τα αγριόχορτα που φυτρώνουν ανάμεσα στα λουλούδια πρέπει   

    να τα κόβουμε ; 

15.    Τα ζωύφια βλάπτουν τα λουλούδια; 

16.    Πως διώχνουμε  τα ζωύφια; 

17.    Τα φάρμακα με τα οποία ραντίζουμε, βλάπτουν το περιβάλλον; 

18.    Οι μέλισσες και οι πεταλούδες βλάπτουν τα λουλούδια; 

19.    Τα φάρμακα με τα οποία ραντίζουμε βλάπτουν τις μέλισσες και τις  

   πεταλούδες; 

20.    Τα φάρμακα με τα οποία ραντίζουμε βλάπτουν τον άνθρωπο; 

21.    Όταν κόβουμε λουλούδια, τα φυτά πονάνε; 

22.    Αν δεν τα κόψουμε πόσο καιρό διατηρούνται πάνω στο φυτό; 

23.    Πόσο καιρό αντέχουν τα λουλούδια στο βάζο και πως μπορούμε        

   να τα διατηρήσουμε; 

24.     Έχουν τα φυτά συναισθήματα; 

25.    Καταλαβαίνουν την αγάπη μας; 
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VII.    Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ  (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ) 

1.   Σχεδιασμός 

Συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες για το πώς θα φτιάξουμε 

τον κήπο, μια και η αυλή μας είναι πολύ μικρή και ακόμα πιο μικρός ο 

χώρος που έχουμε να φυτέψουμε και καταλήξαμε: 

 Να φυτέψουμε στο λίγο χώρο που έχουμε 

 Να χρησιμοποιήσουμε άχρηστα υλικά για γλάστρες 

 Ρόδες από αυτοκίνητα 

 Τενεκέ από τυρί 

 Πλαστικό παγούρι  

 

2.   Δημιουργία 

Σκαλίσαμε το μικρό κηπάκι, αγοράσαμε ξύλινο μικρό φράχτη και 

βάλαμε γύρω – γύρω για να το στολίσουμε, σκαλίσαμε το χώμα και 

προσθέσαμε χώμα για λουλούδια και τα παιδιά έφεραν λουλούδια και 

φυτέψαμε. 

Βάψαμε με χρώματα σε σπρέι τις ρόδες που πήραμε από ένα 

βουλκανιζατέρ, τον τενεκέ από τυρί που πήραμε από σούπερ μάρκετ και το 

παγούρι που μας προμήθευσε κάποιος γονιός. Βάλαμε κάτω από τις ρόδες 

τσουβάλι (από πατάτες) που το πήραμε από ένα μανάβη στη λαϊκή, και 

μετά βάλαμε μέσα χώμα. Τέλος φυτέψαμε μέσα λουλούδια. 
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3.   Φροντίδα 

Τα παιδιά ανέλαβαν το πότισμα με δυο ποτιστήρια, ένα γαλάζιο των 

αγοριών κι ένα μωβ των κοριτσιών. Κάθε μέρα μια διαφορετική ομάδα 

παιδιών αναλάμβανε να φροντίσει τα λουλούδια Καθαρίζαμε τα φύλλα 

που έπεφταν από τα δέντρα και μαζεύαμε και τα σκουπίδια που έφερνε 

ο αέρας. Όλα τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία, ενθουσιασμό  και 

μεράκι για την φροντίδα του κήπου. 

 

                          

                         

 

VIII.   Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗΝ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

       Συζήτηση με τη μέθοδο Word Cafe 

    Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθονται στα τραπεζάκια , Το 

ερώτημα που θα συζητήσουν είναι: «Τα λουλούδια ομορφαίνουν τον 

περιβάλλοντα χώρο;» Ένα παιδί από κάθε ομάδα αναλαμβάνει ρόλο 

συντονιστή και στο τέλος ανακοινώνει στην ολομέλεια τις απόψεις που 

ακούστηκαν. Οι απόψεις καταγράφονται. Αφού ανακοινώσουν όλες οι 

ομάδες τις απόψεις τους και καταγραφούν, μετά κάθε παιδί ψηφίζει την 

άποψη που θεωρεί καλύτερη, ανεξάρτητα αν ήταν 

δική του ή κάποιου άλλου. Τέλος αφού μετρηθούν 

τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ποια είναι η πιο 

δημοφιλής, η επικρατέστερη άποψη. 
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1.   Πριν και μετά 

Βρήκαμε μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στην αυλή του σχολείου, 

όταν πρωτολειτούργησε, 10 χρόνια πριν. Την παρατηρήσαμε με προσοχή, 

βγήκαμε στην αυλή και αναζητήσαμε τις αλλαγές που είχαν γίνει στο 

πέρασμα του χρόνου, και μετά τις δικές μας αισθητικές και 

περιβαλλοντικές παρεμβάσεις . Μετά τραβήξαμε μια φωτογραφία στο ίδιο 

σημείο που είχε τραβηχτεί και η παλιά. Την εκτυπώσαμε και τις βάλαμε 

δίπλα – δίπλα και τις συγκρίναμε, τις σχολιάσαμε και διαπιστώσαμε με 

χαρά πως οι εικαστικές, οι αισθητικές και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 

είχαν βελτιώσει την εικόνα του σχολείου,  έτσι ώστε το αποτέλεσμα να 

προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα.                 

                

 

 

 

 

 

Σ

χολικό έτος 2004 -2005                     Σχολικό έτος 2014 – 2015 

 

2.  Η αυλή  μας σήμερα 

Φωτογραφίσαμε  και συζητήσαμε το αποτέλεσμα των παρεμβάσεών 

μας στην αυλή του σχολείου και διαπιστώσαμε με χαρά πως είναι 

εξαιρετικό. Οι παρεμβάσεις μας ομόρφυναν τον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου και μας δημιούργησαν συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης, 

ηρεμίας, κέφι, έμπνευση και δημιουργικότητα. 
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Βιβλία που διαβάστηκαν στην τάξη 

1.   Οι μύθοι των Λουλουδιών  (εκδ. Στρατίκη) 

2.   Το λουλούδι  (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 

3.   Το λουλουδόπαιδο  (εκδ. Μίνωας) 

4.   Η Λουλουδοκυβέρνηση  (Καστούμη) 

5.   Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο  (εκδ.Άγκυρα) 

6.    Ένα δέντρο ζητάει αυλή  (εκδ. Μίνωας) 

 

Επισκέψεις – συνεργασία με άλλους φορείς 

1. Επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο της Γεωπονικής Σχολής , στο Χαϊδάρι  

στις 31-3-2015 .Μας ξενάγησε στον κήπο γεωπόνος του Βοτανικού 

κήπου. Μας συνόδεψαν αρκετοί γονείς. Μετά την ξενάγηση 

παραμείναμε στο χώρο, κάναμε πικ νικ , και παίξαμε παιχνίδια. 

2. Επίσκεψη γεωπόνου στο σχολείο. Του πήραμε συνέντευξη και μας 

έδωσε οδηγίες για την φροντίδα των λουλουδιών 

Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

1.   Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση γονέων στο χώρο του σχολείου, 

απογευματινή ώρα για να μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς. Έγινε 

παρουσίαση  του προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς και τους ευχαρίστησα για την ενεργή συμμετοχή τους, καθώς 

συμμετείχαν στην συλλογή πληροφοριών , που έφερναν και 

παρουσίαζαν τα νήπια, έφεραν χώμα και λουλούδια για να φυτέψουμε, 

έφεραν τον ξύλινο φράχτη με τον οποίο στολίσαμε τον κήπο,  τον 

τενεκέ, το παγούρι και τα σπρέι με τα οποία βάψαμε τις «γλάστρες». 
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2. Φτιάξαμε  μια αφίσα, με ομαδική εργασία στην 

οποία γράψαμε μηνύματα, παρμένα από το τραγούδι που είχαμε φτιάξει 

και την κρεμάσαμε στην τάξη. 

3. Ηχογραφήσαμε και βιντεοσκοπήσαμε το τραγούδι που φτιάξαμε, 

βιντεοσκοπήσαμε τη δραματοποίηση του μύθου της ανεμώνης και 

αντίγραφα αυτών μοιράστηκαν στους γονείς. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το  πρόγραμμα ήταν απόλυτα επιτυχές. Οι δραστηριότητες ήταν ευχάριστες 

και η συμμετοχή των παιδιών σ’ αυτές ήταν ενθουσιώδης και διασκεδαστική.. Κάθε 

παιδί έφερε από ένα λουλούδι και με πολύ κέφι φτιάξαμε τον κήπο και με πολύ 

μεράκι τον φροντίζαμε. Με πολύ φαντασία βρήκαμε ιδέες για γλάστρες, μια και ο 

χώρος που είχαμε για κήπο ήταν πολύ περιορισμένος. Μάθαμε τα ονόματα 

αρκετών λουλουδιών και πληροφορίες γι αυτά. Είδαμε υπέροχους κήπους και 

εμπνευστήκαμε. Φτιάξαμε το δικό μας ανθολόγιο και χαιρόμασταν να 

συμπληρώνουμε σελίδες.  Εμπνευστήκαμε από τα λουλούδια σε διάφορες μορφές 

τέχνης. Φτιάξαμε το δικό μας τραγούδι που το τραγουδάγαμε αυθόρμητα σε 

διάφορες στιγμές της καθημερινότητας. Νιώσαμε μεγάλοι καλλιτέχνες κατά τη 

διάρκεια της ηχογράφησης και της βιντεοσκόπησης καθώς βλέπαμε τον εαυτό 

μας στην οθόνη και ακούγαμε τις δικές μας φωνές. Ενθουσιαστήκαμε από τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην αυλή, ειδικά όταν συγκρίναμε τις 

φωτογραφίες από το παρελθόν και το παρόν. Μα αυτό που μας άρεσε πιο πολύ 

ήταν το “WORD CAFΕ” , που κάναμε δυο φορές στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

και δυο φορές στο  αγωγής υγείας. Αυτό που μας άρεσε ήταν πως όλες οι ιδέες 

είναι αποδεκτές, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, όλοι λένε ελεύθερα τη γνώμη τους 

και όλες οι απόψεις μετράνε. (Ένα παιδάκι είπε πως θέλει και στο σπίτι με τη μαμά 

να κάνουν word cafe. ) 

Τα παιδιά άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα λουλούδια και τη φροντίδα τους 

και στο σπίτι και δεν ήταν λίγα αυτά που αγόρασαν γλάστρες για τα μπαλκόνια 

τους. 

Το πρόγραμμα ήταν μια συναρπαστική εμπειρία που μας γέμισε χαρά, 

ενθουσιασμό, γνώσεις, ευαισθησίες, εμπνεύσεις και δημιουργικότητα. 
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Βοήθησε το παιδάκι να βρει τα λουλούδια για να τα ποτίσει 
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Χρωμάτισε τις εικόνες που δείχνουν ποιες είναι οι ανάγκες των 

λουλουδιών 
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Δημοτικό Σχολείο 
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«Μικροί πράσινοι εξερευνητές: Γνωρίζω τα λαχανικά-     

ο λαχανόκηπός μας» 

 Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διδακτική διαδικασία 

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 

                Υπεύθυνη Προγράμματος: Χατζηλάρη Ειρήνη 

ΤΑΞΗ Α1   

Σχολική χρονιά: 2014-2015 
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1. Τίτλος 

Μικροί πράσινοι εξερευνητές,  Γνωρίζω τα λαχανικά – Ο Λαχανόκηπός μου, Α1 

τάξη 

 

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το θέμα είναι 

απολύτως συμβατό  με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, αφού ο κεντρικός άξονας του 

σεναρίου αφορά ενότητα της Μ.Π. της Α΄ τάξης και οι στόχοι άπτονται πλήρως 

του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος της Μ.Π. Ο γενικός σκοπός της Μ.Π 

είναι η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αξιών και στάσεων. 

Διαχέεται διαθεματικά και στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των 

ΤΠΕ και της Αισθητικής Αγωγής. 

 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Τα παιδιά συμμετέχουν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Ο Σχολικός μας 

λαχανόκηπος», έχουν ήδη φυτέψει τα λαχανικά τους, γνωρίζουν αρκετά φυτά και 

διαθέτουν προσωπικά βιώματα από την καθημερινή τους ζωή, τα οποία θα 

συστηματοποιήσουν, θα οργανώσουν και θα κατηγοριοποιήσουν. Γνωρίζουν να 

διαβάζουν και να γράφουν με αρκετή άνεση. Επίσης, οι μαθητές έχουν αναπτύξει 

από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, τις οποίες θα 

εμπλουτίσουν και θα βελτιώσουν. Για να αποφευχθούν οι δυσκολίες γραφής με 

πεζά από τους μαθητές της Α΄ τάξης, καλό είναι να γίνει σε πρώτη φάση η 

δακτυλογράφηση κειμένων με τη χρήση κεφαλαίων. 

4.Σκοπός και στόχοι 

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, αξιών και στάσεων που θα οδηγήσουν τα παιδιά στο να 

αγαπήσουν τα λαχανικά και θα τα προτρέψουν να ασχοληθούν με λαχανόκηπους 

στο σπίτι τους και στο χωριό τους. 
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4.1 Διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα λαχανικά. 

Να ξεχωρίζουν τα μέρη του φυτού (ρίζα, βλαστός, ανθός) και ποιο τρώμε κάθε 

φορά.  

Να διακρίνουν διαφορές και ομοιότητες στη μορφολογία των φυτών. 

Βιοποικιλότητα λαχανικών. 

Να γράφουν σωστά δομημένες προτάσεις. 

Να εκφράσουν γραπτά τις σκέψεις τους. 

Να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά στον προφορικό λόγο φράσεις και 

παροιμίες. 

Να εκτελούν σωστά τις αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

μέσα στις δύο πρώτες δεκάδες. 

Να επιλύουν προβλήματα μαθηματικών και να διατυπώνουν σωστές 

απαντήσεις. 

4.2 Διδακτικοί στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Να μπορούν να χειρίζονται με άνεση το ποντίκι κατά τη μετακίνηση των 

σελίδων και την επιλογή αντικειμένων, κάνοντας χρήση της ροδέλας, του 

απλού και του διπλού κλικ. 

Να μπορούν να επιλέγουν εικόνες, να τις αντιγράφουν, να τις μετακινούν και 

να τις εισάγουν στο επιθυμητό σημείο.  

Να εξασκηθούν στη δακτυλογράφηση λέξεων και προτάσεων με πεζά, 

κάνοντας χρήση των σημείων στίξης.  

Να χρησιμοποιούν το λογισμικό inspiration, μέσα από απλές δραστηριότητες 

και οδηγίες. 
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Nα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία για 

την ενεργό συμμετοχή τους σε διαδραστικά παιχνίδια. 

4.3 Διδακτικοί στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

Να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά παίζοντας και 

ζωγραφίζοντας. 

5. Κατηγορία λογισμικού-συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Για τη διεξαγωγή του σεναρίου θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά: 

Λογισμικά  Εννοιολογικής  Χαρτογράφησης  (π.χ. Inspiration και 

Kidspiration)  

Είναι εποικοδομητικά  εργαλεία,  τα οποία  αξιοποιούν  τις πρότερες  

γνώσεις των μαθητών. Κάνουν  συσχετισμούς,  συγκρίσεις.  Δημιουργούν  

εννοιολογικούς χάρτες και λειτουργούν ως εργαλεία αξιολόγησης μέσω της 

συμπλήρωσης ημιδομημένων εννοιολογικών χαρτών. Αξιοποιούνται δημιουργικά 

από τους μαθητές για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να κατανοούν και να 

ενσωματώνουν τη νέα γνώση, ν’ ανταλλάσσουν ιδέες και να τις εμπλουτίζουν. 

 Λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes 6), το οποίο 

αποτελεί αξιόλογο εργαλείο ανατροφοδότησης και ευνοεί την ομαδοσυνεργατική 

δραστηριότητα, βοηθώντας παράλληλα τους μαθητές να συνθέσουν και να 

αξιολογήσουν μόνοι τους τη νεοαποκτηθείσα γνώση. 

Λογισμικό  RNA. (Revelation Natural Art),  που είναι ένα εποικοδομητικό 

εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές ικανότητες. Με τη  

δημιουργία εικόνων, αλλά και με την προσθήκη κειμένου, αφυπνίζεται η 

δημιουργικότητα και καλλιεργείται η έκφραση των παιδιών με πολυσύνθετες 

αναπαραστάσεις. Επίσης, οι μαθητές ασκούνται σε έργα προσωπικής 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
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Επεξεργαστής κειμένου (Word), που μπορεί να 

διευκολύνει την ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές, 

οι οποίοι πειραματίζονται και καταλήγουν σε πολυτροπικά κείμενα μέσα σ’ ένα 

ελκυστικό περιβάλλον, που καλλιεργεί την αισθητική και τη φαντασία τους. 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα www.Jigsawplanet.com  (εργαλείο  web 2.0), 

όπου μέσα από ανάλυση και σύνθεση εικόνων, φτιάχνουν παζλ με φωτογραφίες 

λαχανικών, εξασκείται η μνήμη και η παρατηρητικότητά τους, διασκεδάζουν και 

μαθαίνουν παίζοντας.    

6. Διάρκεια 

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ τάξης. Επειδή, γενικώς, οι μαθητές 

πρέπει να αποκτήσουν υγιείς στάσεις  και συμπεριφορές σχετικά με τη φύση, το 

σενάριο θα μπορούσε να υλοποιηθεί  και στις άλλες τάξεις του δημοτικού, εφόσον 

τροποποιηθεί στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών. 

 Για την υλοποίησή του απαιτούνται οχτώ (8) διδακτικές ώρες το λιγότερο, 4 

δίωρα .   

7. Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το μάθημα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 

Προτείνεται οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3-4 μαθητών, αφού οι διαθέσιμοι 

Η/Υ είναι 8 και οι μαθητές 27 . Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται από το δάσκαλο, 

που λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των μαθητών και τις ιδιαίτερες γνώσεις και 

ικανότητές τους, έτσι ώστε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς. Καλό είναι σε κάθε 

ομάδα να υπάρχει ένας μαθητής εξοικειωμένος με τη χρήση Η/Υ. Οι υπολογιστές 

του εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης  με το διαδίκτυο και έχουν 

εγκατεστημένα τα λογισμικά- προγράμματα που προαναφέρθηκαν.  

Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. 

Καθοδηγεί τους μαθητές όποτε χρειαστεί, παρεμβαίνοντας σαν βοηθός της 

ομάδας και λειτουργεί ενισχυτικά. 

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

http://www.jigsawplanet.com/
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8.1. Διδακτική Προσέγγιση 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη 

ανακάλυψη», Συνεργατική Διερεύνηση, στα πλαίσια  της οποίας οι μαθητές με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν 

συνεργατικά τη νέα γνώση. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για την ανάπτυξη των 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών – μελών μιας ομάδας, καθώς και για την ανάπτυξη 

αισθημάτων αλληλοεκτίμησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Η διδακτική προσέγγιση θα γίνει με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή, παρέχοντάς του ένα περιβάλλον 

πολυμέσων, μέσα από το οποίο θα οικοδομήσει τη γνώση. 

 

8.2. Το Προτεινόμενο Σενάριο 

1η Διδακτικό δίωρο:  

 

 

Βήμα 1ο  

Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να ανοίξουν με διπλό κλικ το 

λογισμικό Inspiration, που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, 

προκειμένου να γίνει μια πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί και σε επόμενες δραστηριότητες  (Φύλλο εργασίας 1ο ).  Εξηγεί 

τη χρήση του πλήκτρου                          για τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη.  

Αμέσως μετά ζητάει από τους μαθητές να φτιάξουν συνεργατικά -αξιοποιώντας τα 

βιώματά τους και τις εμπειρίες τους- τον εννοιολογικό χάρτη των λαχανικών. 

Ανταλλάσσουν ιδέες, εμπλουτίζουν και συστηματοποιούν τις γνώσεις τους. 
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Βήματα  2ο – 3ο 

Στη συνέχεια οι μαθητές προσπαθούν να φτιάξουν τον ημιδομημένο 

εννοιολογικό χάρτη της Βιοπικιλότητας του Μαρουλιού. Με αυτόν τον τρόπο θα 

οργανωθούν οι γνώσεις των παιδιών και θα γνωρίσουν τις ποικιλίες του μαρουλιού 

(μαρούλι σαλάτα, κατσαρό μαρούλι, μοβ μαρούλι, κλασικό πράσινο μαρούλι…)  

που υπάρχουν στη φύση.  Ανάλογα με το χρόνο και τις δυνατότητες των παιδιών, 

η δασκάλα ζητάει από τα παιδιά να αναζητήσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες 

εικόνες των μαρουλιών από το αρχείο  Λαχανικά που έχουμε τοποθετήσει στην 

επιφάνεια εργασίας όλων των υπολογιστών για να τις προσθέσουν στο χάρτη τους.    

2η Διδακτικό δίωρο: 

 

Βήμα 1ο : 

Ζητάμε από τους μαθητές να ανοίξουν το  Φύλλο εργασίας 2ο που υπάρχει 

στην επιφάνεια εργασίας με διπλό κλικ. Αμέσως μετά, τα παιδιά καλούνται να 

μαντέψουν συνεργατικά τις σωστές απαντήσεις στο κουίζ των λαχανικών που 

ακολουθεί. Στο συγκεκριμένο φύλλο τα παιδιά, αξιοποιώντας το λογισμικό Hot 

potatoes, αξιολογούν τις γνώσεις τους για τα λαχανικά, αλλά κάνουν και 

ανατροφοδότηση των όσων εμπειρικά γνωρίζουν. Αισθάνονται αυτοπεποίθηση και 

μεγάλη ικανοποίηση με τη σωστή συμπλήρωση του κουίζ και μαθαίνουν 

παίζοντας… 

Βήμα 2ο: 

Κατόπιν, ζητάμε από τις ομάδες των παιδιών να συνεργαστούν, προκειμένου να 

βάλουν σε σωστή σειρά τις παροιμίες – φράσεις που σχετίζονται με τα λαχανικά 

και να μαντέψουν τοποθετώντας σωστά τις λέξεις των επιλεγμένων προτάσεων – 

φράσεων, προσέχοντας το κεφαλαίο και την τελεία. Δουλεύουμε έτσι τη σωστή 

δομή και τη σύνταξη της πρότασης, την ανάγκη ύπαρξης του κεφαλαίου και της 

τελείας. Αφού οι ομάδες τοποθετήσουν σε σωστή σειρά τις λέξεις, συζητάμε για τη 

σημασία- ερμηνεία – χρήση αυτών των φράσεων στην καθημερινή μας ζωή. 

 

http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2015/02/blog-post.html
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Βήμα 3ο: 

Τέλος, τα παιδιά ανοίγουν με Ctrl και κλικ το σταυρόλεξο που ακολουθεί και 

το συμπληρώνουν. Εκτός των άλλων, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα 

παιδιά ξεκαθαρίζουν έννοιες των λαχανικών, όπως «ρίζα», «άνθος» κ.λπ., και 

γνωρίζουν διάφορα είδη που διαθέτουν οι ποικιλίες τους. 

3η Διδακτικό δίωρο: 

 

 

Βήμα 1ο: 

Ρωτάμε τους μαθητές ποιο είναι το αγαπημένο τους λαχανικό. Αφού 

εκφράσουν την άποψή τους, ζητάμε να ανοίξουν το Φύλλο εργασίας 3ο που 

υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή  με διπλό κλικ. Κάθε ομάδα 

διαλέγει ένα λαχανικό και βήμα-βήμα όλες μαζί οι ομάδες συμπληρώνουν 

(απαντώντας στις ερωτήσεις του σχεδιαγράμματος έκθεσης, που έχει 

δημιουργηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού  Kidspiration) όσες περισσότερες 

σκέψεις μπορούν για το λαχανικό που τους αρέσει. Μόλις ολοκληρώσουν τις 

σκέψεις τους, διαβάζει η μία ομάδα στην άλλη όσα έγραψαν για το λαχανικό που 

προτιμούν.  Με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται δημιουργικά και εξασκούνται στη 

γραπτή έκφραση των σκέψεων-ιδεών τους. 

Βήμα 2ο : 

Για να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν και να καλλιεργήσουν τη μνήμη τους και 

την παρατηρητικότητά τους, ζητάμε από τα παιδιά να ανοίξουν το διαδικτυακό 

πρόγραμμα  http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06320bad9a6a 

ώστε να φτιάξουν το παζλ του λαχανικού που έχει επιλεγεί, να το αναγνωρίσουν 

και να εντοπίσουν ποιο μέρος του φυτού είναι (ρίζα, βλαστός, ανθός).  

 

 

http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2016/07/blog-post_30.html
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06320bad9a6a
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4η Διδακτικό δίωρο: 

 

 

Βήμα 1ο: 

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να πάμε στο μανάβη – στη λαϊκή για να αγοράσουμε τα 

λαχανικά μας, γιατί όχι να πάμε και τη δική μας σοδειά από το Λαχανόκηπο της 

τάξης μας. Πατώντας Ctrl και κλικ ανοίγουμε το αρχείο του Word  Η Λαϊκή στο 

Φύλλο εργασίας 4ο  και κάνουμε υπολογισμούς. Ζητάμε έτσι από τα παιδιά 

συνεργατικά να λύσουν και να δώσουν σωστές απαντήσεις στα προβλήματα 

μαθηματικών που ακολουθούν. Με τη χρήση αυτού του αρχείου κάνουν εξάσκηση 

στις μαθηματικές πράξεις μέσα στις δύο πρώτες δεκάδες και στην επίλυση 

προβλημάτων με σωστή διατύπωση απαντήσεων. 

Βήμα 2ο:  

Προκειμένου να μάθουν να αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν τα λαχανικά της 

καθημερινότητάς τους, τους ζητάμε να συμπληρώσουν τα ονόματα των λαχανικών 

που θα αγοράσουν παρέα με τους γονείς τους από το μανάβη στο αρχείο του  

Word που ακολουθεί. Είναι ένα είδος «διαγωνισμού» για το ποια ομάδα θα βρει 

σωστά όλα τα λαχανικά. Τα παιδιά διασκεδάζουν και ενθουσιάζονται για το σωστό 

αποτέλεσμα.  

Βήμα 3ο: 

Τέλος, για να χαλαρώσουν δημιουργικά, βάζοντας την αισθητική και τη 

φαντασία τους σε λειτουργία, τους ζητάμε να χρωματίσουν όποια στάμπα 

λαχανικών θέλουν από τις επιλεγμένες ή να δημιουργήσουν την προσωπική τους 

εικόνα λαχανικών, χρησιμοποιώντας ποικιλία μοτίβων γεμίσματος και χρωμάτων 

με τη βοήθεια του λογισμικού Revelation Natural Art. 

Να σημειωθεί ότι βοηθάμε και μαθαίνουμε τα παιδιά πώς κάθε φορά να 

αποθηκεύουν τα έργα τους και τις δημιουργίες τους από τα παραπάνω φύλλα 

εργασίας.  

http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2016/07/blog-post_99.html
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8.3. Αξιολόγηση  

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, 

καθώς οι μαθητές δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν επιτυχώς στις 

ομάδες που δημιουργήθηκαν. Υπήρξε ενεργητική συμμετοχή και ανατροφοδότηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου (διαμορφωτική αξιολόγηση), δείχνοντας 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρμογή των λογισμικών. 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολούθησε γενική συζήτηση και 

απαρίθμηση των συμπερασμάτων (διαπιστωτική αξιολόγηση), καθώς 

υλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό οι πρότεροι στόχοι που είχαν τεθεί. Οι 

μαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει την ποικιλία των λαχανικών, τα διάφορα 

μέρη τους και παρουσίασαν έντονη διάθεση να ασχοληθούν με τη φροντίδα των 

λαχανικών μέσα από τη δημιουργία λαχανόκηπων στο σπίτι τους και στο χωριό 

τους. 

 

Τμήματα από την πρακτική εφαρμογή των όσων πραγματοποιήθηκαν είτε με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. είτε μέσα από την δημιουργία του Σχολικού μας Λαχανόκηπου 

μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα της τάξη μας  

http://charoumenapaidia.blogspot.gr/       και πιο συγκεκριμένα στην ακόλουθη 

ανάρτηση: http://charoumenapaidia.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html 

Ο ενθουσιασμός των παιδιών για το πράσινο είχε σαν αποτέλεσμα να 

ασχοληθούμε και την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 με το Σχολικό μας 

Λαχανόκηπο, με αναζητήσεις για το αστικό πράσινο της πόλης μας, τη συμμετοχή 

μας  και διάκρισή μας σε διαγωνισμούς της WWF, την επικοινωνία με το Δήμαρχο 

της πόλης μας, την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των γονέων μας και των 

τοπικών φορέων γενικότερα όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στις παρακάτω 

αναρτήσεις και τα σχετικά βίντεο:  

http://charoumenapaidia.blogspot.gr/p/blog-page.html 

https://www.youtube.com/watch?v=62hXO6OodpE 

 

  

 

 

http://charoumenapaidia.blogspot.gr/
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/p/blog-page.html
https://www.youtube.com/watch?v=62hXO6OodpE


 

  

 81 

9. Φύλλα εργασίας  

Φύλλο εργασίας 1ο 

 

 

Βήμα 1ο : 

Ανοίγουμε με διπλό κλικ το λογισμικό από την 

επιφάνεια εργασίας.  

Με τη βοήθεια του εικονιδίου                    φτιάχνουμε τον   «Εννοιολογικό 

Χάρτη των Λαχανικών». 

Βήμα 2ο : 

Φτιάχνουμε τον Χάρτη της Βιοποικιλότητας  

του «Μαρουλιού» πατώντας Ctrl + κλικ στο εικονίδιο  

 

 

 

 

Βήμα 3ο : 

Διαλέγουμε εικόνες με Ctrl + κλικ  από το φάκελο «Λαχανικά» και τις 

προσθέτουμε στο χάρτη μας. 
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Φύλλο εργασίας 2ο 

 

 

 

Βήμα 1ο :  

Έχουμε πατημένο το πλήκτρο  Ctrl και κάνουμε κλικ στο 

εικονίδιο και συμπληρώνουμε το κουίζ. 

Βήμα 2ο : 

Βάζουμε σε σειρά τις παροιμίες – φράσεις  αφού ανοίξουμε το αρχείο με Ctrl 

και κλικ.                       

Βήμα 3ο : 

 Ανοίγουμε με Ctrl +  κλικ το σταυρόλεξο και το συμπληρώνουμε  

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης/Documents/Σενάριο%20για%20Λαχανόκηπο%20για%20Περιβαλλοντική%20αγωγή/Φύλλο%20Εργασίας%202/Παροιμίες-φράσεις.htm
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Φύλλο Εργασίας 3ο 

 

 

 

Βήμα 1ο  

Πατάμε  Ctrl και κλικ στο σύνδεσμο αγαπημένο μας λαχανικό και γράφουμε 

λίγα λόγια για το λαχανικό που μας αρέσει. 

 

  Βήμα 2ο  

Πατάμε Ctrl και κλικ στην εικόνα παζλ του λαχανικού που ακολουθεί και 

βρίσκουμε:   

 

 

 

 

 

Ποιο λαχανικό δείχνει η εικόνα; ………………………… 

Ποιο μέρος του φυτού είναι; ………………………………  

 

http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2016/07/blog-post_30.html
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4ο Φύλλο εργασίας 

 

 

Βήμα 1ο : 

Ανοίγουμε με Ctrl+κλικ το αρχείο Η Λαϊκή και υπολογίζουμε. 

 

 

 

 

Βήμα 2ο: 

Αναγνωρίζουμε τα λαχανικά  που θα αγοράσουμε από το 

μανάβη με Ctrl+κλικ και γράφουμε δίπλα τα ονόματά τους.  

 

Βήμα 3ο :  

Πατάμε Ctrl +  κλικ στο Revelation Natural Art. και ζωγραφίζουμε λαχανικά. 

Διαλέγουμε όποια στάμπα μας αρέσει από την ομάδα των λαχανικών και τη 

χρωματίζουμε. 

 

http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2016/07/blog-post_99.html
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http://users.sch.gr/nikbalki
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06320bad9a6a
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/p/blog-page.html
https://www.youtube.com/watch?v=62hXO6OodpE
http://kalotajidistonkosmothsgnvshs.blogspot.gr/2015/02/blog-post.html
http://charoumenapaidia.blogspot.gr/2016/05/blog-post.html#more
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«Σχολικός κήπος» 

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου  

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Κτενίδη Ευαγγελία και Τσόλκας Σπύρος 

 

Στο σχολείο που υπηρετούμε ξεκινήσαμε εδώ και τέσσερα χρόνια τη 

συστηματική ενασχόληση με το σχολικό κήπο, την εκπόνηση σχετικών 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την άμεση εμπλοκή των μαθητών σε 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχολικό κήπο. Το κτήριο 

του σχολείου γειτνιάζει με το άλσος Δαφνίου και έτσι ο χώρος γύρω από το 

σχολείο είναι πράσινος. Ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια την προσπάθεια μαζί 

με συναδέλφους του σχολείου, την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου, τον Βοτανικό 

Κήπο Διομήδους και την εμπλοκή των μαθητών μας την προσπάθεια να 

βελτιώσουμε τον κήπο του σχολείου μας. 

Κάθε Σεπτέμβρη, με την επιστροφή από τις διακοπές χρειάζεται πάντα από 

όλους να καταβληθεί μία ιδιαίτερη προσπάθεια για να είναι όλα έτοιμα για την 

έναρξη του διδακτικού έτους. Έτσι και με τον κήπο. Πρέπει να απομακρυνθούν 

αγριάδες και ζιζάνια καλοκαιρινά, να κλαδευτούν τα δέντρα και οι θάμνοι, να 

απομακρυνθούν όσα φυτά δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν το καλοκαίρι. Η 

προσπάθεια φροντίδας του ξεκίνησε ένα Φθινόπωρο πριν από αρκετά χρόνια. 

Διαπιστώσαμε ο περιβάλλοντας πράσινος χώρος «έκρυβε» τις ατέλειες και τις 

αδυναμίες του κήπου μας. Συνάδελφοί μας που μοιράζονταν μαζί μας τις ίδιες 

ανησυχίες και ενδιαφέροντα συμμετείχαν σε διάφορα περιβαλλοντικά 

προγράμματα, σε σχέση με το κήπο του σχολείου. 
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Η σχολική κοινότητα έθεσε υψηλούς στόχους (γνωστικούς – συναισθηματικούς – 

στόχους δεξιοτήτων): 

 Να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα φυτά και να ασχοληθούν με την 

προετοιμασία του εδάφους για τη φύτευση. 

 Να κάνουν με τα χέρια τους φύτευση και μεταφύτευση μικρών φυτών και 

να μάθουν για τον τρόπο καλλιέργειας και τη φροντίδα των φυτών. 

 Να μάθουν πώς να φροντίσουν ένα δικό τους φυτό στο σπίτι. 

 Να καλλιεργήσουν την καλαισθησία ως ζητούμενο προσωπικό στη ζωή 

τους. 

 Να απολαύσουν τη χαρά της ομαδικής προσπάθειας και του κοινού 

στόχου. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες όπως δημιουργικότητα, φαντασία, ευγένεια, 

επίλυση προβλημάτων. 

 Να αναπτύξουν συναισθήματα ενδιαφέροντος για τη φύση και  την αίσθηση 

ενότητας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 

 Να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα στο σχολείο, αλλά έξω από τη 

σχολική αίθουσα. 

 Να αναπτύξουν κινητικότητα μέσα από τις ευκαιρίες κίνησης και 

σωματικής εργασίας που απαιτεί η φροντίδα του κήπου και να γίνουν 

επιδέξια μέσα από τις λεπτές κινήσεις που πολλές φορές απαιτεί η 

φροντίδα του κήπου. 

 Να αισθανθούν ικανοποίηση και να έχουν υψηλό αίσθημα αξιοσύνης. 

 

Πορεία δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε:  

Πρώτα – πρώτα έπρεπε να περισώσουμε όποιον θάμνο και καλλωπιστικό 

φυτό μπορούσαμε από μια αστοχία του αυτόματου ποτίσματος που τα άφησε 

απότιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα την καλοκαιρινή περίοδο. Στη συνέχεια 

ξεκινήσαμε τη δεντροφύτευση (ελιές – κουκουναριές – πικροδάφνες – μια 

αναρριχόμενη κληματαριά με κόκκινο επιτραπέζιο σταφύλι). Παράλληλα οι 

μαθητές ξεκίνησαν στις αίθουσες τη δημιουργία φυτώριων και την παρατήρηση 

αυτών έως ότου αναπτυχθούν και μεταφυτευτούν στον κήπο. Ακόμη, 

προμηθευτήκαμε και φυτεύσαμε αρωματικά φυτά και βότανα (Ο κήπος των 

χρωμάτων και αρωμάτων). Τέλος, δημιουργήσαμε μία φυσική σκίαση, με 

κατάλληλο κλάδεμα των μουριών που υπήρχαν στο σχολείο. 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η όλη προσπάθεια πολλές φορές 

στέφθηκε με επιτυχία και μας γέμισε χαρά και ενθουσιασμό, άλλοτε πάλι 

αστάθμητοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, αστοχία υλικών κ.ά. μας  
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γέμισε με πρόσκαιρη απαισιοδοξία αλλά μας έκανε σοφότερους και 

προσεκτικότερους στις μετέπειτα επιλογές μας (όπως η φύτευση εκείνου του Κουμ 

κουάτ που δε λέει να ευδοκιμήσει και να αναπτυχθεί τρία χρόνια τώρα). 

Συστηματικά με την άμεση εμπλοκή των μαθητών ασχολούμαστε με τη φροντίδα 

και την περιποίηση του κήπου μας ώστε αυτός να είναι υγιής και πράσινος. Το 

όφελος για τους μαθητές μας θεωρούμε ότι είναι μεγάλο. Κάθε Στ’ Τάξη που 

αποχωρεί για την επόμενη βαθμίδα, όταν μας επισκέπτεται, περήφανα δείχνει το 

έργο στο σχολικό κήπο που άφησε πίσω. 

 

 

Μελλοντικά σχέδια για ένα καινούριο παρτέρι 
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«Οι ‘σπόροι’ μαθαίνουν τους σπόρους» 

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

Υπεύθυνος προγράμματος:  (για το κομμάτι του προγράμματος που 

παρουσιάζεται παρακάτω): Κωνσταντίνος Φλουρής (ΠΕ11) 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 

Ενότητες: 

1. Καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων στη σχολική τάξη 

2. Φροντίδα των φυτών του σχολείου από τους μαθητές 

3. Συλλογή σπόρων από τα δέντρα της αυλής του σχολείου 

4. Συγγραφή παραμυθιού 

5. Εικονογράφηση του παραμυθιού 

6. Μουσικοκινητική απόδοση του παραμυθιού 

7. Μοίρασμα φυτών στους μαθητές από τα σπορεία των τάξεων 

 

Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι: 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία των παραδοσιακών σπόρων στη 

διατροφή μας και την υπεροχή τους έναντι των μεταλλαγμένων.  

2. Να εξοικειωθούν με τη βιολογική καλλιέργεια φυτών. 

3. Να μάθουν τον τρόπο και τη αξία της συλλογής σπόρων και να 

κατανοήσουν ότι αυτά μας εξασφαλίζουν τη συνέχεια της παραγωγικής 

διαδικασίας και εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. 

4. Να εκφραστούν τα παιδιά μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τη φυσική 

αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. 

5. Να συνεχίσουν την προσπάθεια που ξεκίνησαν στο σχολείο και στο σπίτι 

τους μεγαλώνοντας φυτά από το σπορείο της τάξης τους. 

6. Να γίνει φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος μέρος της ζωής των 

μαθητών. 
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Μεθοδολογία: 

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποιήσαμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

χωρίζοντας τους μαθητές σε μικρές ομάδες. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να 

προκαλέσουμε την προσωπική ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα φυτά για να 

ενθαρρύνουμε τη βιωματική προσέγγιση του αντικειμένου. Χρησιμοποιήσαμε τη 

φυσική αγωγή (μουσικοκινητική έκφραση), το παραμύθι, τη θεατρική και 

εικαστική έκφραση για να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με τα διάφορα είδη 

σπόρων και φυτών καθώς και την καλλιέργεια αυτών, βοηθώντας τους να 

ανακαλύψουν τη σημασία της δημιουργίας και της φροντίδας του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

Πεδία σύνδεσης με τα γνωστικά αντικείμενα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών:  

 Προσεγγίσαμε το πρόγραμμα διαθεματικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, 

τη Φυσική Αγωγή, τη Φιλαναγνωσία, τη Μουσική, τη Θεατρική και Εικαστική 

έκφραση να είναι τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάσαμε.  

 

Διδακτική διαδικασία: 

 Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την καλλιέργεια σπορόφυτων, ένα για κάθε 

μαθητή, από παραδοσιακούς σπόρους του σχολικού κήπου (Περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα προηγούμενου έτους). Οι μαθητές ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα 

του σπορείου της τάξης τους. 

 Ανακαλύπτοντας το «θησαυρό» που κρύβουν μέσα τους οι σπόροι, οι 

μαθητές άρχισαν να συλλέγουν και σπόρους από τα δέντρα της σχολικής αυλής. 

Αυτό απότελεσε την έμπνευση για τη συγγραφή του διαδραστικού παραμυθιού 

«Οι Φύλακες των Σπόρων» (βλ. παράρτημα). 

 Το παραμύθι αποτελείται από τέσσερις σκηνές. Οι τρεις πρώτες γράφτηκαν 

από το δάσκαλο Φυσικής Αγωγής, ο οποίος εκπόνησε το Περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα. Για την Τέταρτη Σκηνή, η οποία γράφτηκε από τους μαθητές, 

έγινε προετοιμασία και συζήτηση μαζί τους σχετικά με το πώς θα μπορούσε το 

δάσος να γίνει μέρος της καθημερινότητας τους (σχολική αυλή, αθλητικές 

δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες) και τι θα έπρεπε να κάνουν ως 
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μονάδες ή/και ομάδα για να το προστατεύσουν. 

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή, ζητήθηκε από τα παιδιά να εικονογραφήσουν 

το παραμύθι. 

 Αφού τελείωσαν αυτές οι δραστηριότητες, στα πλαίσια του μαθήματος της  

Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές μοιράστηκαν «ρόλους» (ζώα, πουλιά, δέντρα, 

Άνοιξη, Καλοκαίρι, φωτιά, κ.α.) και απόδωσαν το παραμύθι μουσικοκινητικά.  

 

 

 

Οι φύλακες των σπόρων 

Ένα παραμύθι για το περιβάλλον 

(Σχολικό Έτος 2014-2015) 

 



 

  

 92 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

 

ια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα ανυπόμονο φύλλο που το έλεγαν 

Γρηγόρη. Η Άνοιξη δεν είχε πατήσει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι και 

ο Χειμώνας ήταν ακόμα εκεί. «Αχ, πόσο θα ήθελα φίλους για να 

παίξω», μονολόγησε ο Γρηγόρης. 

Δεν πρόφτασε να τελειώσει την φράση του όταν μια μικρή κοπέλα που την 

έλεγαν Άνοιξη, με λουλούδια στα μαλλιά και κρατώντας  μια βαλίτσα κι ένα ραβδί, 

έτυχε να περνάει από εκεί και έτσι άκουσε την επιθυμία του και του είπε: «Γεια  

σου, Γρηγόρη, συγνώμη που άργησα αλλά νομίζω όμως ότι μπορώ  να το 

διορθώσω αυτό.» Αμέσως, άνοιξε την βαλίτσα της, έβγαλε από μέσα ένα πράσινο 

πανί και το  άπλωσε πάνω στο δέντρο. Το ακούμπησε με το ραβδί της και αμέσως 

καινούρια φύλλα ξεπρόβαλαν δίπλα στον Γρηγόρη και άρχισαν να παίζουν μαζί 

του. «Ω! είμαι πολύ χαρούμενος τώρα! Σ’ ευχαριστώ, Άνοιξη!» Εκείνη του 

χαμογέλασε και τράβηξε το πράσινο πανί από τα κλαδιά και το άπλωσε κάτω από 

το δέντρο εκεί που ακόμα όλα ήταν άσπρα. Μικρά λουλούδια άρχισαν δειλά να 

ξεπροβάλουν. Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια είπε και κοίταξε προς τον ήλιο. Κάτι 

συννεφάκια έπαιζαν ακριβώς μπροστά του κρυφτό. Ζήτησε λοιπόν πολύ ευγενικά 

από τον άνεμο  αν μπορούσε να τα φυσήξει για να πάνε πιο πέρα  και να 

συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Το λιβάδι άρχισε να γεμίζει χρώματα. Αυτό περίμεναν 

και τα λαγουδάκια και με μικρά πηδηματάκια άρχισαν να παίζουν κυνηγητό. Αυτό 

ήταν το σύνθημα και για τα πιο όμορφα  και  πιο δειλά ζώα του δάσους. Τα 

ελαφάκια με τα μακριά και δυνατά τους πόδια άρχισαν να κάνουν άλματα και να 

κερδίζουν τον θαυμασμό όλων. Ένα κουδούνι σχολείου χτύπησε και χαρούμενες 

φωνές παιδιών άρχισαν να πλησιάζουν έτοιμα και αυτά να αναπληρώσουν όλο το 

χαμένο χρόνο παιχνιδιού που τους στέρησε ο Χειμώνας.    

 

 

Μ 
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   ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

δεν άργησε το καλοκαίρι! Το πράσινο χαλί έγινε κίτρινο. Τα στάχυα 

είχαν ψηλώσει και έμοιαζαν με χορευτές που όλα μαζί λύγιζαν εκεί που 

φύσαγε το καλοκαιρινό αεράκι.  

  Όλα θα έδειχναν όμορφα και γαλήνια αν δεν ήταν εκείνος ο κυνηγός, που 

κάθισε για λίγο να θαυμάσει τον υπέροχο χορό τους και αφηρημένος φεύγοντας 

πέταξε το τσιγάρο του. Ένα τσιγάρο ήταν αρκετό για να έρθει η καταστροφή!  

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

μέσως φλόγες ζωντάνεψαν γύρω από το τσιγάρο και σιγά σιγά 

απλώθηκαν στα χόρτα και άρχισαν να σκαρφαλώνουν στα δέντρα. Ο 

αέρας φυσούσε σαν να μην είχε καταλάβει τι είχε γίνει και πριν μπορέσει 

κάποιος να κάνει κάτι για να σταματήσει το κακό όλα είχαν τελειώσει. 

 Μέσα σ’ αυτό το γκρίζο τοπίο στεναχωρημένα τα παιδιά, που άλλοτε έπαιζαν 

εκεί χαρούμενα, ήρθαν μαζί με τη γιαγιά τους, ζητώντας λίγη παρηγοριά από 

αυτήν και μια  σοφή λύση που πάντα είχε να τους δώσει. Μην στεναχωριέστε 

παιδάκια μου είπε, όλα θα   

γίνουν όπως πριν και ακόμα καλύτερα. Η φύση θα κάνει την δουλειά της και 

μεις θα την βοηθήσουμε. Και τότε έβγαλε μέσα από το καλαθάκι που κρατούσε 

σβόλους από χώμα, τους έδωσε στα παιδιά και τους είπε: «Πάρτε αυτούς τους 

σβόλους. Μέσα τους έχουν φυλαγμένους σπόρους από τα πιο όμορφα λουλούδια, 

θάμνους και δέντρα αυτού του δάσους. Τους μάζευα για μια δύσκολη στιγμή και η 

στιγμή αυτή ήρθε. Μοιράστε τους σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε 

να τους σκορπίσουν στο χώμα. Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, οι σπόροι 

θα βλαστήσουν και όταν εσείς θα αποχαιρετήσετε το δημοτικό σχολείο για να 

πάτε στο γυμνάσιο ένα καινούργιο δάσος θα σας περιμένει να σας ευχαριστήσει 

για όσα κάνατε για αυτό.»  

Τα παιδιά χαρούμενα όσο ποτέ έτρεξαν να μοιράσουν τους σπόρους. 

Δ 

Α 
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

(Τα παιδιά ονειρεύονται, αποτυπώνουν και εκφράζουν το μέλλον τους ως 

μέρος της φύσης…) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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«Στολίζουμε τον χώρο της ελιάς φυτεύοντας» 

 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων 

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Δήμας Χαράλαμπος & Πολυδώρου Παρασκευή 

Διάρκεια Προγράμματος: 

   Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 -2016 και είχε διάρκεια  6 

μήνες:  Δεκέμβριος - Ιούνιος. 

Ενότητες: 

1. Παρατηρούμε τον κήπο του σχολείου – Η μικρή ελιά 

2. Ο κήπος  και η χρησιμότητά του 

3. Δημιουργία φυτώριου  από σπόρους λαχανικών και λουλουδιών 

4. Φροντίδα και καλλιέργεια φυτώριου 

5. Διάθεση φυτών στο σχολικό παζάρι (οικονομική αποτίμηση) 

6. Δημιουργία λαχανόκηπου 

7. Φροντίδα και καλλιέργεια των φυτών του κήπου 

8. Φύτευση δενδρυλλίων και θάμνων σε παρτέρι  του σχολείου  

9. Συγκομιδή των καρπών του λαχανόκηπου 

10.  Αξιοποίηση των καρπών – ψήσιμο , κέρασμα  (ποιοτική αποτίμηση) 

 

Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι: 

1. Να  αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με  τα φυτά και τους λαχανόκηπους.  

2. Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά  με την καλλιέργεια  και  τη φροντίδα 

των φυτών, καθώς και τη δημιουργία ενός λαχανόκηπου.  

3. Να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

4.  Να διαμορφώσουν θετική στάση για τους κήπους (ανθόκηπους, 

λαχανόκηπους)  και να νιώσουν υπεύθυνοι  για την φροντίδα των φυτών  και  

για την προστασία τους. 

5. Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των κήπων στην αισθητική αναβάθμιση 

του χώρου και  στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. 

6. Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του κήπου ως πηγή αγαθών και να 

γίνει από τους μαθητές μια πρώτη εμπειρική προσέγγιση ποιοτικής και 

οικονομικής αποτίμησης των αγαθών του κήπου.  

7. Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να γίνουν ενεργοί, υπεύθυνοι και 

με κριτική ικανότητα πολίτες. 
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Μεθοδολογία: 

    Κατά την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, η μέθοδος 

project, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος , η βιωματική προσέγγιση, η διεπιστημονική 

και η διαθεματική  θεώρηση, η μελέτη πεδίου,  ο διάλογος και η συζήτηση, η 

παρατήρηση, η καταγραφή και η ταξινόμηση.  

Στάδια υλοποίησης: 

    Στη ενότητα αυτή θα αναφερθούν μόνο οι δραστηριότητες που σχετίζονται 

αποκλειστικά με τη θεματική και τους στόχους του  συγκεκριμένου 

προγράμματος. 

        Οι μαθητές της Δ’ τάξης  του σχολείου μας μαζί με τους δασκάλους τους, για 

το σχολικό έτος 2015-1016, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν μια γωνιά του 

σχολικού κήπου, όπου βρίσκεται μια μικρούλα ελιά, φυτεύοντας έναν ωραίο 

λαχανόκηπο.  

       Σε αυτή την απόφασή τους αφορμή στάθηκε αφενός, το πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής αγωγής που υλοποίησαν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 

σχετικά με την ελιά και το λάδι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τέλη Νοεμβρίου αρχές 

Δεκεμβρίου. Οι περισσότεροι από τους μαθητές είναι μεγαλωμένοι σε ένα αστικό 

περιβάλλον και δε γνωρίζουν πολλά για την καλλιέργεια της ελιάς και για την 

παραγωγή του ελαιόλαδου. Έτσι, δέχτηκαν με χαρά να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους για την ελιά και το λάδι συμμετέχοντας σε μια σειρά από δραστηριότητες. 

Αφετέρου, μια εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι μαθητές στο ΚΠΕ 

Ελευσίνας, τους έδωσε το έναυσμα για συζήτηση και προβληματισμό πώς 

μπορούν να αξιοποιήσουν  το φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται στην αυλή του 

σχολείου τους. Στο πρόγραμμα που συμμετείχαν στο ΚΠΕ Ελευσίνας με τίτλο : 

«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία», έμαθαν να 

παρατηρούν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον και διαπίστωσαν με 

μελέτη πεδίου την αλληλεπίδραση τους στον χώρο και στον χρόνο.  

  Οι μαθητές λοιπόν  παρατήρησαν τα δέντρα που βρίσκονται στο προαύλιο και 

στον κήπο του σχολείου. Αναγνώρισαν τη μικρούλα ελιά και συμφώνησαν να την 

υιοθετήσουν και να τη φροντίσουν. Μάλιστα, - όπως προαναφέρθηκε - 

αποφάσισαν να στολίσουν τη γωνιά όπου βρίσκεται  με έναν ωραίο 

λαχανόκηπο.  Γι’ αυτό εντάχθηκαν στο  Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των 

αρωμάτων» . Μπήκαν στο Δίκτυο με τον τίτλο : « Στολίζουμε το χώρο της 

ελιάς φυτεύοντας».    

    Αρχικά, απευθύνθηκαν  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού, για να 

οργώσει το μέρος όπου είναι φυτεμένη η ελίτσα.  
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  Επειδή, όμως, δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τους 

λαχανόκηπους αποφάσισαν να καλέσουν τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ στην τάξη τους, 

που θα τους μάθαιναν τα μικρά και τα μεγάλα μυστικά του κηπουρού.  

   Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ αφηγήθηκαν στους μικρούς μαθητές παραμύθια και 

ιστορίες σχετικά με τους λαχανόκηπους, τα λουλούδια , τα έντομα και τα 

δέντρα. Οι μικροί μαθητές απόλαυσαν την ανάγνωση των βιβλίων , εμπλούτισαν 

τις γνώσεις τους , ταξίδεψαν με τα φτερά της φαντασίας τους και δημιούργησαν… 

ζωγραφιές, κείμενα, ιστορίες… Τα Βιβλία  έμειναν στο σχολείο μας από την 

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή  19 Φεβρουαρίου 2016. 
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Αλλά η θεωρία χρειάζεται και καλή πρακτική, γι’ αυτό συμβουλεύτηκαν τον  

γεωπόνο  κ. Γιάννη Ζοπανιώτη, καθηγητή  στο τμήμα Γεωπονίας και 

Περιβάλλοντος  του 2ου ΕΠΑΛ Ιλίου, για να τους βοηθήσει να φυτέψουν 

σπόρους από πατάτες, ντομάτες, μαρούλια και άλλα λαχανικά (αγγούρια, 

κολοκύθια, πιπεριές), αλλά και  από λουλούδια όπως βιολέτες, βασιλικούς και 

κατιφέδες, σε πλαστικά ποτηράκια και σε ζαρντινιέρες. Έτσι , δημιούργησαν 

ένα φυτώριο μέσα στην τάξη , που ανέλαβαν να το φροντίζουν. Απώτερος 

σκοπός τους να  μεταφυτέψουν τα φυτά στον κήπο του σχολείου και κάποια από 

αυτά να τα πουλήσουν στο πασχαλινό παζάρι.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     Σε μερικές μέρες, και μετά από πολλή φροντίδα και αγάπη …  οι σπόροι 

άρχιζαν να φυτρώνουν και τα φυτά να μεγαλώνουν. Η χαρά των παιδιών ήταν 

απερίγραπτη!  
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 Πολλά από τα μικρά φυτά, τα διέθεσαν (πούλησαν) στο πασχαλινό παζάρι, που 

διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Με αυτό τον 

τρόπο  παρακίνησαν  τους συμμαθητές τους να φροντίσουν τα μικρά φυτά και να 

ενδιαφερθούν για το περιβάλλον και για τη φύση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης 
σας  εύχονται να έχετε

Καλό  Πάσχα 

με υγεία και με αγάπη
με  λαχανικά  και με άνθη!
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Τα υπόλοιπα φυτά τα φύτεψαν στον κήπο του σχολείου τους. Έτσι, γύρω 

από την ελίτσα δημιούργησαν έναν λαχανόκηπο από πιπεριές,  μαρουλάκια, 

ντοματούλες και πατάτες με τη βοήθεια του γεωπόνου -καθηγητή κ. Γιάννη 

Ζοπανιώτη, από τον οποίο προμηθευτήκαμε και τον πατατόσπορο.  
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    Κι επειδή τα απρόοπτα πάντα συμβαίνουν στη ζωή , ανακαλύψαμε ότι δεν 

είμαστε μόνοι μας στον κήπο. Ένας ‘’κάτοικος’’, μια χελωνίτσα, έφαγε μερικά  

φυτά του κήπου… Αποφασίσαμε λοιπόν, να περιφράξουμε τον χώρο μας με 

σεβασμό προς τη  χελώνα, ώστε να βρίσκει τροφή και νερό.  

 

 

 

 

 

Ο λαχανόκηπός μας  
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Επιπλέον, όλοι οι μαθητές του σχολείου φύτεψαν με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους δεντράκια-θάμνους (αγγελικές, δάφνες) που προμηθευτήκαμε 

από τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Ν. Αλέξανδρου Διομήδους (Χαϊδάρι) σε 

παρτέρι του σχολείου τους και υποσχέθηκαν να τα φροντίζουν. Έτσι, κάθε τάξη 

ανέλαβε να υιοθετήσει και να φροντίζει ένα μικρό δεντράκι.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Τέλος, ‘’σκάλισαν’’ το χώμα, συνέλεξαν τις πατάτες που είχαν φυτέψει, τις 

μαγείρεψαν υπό την καθοδήγηση της  δασκάλας τους κ. Παρασκευής Πολυδώρου 

και  τις έψησαν στον φούρνο του σχολικού κυλικείου. Ύστερα,  απόλαυσαν  αυτή 

την υπέροχη λιχουδιά και υποσχέθηκαν ότι του χρόνου θα φτιάξουν μεγαλύτερο 

κήπο.   
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Η συγκομιδή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ψήσιμο και το κέρασμα 
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Επίλογος  

   Η φροντίδα της ελιάς, του λαχανόκηπου και του φυτώριου έδωσε στους 

μαθητές τη χαρά της δημιουργίας, αλλά και τους γέμισε  συγχρόνως με 

υπευθυνότητα. Έμαθαν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

Επίσης, κατάφεραν με τις δράσεις τους στο χώρο του σχολείου να 

ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους μαθητές, καθώς και τους γονείς του 

σχολείου, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να ασχοληθούν κι αυτοί του χρόνου 

με θέματα περιβαλλοντικά.  Τέλος, δόθηκε σε όλους τους μαθητές έπαινος από 

τους δασκάλους τους για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος.  

 

 

 

 

 

 

 

«Δεν αρκεί πλέον η καταγγελία... Πρέπει από 'δώ και πέρα να διατυπώνουμε λύσεις. 

Δεν αρκεί να θυμίζουμε το επείγον του πράγματος. Πρέπει ν' αρχίσουμε, και ν' 

αρχίσουμε ορίζοντας τους δρόμους που είναι ικανοί να μας οδηγήσουν στον Δρόμο 

(μέλλον)» 

Εντγκάρ Μορέν, Ο Δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας, Μετάφραση 

Θεόδωρος Παραδέλλης. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2016 

(Περισσότερες λεπτομέρειες  θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 

http://7dim-ag-anarg.att.sch.gr) 

(Θερμές ευχαριστίες στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε.  

Γ’  Αθήνας   κ.  Ελένη Νιάρχου , στον  γεωπόνο - καθηγητή  κ.  Γιάννη Ζοπανιώτη,  στη 

συνάδελφο   της  Φυσικής Αγωγής κ. Βασιλική Ταλάντζη,  στην υποδιευθύντρια  κ. 

Αθηνά Αντωνίου  και στον  διευθυντή του σχολείου κ. Αναστάσιο Αθανασόπουλο,  

στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων , στον Δήμο Αγίων Αναργύρων –Καματερού  για 

την πολύτιμη βοήθειά τους.) 

 

7
ο

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων

ΕΠΑΙΝΟΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απονέμεται στον/στη(ν) …………………….....................................

μαθητή/-τρια της Δ’ τάξης του Σχολείου , για την ενεργητική

συμμετοχή του/της σε δράσεις και σε δραστηριότητες στο

περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα : « Η ελιά, ένα πολύτιμο

φυτό του τόπου μας – Σχολικοί Κήποι» κατά το σχολικό έτος

2015-2016.

Άγιοι Ανάργυροι,  15-06-2016
Οι  δάσκαλοι   των   τάξεων

Χαράλαμπος   Δήμας 

Παρασκευή Πολυδώρου
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«Αγαπούμε τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα. 

   Τα ερπετά, τον ουρανό και τα έντομα. 

    Είμαστε, είμαστε κι εμείς όλα μαζί. 

            Μαζί και ο ουρανός και η γη». 

              Γ. Ρίτσος «Εαρινή Συμφωνία» 

 

 

 

             «Ο Κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» 

 

10ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων 

 

Υπεύθυνοι Προγράμματος 

Πολυδώρου Αθανασία    (ΠΕ 70) 
Τσαγκαράκης Γεώργιος  (ΠΕ 11  ) 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Μια φορά κι έναν καιρό … στις αρχές του περασμένου αιώνα ... στη δυτική 

άκρη της πόλης της Αθήνας υπήρχε μια περιοχή γεμάτη κτήματα, μεγάλα 

βοσκοτόπια και ελαιώνες (απομεινάρια του μεγάλου ελαιώνα της Αθήνας από την 

εποχή του Πεισίστρατου) - «Δερβισαγού» ένα από τα παλιά τοπωνύμιά της … Ο 

Κηφισός, ο ποταμός που οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν ως Θεό, κυλούσε άλλοτε 

ήρεμος και άλλοτε ορμητικός τα νερά του δίπλα της στη διαδρομή του προς τη 

θάλασσα και έδινε ζωή στην περιοχή. Κάπου ανάμεσα στα ψηλά δέντρα, ένα μικρό 

«ναΐδριο» (1876) αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή, αποτελούσε ένα σταθμό 

ξεκούρασης, ένα μικρό «τάμα ελπίδας» για τους κουρασμένους ταξιδιώτες που 

ανηφόριζαν προς την Πάρνηθα. Ανάμεσα σε όλα αυτά, μόνο το τρένο του Λαυρίου 

που διέσχιζε την ήσυχη περιοχή μουγκρίζοντας και ξεφυσώντας μαύρο καπνό (ο 

«Μουντζούρης», το «Θηρίο») χαλούσε τη γαλήνη 

και την ηρεμία… 

Όπως κάθε παραμύθι όμως, έτσι και το δικό 

μας έχει και ένα παλάτι, έναν «πύργο». 

Συγκεκριμένα, τον Πύργο Βασιλίσσης, μια έπαυλη 

χτισμένη στην εύφορη κοιλάδα του Κηφισού 
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ποταμού από το 1854 μέσα σε ένα κτήμα 2.500 περίπου 

στρεμμάτων που απέκτησε η βασιλική οικογένεια της νεοαπελευθερωθείσας 

Ελλάδας προκειμένου να δημιουργήσει ένα πρότυπο Κέντρο Γεωργίας και 

Κτηνοτροφίας για να εκσυγχρονίσει τις αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι κάτοικοι των επαρχιών της Ελλάδας 

που μετοίκησαν στην Αθήνα ανακάλυψαν αυτό το 

μικρό σημείο που τους εξασφάλιζε κάποια 

στοιχειώδη αγαθά για να ζήσουν… Σιγά – σιγά 

μικρά σπιτάκια με τα περιβολάκια τους 

ξεφύτρωσαν στην περιοχή και μια μικρή γειτονιά 

με το όνομα Ανάκασα γεννήθηκε και εντάχθηκε 

στην ευρύτερη συνοικία που είχε νωρίτερα 

δημιουργηθεί, τους Αγίους Αναργύρους. 

Τα παιδιά δεν είχαν σχολείο. Τα πρώτα χρόνια 

διέσχιζαν το ποτάμι πατώντας πάνω σε πρόχειρες 

σανίδες και πολλές φορές πέφτοντας μέσα στο νερό 

που τον χειμώνα ήταν άφθονο, για να φτάσουν στο 

σχολείο της γειτονικής συνοικίας της Νέας 

Φιλαδέλφειας, ενώ αργότερα φιλοξενούνταν σε 

πρόχειρα οικήματα – μικρά σπιτάκια της γειτονιάς 

τους που στέγασαν τα όνειρά τους για μόρφωση και 

αλλαγή της ζωής τους επί δύο δεκαετίες περίπου 

(1950 – 1960). 

Δεκαετία 1970…. Ο μεγάλος ελαιώνας απέναντι από το εκκλησάκι, δίπλα 

στις ράγες –ό,τι είχε απομείνει από το τρένο το οποίο είχε πάψει προ πολλού το 

ταξίδι του– επιλέχθηκε να θυσιαστεί για χάρη των παιδιών…  

Οι αιωνόβιες ελιές «έπεσαν» στον 

βωμό της μόρφωσης κι ένα 

«υπερσύγχρονο» για την εποχή του 

σχολείο άνοιξε τις πύλες του το 1974. Ένα 

κλασικό παράδειγμα της γενικότερης 

τσιμεντοποίησης που αποτέλεσε κανόνα 

του αστικού τοπίου και θεωρήθηκε 

«πρόοδος». 

Σε αυτό το κτήριο στεγάζεται έως σήμερα το σχολείο μας, το 7θέσιο 10ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το οποίο μοιράζεται τη στέγη του με το 

12θέσιο 5ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων. 
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«Έκανα τον δρόμο ένα καθαρό 

ποτάμι και την κολόνα της ΔΕΗ, 

ένα ψηλό δέντρο». (Ευάγγελος) 

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα 

Η ιστορία της περιοχής και ο χώρος του σχολείου, μάς ώθησε να 

υλοποιήσουμε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2011 – 2012 πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αυτό προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους 

μαθητές μας να «δουν με άλλα μάτια» την πόλη που κατοικούν και κινούνται 

καθημερινά, να διαπιστώσουν πιθανά προβλήματα στο άμεσο περιβάλλον τους 

και να τους δημιουργηθεί η επιθυμία να κινητοποιηθούν και να δράσουν, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων τους, ώστε να πετύχουν τη βελτίωσή του. 

Τους παροτρύναμε να παρατηρήσουν την πόλη γύρω τους από ένα ψηλό 

σημείο του σπιτιού τους (παράθυρο, ταράτσα), να φωτογραφίσουν ό,τι βλέπουν 

και να φέρουν τις φωτογραφίες στο σχολείο. 

Στη συνέχεια τις παρουσιάσαμε σε όλους μέσω του διαδραστικού πίνακα. 

Ζητήσαμε να μας πουν ποιο χρώμα είναι αυτό που επικρατεί, τι είναι αυτό που 

τους αρέσει σε αυτό που βλέπουν και τι όχι. 

Αυτό που έβλεπαν δεν τους άρεσε ιδιαίτερα. Πολυκατοικίες η μια δίπλα 

στην άλλη, δρόμοι, αυτοκίνητα, καθόλου ελεύθεροι χώροι. Παρατήρησαν ότι το 

χρώμα που επικρατεί είναι το γκρι, ενώ λείπει από τις πιο πολλές φωτογραφίες το 

πράσινο. 

Τους ζητήσαμε να επέμβουν στις φωτογραφίες με την τεχνική του κολάζ 

για να «βελτιώσουν» αυτά που βλέπουν. 

ΠΙΚΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ        οδήγησαν σε           ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

 

      για ένα καλύτερο περιβάλλον 
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Σχ. έτος 2012 – 2013:  « Ο Βοτανόκηπος της Έκτης»                           ΣΤ΄ τάξη 

Σχ. έτος 2013 – 2014:  « Ένας κήπος, ο δικός μας παράδεισος»            Ε΄ τάξη 

Σχ. έτος 2014 – 2015:  «Γεύσεις κι ευωδιές στον κήπο μας πολλές!!»  ΣΤ΄ τάξη 

Σχ. έτος 2015 – 2016:  «Μια ματιά στο παρελθόν και το παρόν 
         της γειτονιάς μέσα από τον σχολικό μας 
         κήπο»         Δ΄ τάξη 

 

Συμπερασματικά, να τονίσουμε ότι κατά την πορεία 

του συγκεκριμένου προγράμματος πράγματι οι μαθητές διαπίστωσαν προβλήματα, 

κατέγραψαν τις προτάσεις τους, ένιωσαν ικανοί και αρκετά δυνατοί ώστε να 

εκφράσουν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους, ένα προσωπικό τους όραμα για το 

μέλλον της περιοχής τους. 

Κι εμείς αναρωτηθήκαμε: Μήπως η αρχή θα μπορούσε να γίνει από τον 

χώρο του σχολείου; Να αντιληφθούν οι μαθητές το σχολείο όχι αποκομμένο, αλλά 

ενταγμένο μέσα στο αστικό τοπίο, μέρος του οποίου αποτελεί. 

Οι συγκυρίες ήταν πολύ ευνοϊκές, αφού η επόμενη σχολική χρονιά 2012 -

2013 συνέπεσε με τη δημιουργία του Τοπικού Δικτύου «Ο κήπος των χρωμάτων 

και των αρωμάτων» της Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας στο οποίο από την αρχή 

ενταχθήκαμε. 

Από το 2012 και μέχρι το 2016 συμμετείχαμε στο Δίκτυο με τα 

ακόλουθα προγράμματα: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Παράλληλα και σε συνάρτηση με το γενικό πλαίσιο του θέματος του 

τοπικού δικτύου πραγματοποιήθηκαν προγράμματα Αγωγής Υγείας και 

Περιβαλλοντικά, με θέματα σχετικά με τη διατροφή και το νερό. 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, προσεγγίσαμε το θέμα του 

προγράμματος από πολλές και διαφορετικές πλευρές που πολύ σχηματικά 

μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες επιμέρους ενότητες: 
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Επιμέρους ενότητες θέματος 

1. Γνωριμία με το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς και του 

σχολείου, επαφή των μαθητών με τον χώρο (δομημένο και μη) στο παρελθόν 

και στο παρόν. 

 Η γειτονιά μου – ένα ταξίδι στο χθες – ένα όραμα για το σήμερα 

2. Δημιουργία κήπου στην αυλή του σχολείου – ένα ζωντανό κομμάτι 

επανασύνδεσης με την ιστορία της περιοχής 

 Λαχανόκηπος (καλλιεργώ την τροφή μου). Δημιουργία, συντήρηση, 

φροντίδα, συγκομιδή, τρόποι διάθεσης λαχανικών. 

 Βοτανόκηπος (αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας). Δημιουργία, 

συντήρηση, φροντίδα, συγκομιδή. Απλές, παραδοσιακές μέθοδοι 

διατήρησης και επεξεργασίας αρωματικών φυτών και βοτάνων. 

3. Γνωριμία με το έδαφος (χρησιμότητα, σύσταση, εμπλουτισμός) – 

Κομποστοποίηση 

4. Γνωριμία με τα φυτά (κατηγοριοποιήσεις, λειτουργίες, διατροφική αξία) 

5. Γνωριμία με τα φυτά  

 Στη λογοτεχνία  

 Στην τέχνη – Τα δέντρα στη ζωγραφική του Βαν Γκονγκ – αφορμή για να 

πούμε ιστορίες 

 Στην παράδοση (μύθοι – παροιμίες – αινίγματα) 

6. Τρόποι καλλιέργειας. Διατήρηση σπόρων – Φυτώριο λαχανικών 

7. Η ελιά – δέντρο ιερό του τόπου 

 Έλλη, η δική μας ελιά 

 Η ελιά του Πεισίστρατου – μνημείο κληρονομιάς στην πόλη μας 

 Λιομάζωμα (ελιές σχολείου), συντήρηση καρπών 

 Έκδοση περιοδικού 

 Ημέρα ελιάς – εκδηλώσεις – ενημέρωση σχολικής κοινότητας 

8. Κήπος – παρουσίαση 

 Ημέρα σαλάτας –  προσφορά προϊόντων 

 Ημέρα κήπου – εκδηλώσεις – ενημέρωση σχολικής κοινότητας 

9. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με τις δράσεις – συμμετοχή σε 

διαγωνισμό (βράβευση ταινίας). 
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Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι 

Με τα προγράμματά μας επιθυμούσαμε οι μαθητές: 

 να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης, ενεργητικής συμμετοχής και ομαδικότητας. 

 να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης πρασίνου στη 

γειτονιά τους και να εκφράσουν την επιθυμία να παρέμβουν, να προτείνουν 

λύσεις και να θελήσουν να τις πραγματοποιήσουν στο μέτρο του δυνατού. 

 να προβληματιστούν σχετικά με τη λειτουργία, την αισθητική και τη 

χρηστικότητα του χώρου της αυλής και να αναπτύξουν σεβασμό και 

υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση και τη φύλαξή του. 

 να αντιληφθούν ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στο περιβάλλον του 

σχολείου τους, να το διαμορφώσουν, να το προστατέψουν και να 

καλλιεργήσουν σε αυτό φυτά που αποτελούν μέρος της διατροφής τους. 

 να νιώσουν τη χαρά της σύνδεσης του κήπου τους με την ιστορία του χώρου 

του σχολείου τους αλλά και της γειτονιάς τους και της σημασίας που έχει η 

παρουσία του παρελθόντος ως ζωντανού κυττάρου στη δημιουργία του 

παρόντος. 

 να αισθανθούν τη σημασία και τη μεγάλη αξία της ατομικής αλλά και της 

συλλογικής προσφοράς στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος. 

 να ανακαλύψουν τη σημασία του εδάφους, του νερού και του ήλιου στην 

ανάπτυξη των φυτών και να κατανοήσουν τη φροντίδα που χρειάζονται τα 

φυτά, ανάλογα με τις εποχές του έτους καθώς και τη σημασία τους στη ζωή 

όλων των ζωντανών οργανισμών. 

 να μπορούν να διακρίνουν και να κατηγοριοποιούν βασικά είδη φυτών όπως 

λαχανικά, αρωματικά φυτά, διακοσμητικοί θάμνοι, λουλούδια αλλά και να 

περιγράφουν τον τρόπο καλλιέργειας και ανάπτυξης των φυτών τους. 

 να εφαρμόσουν απλές, παραδοσιακές μεθόδους διατήρησης και 

επεξεργασίας των αρωματικών φυτών και των βοτάνων που θα φυτέψουν. 

(αποξήρανση – αρωματικά λικέρ). 

 να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις ασθένειες των φυτών που θα 

καλλιεργήσουν και την καταπολέμησή τους χωρίς φυτοφάρμακα, αλλά με 

σύγχρονους βιολογικούς τρόπους. Να γνωρίσουν τις βιοκαλλιέργειες και τις 

συγκαλλιέργειες λαχανικών και αρωματικών φυτών και να αιτιολογούν τη 

σημασία της συνύπαρξής τους. 
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 να «ανακαλύψουν» τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται 

από παλιά μέσα ή γύρω από το σχολείο, να οργανώσουν και να πάρουν 

ενεργό μέρος στη συγκομιδή των καρπών, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν 

παραδοσιακούς τρόπους συντήρησης της παραγωγής τους. 

 Να γνωρίσουν την κομποστοποίηση και να φτιάξουν το δικό τους βιολογικό 

λίπασμα, μέσα από διαδικασίες κομποστοποίησης σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο του κήπου. 

 να γνωρίσουν τον ρόλο των φυτών στη διατροφή του ανθρώπου. Να 

συγκεντρώσουν συνταγές και να μαγειρέψουν αξιοποιώντας τα δικά τους 

λαχανικά και βότανα. 

 να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού εργαλείων και οργάνων. 

 να συμμετέχουν στην έρευνα – συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση, κρίση 

και παρουσίαση των συμπερασμάτων. 

 να εκφράζουν με γραπτό λόγο τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους από τις 

δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια δημιουργίας του σχολικού τους 

κήπου. 

 να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ταλέντα και κλίσεις τους και την 

ικανότητα να εκφράζονται μέσα από ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων και 

θεατρικό παιχνίδι. 

 

Μεθοδολογία – τεχνικές 

 Διαθεματική – διεπιστημονική θεώρηση 

 Μέθοδος project 

 Ομαδοσυνεργατική μάθηση (δημιουργία ομάδων, καταγραφή αναγκών, 

κατανομή εργασιών) 

 Βιωματική προσέγγιση (έρευνα – λύσεις – συνέπειες δράσης) 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Δραματοποίηση – θεατρικό παιχνίδι – παιχνίδια ρόλων – δημιουργική 

έκφραση (γραπτά κείμενα, ζωγραφικές απεικονίσεις, ομαδικές 

μουσικές – θεατρικές δημιουργίες) 

 Λογοτεχνικά κείμενα – ζωγραφικοί πίνακες 

 Αξιοποίηση εκπ/κών πακέτων του Τοπικού Δικτύου 

 Έρευνα πεδίου – περιβαλλοντικό μονοπάτι 
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 Ερωτηματολόγια – συνεντεύξεις 

 Συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες 

 Χρήση διαδικτύου - google maps - διαδραστικός πίνακας  

 

Πεδία σύνδεσης με τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού  

προγράμματος (συνοπτικά)1 

Γλώσσα: (Φύλλα Εργασίας, κειμενικά είδη, μελέτη – κατανόηση-ερμηνεία 

κειμένων και βιβλίων για τον κήπο, αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό υλικό, αναζήτηση και καταγραφή μύθων, αινιγμάτων – παροιμιών, 

παραγωγή λόγου (προετοιμασία συνέντευξης – δημιουργία ερωτηματολογίου, 

καταγραφή εντυπώσεων, συγγραφή ιστορίας – παραμυθιού, δημιουργία 

ποιημάτων – κόμικς, έκδοση περιοδικού) 

Ιστορία: (κομμάτια της τοπικής ιστορίας και συσχετισμός τους με τη 

γενικότερη ιστορία, λατρεία του Κηφισού στην αρχαιότητα, το δέντρο της ελιάς 

στην ιστορία, εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, ελιά Πεισίστρατου) 

Μαθηματικά: (μετρήσεις στον κήπο, υπολογισμός ηλικίας δέντρων, 

επεξεργασία ερωτηματολογίων – διαγράμματα) 

Γεωγραφία: (μελέτη πεδίου, η θέση της συνοικίας μας στην Αττική, όμοροι 

δήμοι, μελέτη σχεδιαγραμμάτων γειτονιάς, επισήμανση οδών, ο δρόμος του 

τρένου, χρήση google maps, ο Κηφισός ως στοιχείο της γεωμορφολογίας της 

Αττικής) 

Φυσικές επιστήμες: ( φωτοσύνθεση – αναπνοή – διαπνοή φυτών, έδαφος, 

ενέργεια, οικοσύστημα) 

Θρησκευτικά: (εκκλησία Αγίας Παρασκευής – παλαιός ναός, 

εικονογράφηση, ρυθμός ναού) 

Εικαστικά: (χειροτεχνίες, ομαδικές αφίσες, ζωγραφικές αναπαραστάσεις 

φυτών, εικαστικές κατασκευές με αποξηραμένα φυτά, έργα μεγάλων ζωγράφων 

με θέμα τη φύση) 

1 Η αναλυτική περιγραφή της διαθεματικής σύνδεσης του προγράμματος με τα 

γνωστικά αντικείμενα θα φανεί στη συνέχεια κατά την περιγραφή των δράσεων. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτούσε έναν πολύ προσεκτικό 

σχεδιασμό δράσεων που ποικίλουν ως προς το είδος και ως προς τον χώρο που 

πραγματοποιήθηκαν, αλλά συνετέλεσαν στην επίτευξη των στόχων μας. Θα 

περιγράψουμε συνολικά τις δραστηριότητες που, κατά τη διάρκεια των 4 ετών, 

γίνονταν παράλληλα: 

 Στον χώρο του σχολείου (στη σχολική αίθουσα – στον κήπο). 

 Εκτός σχολείου (στη γειτονιά, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στην Πάρνηθα, σε 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 Προετοιμασία – εκπαίδευση των υπευθύνων εκπαιδευτικών 

 Προετοιμασία – εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση μαθητών (σχολική αίθουσα 

– επισκέψεις) 

 Δημιουργία – συντήρηση κήπου (δράσεις ομάδων εργασίας – σχολική 

αίθουσα, κήπος) 

 Συγκομιδή – διάθεση προϊόντων 

 Παρουσίαση προγράμματος – αξιολόγηση 

Κάποια από αυτά τα στάδια τις πιο πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονταν και 

διεξάγονταν ταυτόχρονα (πχ. δράση στη σχολική αίθουσα με ταυτόχρονη δράση 

στον κήπο). 

 

 Προετοιμασία εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός θεωρούμε ότι θα πρέπει να συντονίζει, να βοηθά, να 

εμπνέει, να καθοδηγεί διακριτικά και να διαμεσολαβεί στην απόκτηση των 

γνώσεων των μαθητών του. Για να διαμορφώσει αυτόν τον ρόλο, του 

εκπαιδευτικού – εμψυχωτή, είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωση και η 

προσωπική του προσπάθεια ανάπτυξης. Η συμμετοχή μας στα πολλαπλά 

σεμινάρια και στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν τα τέσσερα αυτά 

χρόνια από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας μέσω της 

Υπευθύνου κας Νιάρχου Ελένης, πρόσφερε σημαντικότατη βοήθεια και 

εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής μας αποσκευής και μας έδωσε δύναμη ώστε να 

διεκπεραιώσουμε τα προγράμματα και να κατευθύνουμε επιτυχώς τους μαθητές 

μας στην επίτευξη των στόχων τους. 
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Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε κάθε είδους 

διδακτισμό. Πιστεύουμε στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την πράξη και 

αυτό τουλάχιστον προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε. Δεν θεωρήσαμε τους εαυτούς 

μας κατόχους της γνώσης ούτε αυθεντίες. Μαθαίναμε μαζί με τα παιδιά. 

Ενθαρρύναμε την ελεύθερη έκφρασή τους, χωρίς κριτική. Αποδεχόμασταν τις 

ιδέες τους και επιδοκιμάζαμε κάθε προσπάθεια. Λάθη κάνουμε όλοι και αυτό το 

τονίζαμε κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια δυσκολία ή συνέβαινε μια αποτυχία. 

Πολλές φορές μπορεί τα αποτελέσματα να μην ήταν τα αναμενόμενα, μπορεί να 

μην ήταν εξαιρετικές δημιουργίες..!! αλλά ήταν δικά τους! Ήταν αποτέλεσμα των 

κόπων τους. 

Σκοπός μας δεν ήταν να φτιάξουμε τον πιο όμορφο, τον πιο τέλειο κήπο, 

δεν μπήκαμε ποτέ σε διαδικασία ανταγωνισμού ή προβολής. Ζητούμενο ήταν η 

διαμόρφωση της στάσης των μαθητών μας απέναντι στο περιβάλλον να έρθει ως 

αποτέλεσμα της απρόσκοπτης και οικειοθελούς συμμετοχής τους στη δράση. Ο 

ενθουσιασμός τους αποτελούσε για μας την επιβεβαίωση ότι είμαστε στον σωστό 

δρόμο. Προσπαθούσαμε πάντα να είμαστε ενεργητικοί ακροατές, να 

δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας στις ομάδες, ώστε ο κάθε μαθητής να μη 

διστάζει να εκφράσει την άποψή του. Συνοδεύαμε τις ομάδες στην πορεία τους, 

ήμασταν πάντα παρόντες και παρεμβαίναμε όποτε χρειαζόταν όχι σαν ελεγκτές, 

αλλά διακριτικά με σκοπό να βοηθήσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Τίποτα 

δεν ήταν εύκολο. Όλα όσα έγιναν ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, 

προσπάθειας και επιμονής των μαθητών μας που αγάπησαν πραγματικά αυτό που 

έκαναν. 

 

 Προετοιμασία μαθητών 

 αρχικές δράσεις – απόφαση 

Η καλή διάθεση και ο ενθουσιασμός, φυσικά, αποτελεί προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε δράση. Δεν αρκούν όμως. Για την επιτυχία ενός προγράμματος πέρα 

από την επιθυμία, απαραίτητο είναι η δράση των μαθητών να είναι αποτέλεσμα 

συνειδητής απόφασης. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν απαντηθεί τα εξής 

ερωτήματα: 

- Τι θέλουμε να κάνουμε; Ποιον σκοπό θέλουμε να πετύχουμε; 

(αποτελέσματα) 

- Μπορούμε να τον πετύχουμε; Πώς θα τα καταφέρουμε; (ενέργειες - μέσα) 
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Μαζί με τους μαθητές μας, κάναμε μια περιήγηση 

στον χώρο της αυλής του σχολείου. Τους ζητήσαμε να 

κοιτάξουν προσεκτικά όλα τα σημεία της και στη 

συνέχεια στην αίθουσα δόθηκε στις ομάδες Φ.Ε.1 που 

ζητούσε να καταγράψουν τι τους αρέσει στο σχολείο, τι 

δεν τους αρέσει και τι προτείνουν να γίνει γι’ αυτό. 

Οι ατομικές καταγραφές στη συνέχεια γράφτηκαν 

και στον πίνακα και έτσι συζητήθηκαν από όλη την τάξη. 

Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό που δεν τους αρέσει στην αυλή του σχολείου 

τους, είναι το τσιμέντο που επικρατεί παντού και έκαναν διάφορες προτάσεις 

βελτίωσης (εφικτές και ανέφικτες). 

Παρουσιάσαμε φωτογραφίες σχολείων που είχαν κήπο και άλλων που δεν 

είχαν  και τους ζητήσαμε να τις σχολιάσουν και να τις συγκρίνουν δικαιολογώντας 

την άποψή τους. 

Όλοι προτιμούσαν να φοιτούν στα σχολεία που είχαν κήπο και έδωσαν 

απαντήσεις όπως «γιατί είναι πιο όμορφο» «γιατί έχει περισσότερο οξυγόνο». 

Στο τέλος ζωγράφισαν το σχολείο τους γεμάτο λουλούδια και δέντρα!! 

Έγινε λοιπόν μια κοινή πρόταση: 

Να φτιάξουμε έναν κήπο! 

Αναζητήσαμε σημεία της αυλής που θα 

προσφέρονταν για κάτι τέτοιο. Ανακαλύφθηκε και 

προτάθηκε ένα στενόμακρο ανεκμετάλλευτο 

κομμάτι γης, στην ανατολική πλευρά του σχολείου, 

που το έβλεπε όλη τη μέρα ο ήλιος. Ήταν γεμάτο 

αγριόχορτα και σκουπίδια και κανείς δεν είχε ποτέ 

ενδιαφερθεί γι’ αυτό. 

Οι μαθητές παρατηρώντας το για πρώτη φορά αναρωτήθηκαν, πώς να 

ήταν όλος αυτός ο χώρος που καταλαμβάνει τώρα το σχολείο, παλαιότερα, (πριν 

χτιστεί το σχολικό κτήριο), πώς να ήταν όλη η γειτονιά τριγύρω του, μήπως θα 

μπορούσαν κι αυτοί με τον κήπο τους να δημιουργήσουν έναν χώρο πρασίνου που 

να θυμίζει κάτι από τα παλιά και έτσι να αλλάξει η όψη τόσο του σχολείου όσο και 

της γειτονιάς.  

Η αφορμή δόθηκε για να ξεκινήσουμε το «ταξίδι» μας. 
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 Η γειτονιά μου – ένα ταξίδι στο χθες 

(ΓΛΩΣΣΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

 

 Στο σχολείο 

Ζητήσαμε από τους μαθητές μας να γίνουν ερευνητές: 

 να πάρουν συνέντευξη από ηλικιωμένα άτομα του περιβάλλοντός τους με 

ερωτήσεις για το παρελθόν της γειτονιάς. 

 να βρουν φωτογραφίες που να δείχνουν σημεία της περιοχής σε 

παλαιότερα χρόνια. 

Θελήσαμε να παρατηρήσουν τη γειτονιά που ζουν, μέρος της οποίας είναι 

και το σχολείο, συγκρίνοντας τη σημερινή μορφή της με εκείνη του παρελθόντος 

ώστε, στηριζόμενοι στα γενικά αποτελέσματά τους, να αποφασίσουν αν θέλουν να 

δράσουν για να συμβάλλουν στη βελτίωση του άμεσου περιβάλλοντός τους. Από 

την άλλη θεωρήσαμε ότι έτσι θα αποκτούσαν μεγαλύτερο σεβασμό στον χώρο που 

κινούνται καθημερινά. 

Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων δημιουργήθηκαν από τα μέλη κάθε ομάδας 

ξεχωριστά, στη συνέχεια συζητήθηκαν στις ομάδες και στο τέλος στην ολομέλεια 

αποφασίστηκε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου (οι ερωτήσεις αφορούσαν σε 

κομβικά σημεία της γειτονιάς που σχηματίζουν την εικόνα της με επίκεντρο το 

σχολείο). 

Οι ομάδες ανέλαβαν δράση και σε λίγο διάστημα συγκέντρωσαν τα 

ευρήματά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν να πουν πολλά για το 

παρελθόν και όλα καταγράφηκαν και διαβάστηκαν στην τάξη.  

Το φωτογραφικό υλικό (παλιές και σύγχρονες φωτογραφίες) 

παρουσιάστηκε επίσης στην τάξη μέσω του διαδραστικού πίνακα. 

Η ανακάλυψη των διαφορών του τρόπου ζωής αλλά 

και οι μεγάλες αλλαγές που έμαθαν ότι έχει υποστεί ο 

γνώριμος τόπος στον οποίο κινούνται καθημερινά, 

εντυπωσίασαν τους μαθητές. Για να συμπληρώσουμε την 

ενημέρωσή τους, τους δώσαμε επιπλέον πληροφορίες από  

έναν τόμο αφιερωμένο στην ιστορία των Αγ. Αναργύρων «Η 

πόλη των Αγίων» του Α. Μηλιώνη. 
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Για να κατανοήσουν τον γεωγραφικό χώρο 

πληρέστερα, παρουσιάσαμε στον διαδραστικό πίνακα 

αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής από το  1930 

και τα παιδιά στη συνέχεια μέσω του google maps, 

βρήκαν και οριοθέτησαν την περιοχή μας στο σήμερα. 

Με την πρώτη ματιά επιβεβαιώθηκαν οι προηγούμενες 

διαπιστώσεις των μαθητών. 

Στον σύγχρονο χάρτη βρήκαν και σημείωσαν 

το σχολείο τους καθώς και τα άλλα 4 σημεία 

αναφοράς της γειτονιάς που έρχονται από το 

παρελθόν και που αναφέρονταν και στις διηγήσεις 

των παλιών: Τον Κηφισό ποταμό, την εκκλησία της 

Αγ. Παρασκευής, τις γραμμές του τρένου και τον 

Πύργο Βασιλίσσης (σημερινό Πάρκο Τρίτση).  

 

 Στη γειτονιά – περιβαλλοντικό μονοπάτι 

Όλες οι ομάδες πήραν ένα Φ.Ε.2 και ένα 

σχεδιάγραμμα της γειτονιάς Φ.Ε.3 πάνω στο οποίο θα 

σχεδιαζόταν το περιβαλλοντικό μονοπάτι που θα 

ακολουθούσαμε. 

 

Στον δρόμο μας κάναμε στάσεις σε 

προεπιλεγμένα σημεία, παρατηρούσαμε και 

κρατούσαμε σημειώσεις.  

 Εκκλησία Αγ. Παρασκευής 

 Παλιό σχολείο 

 Κηφισός 

 Πηγάδι 

 Οι γραμμές του τρένου 
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Συναντήσαμε κατοίκους, τους θέσαμε τις ερωτήσεις 

μας κι εκείνοι πρόθυμα μας έδωσαν όσες πληροφορίες ζητούσαμε για τα μέρη που 

εξερευνούσαμε και μας περιέγραψαν πώς ήταν ο τόπος και η ζωή παλαιότερα στη 

γειτονιά μας. 

 

 

 

Ατομικά ζητήθηκε από τους μαθητές: 

 να γράψουν τις εντυπώσεις τους από την περιήγηση στο παρελθόν Φ.Ε.4 

«Περιγράφω πώς ένιωσα περπατώντας πάνω στις γραμμές ενός τρένου που 

δεν υπάρχει πια» 

 να γράψουν μια μικρή ιστορία εμπνευσμένοι από αυτά που έμαθαν Φ.Ε.5 

«Σας γράφω από το παρελθόν» (οι μαθητές «μεταμορφώθηκαν» σε πέτρα, 

πεταλούδα, παπούτσι, χελιδόνι, ελιά και έγραψαν πολύ όμορφες ιστορίες) 

 να ζωγραφίσουν την παλιά γειτονιά και τον χώρο του σχολείου όπως τον 

φαντάζονται 

Στις ομάδες: 

 να συμπληρώσουν ένα Φ.Ε.6 και να συζητήσουν τα συμπεράσματά τους 

στην ολομέλεια 

 

Η απόφασή τους τώρα ήταν συνειδητή. Σκέφτηκαν ότι η δημιουργία ενός 

κήπου στο σχολείο θα μπορούσε να βελτιώσει τον περιβάλλοντα χώρο και τη δική 

τους ζωή στο σχολείο, αλλά και να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο 

παρελθόν και το παρόν. 

«Να δώσουμε την ευκαιρία στο ίδιο χώμα να ζωντανέψει ξανά!» 

Μετά από συζητήσεις, διαφωνίες, συμφωνίες και «διαπραγματεύσεις» 

κατέληξαν ότι είναι διατεθειμένοι να δράσουν για να επιφέρουν τις αλλαγές που 

επιθυμούσαν στο περιβάλλον του σχολείου.  

Δεσμεύτηκαν, μέσω του συμβολαίου της τάξης, ότι με ομαδική δουλειά, 

συνεργασία, ευθύνη και ωριμότητα θα προσπαθούσαν να πετύχουν τον σκοπό 

τους, όσο δύσκολος κι αν ήταν. 
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 Εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση μαθητών 

Στην αρχή του προγράμματος, θέλοντας να ανιχνεύσουμε τις γνώσεις των 

μαθητών μας για τα φυτά και τις καλλιέργειες, τους δώσαμε, προς σκέψη και 

συζήτηση, ένα ερωτηματολόγιο Φ.Ε.7 

Από τις απαντήσεις τους προέκυψε η διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των 

μαθητών γνώριζε πολύ λίγα πράγματα για την καλλιέργεια των φυτών, κάποιοι δεν 

είχαν βρεθεί ποτέ κοντά σε κήπο, άλλοι μόνο στο χωριό κοντά στους παππούδες 

τους, αλλά όλοι είχαν μεγάλη διάθεση να μάθουν και να δημιουργήσουν έναν δικό 

τους λαχανόκηπο στο σχολείο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, τόσο πριν από το ξεκίνημά τους, όσο και κατά τη 

διάρκεια της δημιουργίας του κήπου, παράλληλα με τις δράσεις στον σχολικό 

χώρο, φροντίζαμε να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένων 

φορέων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε να παίρνουν  έγκυρη γνώση και να 

ευαισθητοποιούνται σταδιακά σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το 

περιβάλλον. Να τονιστεί επίσης ότι η κάθε είδους εκπαίδευση που έπαιρναν οι 

μαθητές στα προγράμματα αυτά, γινόταν πάντα μέσω διερεύνησης και παιχνιδιού 

γι’ αυτό συμμετείχαν με χαρά και προθυμία και τις περισσότερες φορές συνδεόταν 

με κάποια αντίστοιχη δράση τους στο σχολείο. 

 

Επισκέψεις – συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Βοτανικός Κήπος Διομήδους  

Πραγματοποιήθηκαν  ξεναγήσεις στον χώρο 

των μεσογειακών φυτών στις οποίες οι μαθητές 

συμπλήρωναν τις γνώσεις τους με τα είδη και τις 

ονομασίες των φυτών, αλλά και με στοιχεία που 

αφορούν στη μυθολογία και 

την ιστορία τους. Ο 

υπεύθυνος γεωπόνος έδειξε 

στα παιδιά πώς να φυτεύουν τους σπόρους, πώς να 

μετρούν την υγρασία του εδάφους - ώστε να γνωρίζουν 

πότε χρειάζονται πότισμα -  και με τη βοήθειά του 

φύτεψαν σποράκια κατιφέ σε γλαστράκια τα οποία στη συνέχεια πήραν στο 

σχολείο με σκοπό αργότερα να τα μεταφυτέψουν στον δικό τους κήπο. 

(ΦΥΣΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
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 Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

Αντώνης Τρίτσης 

 Οργάνωση Γη – «Είμαι ο σπόρος» 

Τους δόθηκε  η ευκαιρία να δουν από κοντά τη 

λειτουργία ενός βιολογικού λαχανόκηπου. 

Παρατήρησαν φυτά σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής 

τους, διέκριναν τους σπόρους, συμμετείχαν σε 

ξεβοτάνισμα, είδαν από κοντά τις εργασίες που 

γίνονται, γνώρισαν την κομποστοποίηση, 

ενημερώθηκαν επίσης από τον γεωπόνο του 

αγροκτήματος, έλυσαν απορίες που είχαν. 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

Παράλληλα, γνώρισαν και από κοντά την 

ιστορία του κτήματος και του Πύργου. Όσα είχαν 

ακούσει θεωρητικά, τα έβλεπαν τώρα μπροστά 

τους, αλλά πάνω απ’ όλα άρχισαν να νιώθουν πιο 

ικανοί και σίγουροι να αναλάβουν το μεγάλο τους έργο. (ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) 

 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – «Τα πουλιά στην πόλη» 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν 

ότι το Πάρκο στο οποίο 

καθημερινά κάνουν περίπατο 

και παίζουν,  αποτελεί  έναν 

σημαντικό βιότοπο για πολλά 

είδη πουλιών. 

Έγινε αναφορά στα λιμναία, δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα του 

Πάρκου και περιήγηση των παιδιών σε ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά 

μονοπάτια γύρω από τις λίμνες. 

Σε προκαθορισμένες στάσεις: 

 έπαιξαν παιχνίδια αναζήτησης 

 προσπάθησαν να εντοπίσουν  φωλιές και 

πουλιά ψηλά στα δέντρα αλλά και γύρω τους 

 προσπάθησαν να διακρίνουν ανάμεσα στους 

διάφορους ήχους, εκείνους των πουλιών και 

να προσπαθήσουν να τους ταξινομήσουν 

 παρατήρησαν επίσης μικρά έντομα, είδη δέντρων και θάμνων 
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 μάζεψαν υλικό από το έδαφος, το παρατήρησαν στη 

συνέχεια με το μικροσκόπιο 

 έκαναν παρουσίαση των ευρημάτων τους 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ) 

 

 Γιορτή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Μια μεγάλη γιορτή μέσα στο Πάρκο! 

Οι μαθητές μας, περνώντας από όλους τους 

«σταθμούς» των περιβαλλοντικών οργανώσεων 

(WWF, Κατάσκοποι του Πλανήτη, MEDΙES κ.λπ.) 

συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή, που αφορούσε σε 

όλα τα σχολεία της Γ΄ Διεύθυνσης. 

 ένιωσαν τη σπουδαιότητα της ύπαρξης αυτού του σημαντικού βιότοπου 

στην περιοχή τους 

 βίωσαν τη χαρά και την αισθητική απόλαυση που δημιουργεί η επαφή με τη 

φύση 

 έπαιξαν παιχνίδια ανακύκλωσης, αναγνώρισης φυτών, προσανατολισμού 

 συμμετείχαν σε βιωματικά παιχνίδια – επίλυση περιβαλλοντικού 

προβλήματος 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ)  

 

 Ποικίλον Όρος – ΑΣΔΑ 

Με τη βοήθεια των γεωπόνων του ΑΣΔΑ, οι 

μαθητές περιηγήθηκαν στο Ποικίλον Όρος που 

αποτελεί επίσης έναν κοντινό στην περιοχή βιότοπο.  

 παρατήρησαν τα φυτά που ευδοκιμούν 

 ανακάλυψαν ίχνη ζώων 

 ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που έχει 

δημιουργήσει η ανθρώπινη παρέμβαση 

 διαπίστωσαν τη διάβρωση του εδάφους που 

είναι επακόλουθο της καταστροφής της 

βλάστησης (πυρκαγιές, αποψίλωση κ.λπ.). 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ)  
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 Πρόποδες Πάρνηθας – Περιβαλλοντικό 

μονοπάτι  

Θελήσαμε να έρθουν οι μαθητές μας 

σε μια πρώτη επαφή με το οικοσύστημα 

ενός δάσους και θεωρήσαμε ότι η καλύτερη 

ευκαιρία ήταν να γνωρίσουν  το βουνό της 

Αττικής που βρίσκεται κοντά στον χώρο 

που ζουν, 

(εξάλλου αυτό 

αντικρίζουμε από τα 

παράθυρά μας κάθε μέρα 

και δεν είναι τυχαίο που 

και ο δρόμος του 

σχολείου μας έχει το 

όνομά της), να κατανοήσουν τη σημασία του για τη 

ζωή μας και να βιώσουν την αισθητική απόλαυση και 

τη χαρά που δημιουργεί στον άνθρωπο το δάσος. 

Με τη βοήθεια κάποιων Φ.Ε. από το Βιβλιαράκι «ΠΑΡΝΗΘΑ» του 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι μαθητές μας: 

 έκαναν περίπατο στα οριοθετημένα και γραφικά μονοπάτια στον Εθνικό 

Δρυμό Πάρνηθας προσπαθώντας να εντοπίσουν ήχους από φυσικές 

δραστηριότητες και από δραστηριότητες ζώων και ανθρώπων 

 κατανόησαν την έννοια του Εθνικού Δρυμού και του σεβασμού που 

οφείλουμε στο δασικό οικοσύστημα 

 προβληματίστηκαν συζητώντας για τους κινδύνους που απειλούν το δάσος 

 γνώρισαν τις έννοιες χλωρίδα και πανίδα 

 παρατήρησαν, κατέγραψαν  και φωτογράφισαν όσα φυτά τους έκαναν 

εντύπωση 

 αναζήτησαν ίχνη ζώων και αναγνώρισαν ζώα που είδαν προσπαθώντας να 

τα ταξινομήσουν στις κατηγορίες που ανήκουν (σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, 

έντομα, πουλιά κ.λπ.) 

 έλυσαν κρυπτόλεξα, έπαιξαν πολλά παιχνίδια των Φ.Ε., προσπάθησαν να 

λύσουν αινίγματα και συνέχισαν στο σχολείο 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ) 
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 ΚΠΕ Αργυρούπολης. Συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

 Στο πρόγραμμα «Ο κήπος του ΚΠΕ», 

γνώρισαν τις λειτουργίες των φυτών και 

ιδιαίτερα τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, 

έμαθαν για τα μεσογειακά οικοσυστήματα και 

τις τροφικές αλυσίδες. 

 δραστηριοποιήθηκαν κι ερεύνησαν τον 

κήπο του ΚΠΕ, ασχολήθηκαν ανά ομάδες 

με συγκεκριμένα δέντρα και θάμνους, 

έμαθαν τα χαρακτηριστικά τους και τον 

ρόλο που έχουν στη ζωή μας, με βάση 

πληροφορίες που τους είχαν δοθεί 

 έκαναν σχηματική αποτύπωση της βλάστησης του κήπου σε χαρτί 

 έπαιξαν παιχνίδια αναζήτησης του φυτού κάθε ομάδας, δίνοντας μόνο λίγα 

στοιχεία βοήθειας στους «αντιπάλους» και παρουσιάζοντάς το με 

σωματική αναπαράσταση 

 περπάτησαν στη γειτονιά και 

προσπάθησαν να εντοπίσουν σημεία με 

περιβαλλοντικά προβλήματα. (ένας 

χώρος πρασίνου κλειδωμένος όπου 

απαγορεύεται η είσοδος στους 

κατοίκους και μια παιδική χαρά με 

πολλά σκουπίδια) 

 συνάντησαν περαστικούς, κατοίκους της περιοχής και τους έθεσαν 

ερωτήσεις για την άποψή τους σχετικά με την κατάσταση αυτή 

 ακολούθησε συζήτηση στις ομάδες και προβληματισμός για τα παραπάνω 

θέματα στο σχολείο 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  
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 Στο πρόγραμμα «Περιαστικό Πράσινο – το 

δάσος», γνώρισαν από κοντά το περιαστικό δάσος του Υμηττού.  

Εργάστηκαν 

σε επιλεγμένη 

περιοχή του 

βουνού και με τη 

βοήθεια των 

υπευθύνων: 

 μελέτησαν τις σχέσεις των παραγόντων του 

οικοσυστήματος και την κατανομή της 

βλάστησης 

 έκαναν μετρήσεις, παιχνίδια 

προσανατολισμού και αισθήσεων και 

γενικότερα έμαθαν την προσφορά του 

περιαστικού δάσους στην ποιότητα της ζωής 

των ανθρώπων της πόλης. 

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΗ) 

 Στο πρόγραμμα «Γνωρίζοντας το 

ρέμα της περιοχής μας», οι μαθητές 

συζήτησαν για τους κινδύνους που 

διατρέχει η ποιότητα της ζωής μας 

από την σταδιακή καταστροφή των 

ποταμών και των ρεμάτων στη γη της 

Αττικής και έδωσαν τις δικές τους 

απόψεις για τη σωστή τους διαχείριση. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το 

θέμα επισκέφτηκαν το ρέμα της Πικροδάφνης, 

έγιναν μικροί ερευνητές και με τη βοήθεια 

Φ.Ε.: 

 έκαναν μετρήσεις (χρήση μετροταινίας) 

του μήκους και του πλάτους στις όχθες του ρέματος 

 κατέγραψαν το είδος της χλωρίδας και της πανίδας στην όχθη 

 υπολόγισαν την ταχύτητα του νερού και τη σχέση της με τη διάβρωση του 

εδάφους 
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 κατέγραψαν τα δομικά – μορφολογικά χαρακτηριστικά του ρέματος στην 

κοίτη, τις όχθες, την παραρεμάτια περιοχή καθώς και την ορατή ρύπανσή 

τους 

 κατέγραψαν το είδος και την ποσότητα των σκουπιδιών στο έδαφος και 

στο νερό, έκαναν υποθέσεις για την προέλευσή τους και έβγαλαν 

συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στο περιβάλλον 

( ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ) 

(Το παραπάνω θέμα συνδέθηκε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα για το ΝΕΡΟ 

που υλοποιούσαν οι μαθητές μας και μπορεί φαινομενικά να μην έχει άμεση σχέση με 

τον ΚΗΠΟ. Τους δικούς μας μαθητές όμως τους αφορούσε απολύτως, εφόσον και ο 

Κηφισός, το ποτάμι δίπλα στο σχολείο, που κάποτε αποτελούσε ζωή για τους 

κατοίκους της περιοχής μας, σήμερα κινδυνεύει από τη ρύπανση. Οι διαπιστώσεις και 

τα συμπεράσματα που έβγαλαν λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, 

τούς έκαναν να προβληματιστούν  και να επιθυμούν, τουλάχιστον την αλλαγή της 

κατάστασης.) 

 

 ΚΠΕ Νέας Κίου – «Ταξίδι στο παρελθόν – Ναύπλιο» 

Ένα νοερό ταξίδι στο παρελθόν της πόλης 

του Ναυπλίου, μέσα από μια περιήγηση στο παρόν 

της. Με οδηγούς τις υπευθύνους του ΚΠΕ, οι 

μαθητές μας περπάτησαν στην παλιά πόλη: 

 γνώρισαν τις πολλές ιστορικές περιόδους 

της 

 ανακάλυψαν τα ίχνη του παρελθόντος σε επιγραφές, κρήνες, τείχη, πύλες, 

πλατείες, εκκλησίες, σπίτια 

  μπόρεσαν να εμβαθύνουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους από την ιστορία της 

Ελλάδας που διδάσκονται στο σχολείο μέσα από τη βιωματική επαφή με 

ιστορικά σημεία της πόλης 

 αντιλήφθηκαν τη στρατηγική 

σημασία της θέσης της πόλης 

 συνειδητοποίησαν τις αλλαγές που 

επιφέρει η ανθρώπινη παρέμβαση 

στο περιβάλλον και στην ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων 
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 έκαναν ομαδικές συζητήσεις και παρουσιάσεις με τις 

σκέψεις και τις προτάσεις τους για τη σωστή διαχείριση μιας πόλης 

 συμπλήρωσαν Φ.Ε. με ακροστοιχίδες, σταυρόλεξα και αντιστοιχίσεις 

(ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

(Το πρόγραμμα αποτέλεσε ένα εξαιρετικό πρότυπο και πρόσφερε βοήθεια για το 

περιβαλλοντικό μονοπάτι που ακολούθησαν οι μαθητές μας αναζητώντας τα χνάρια 

του παρελθόντος και στη δική τους γειτονιά.) (ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) 

 

 Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας – «Κήπος, δημιουργία, ποιήματα και 

κείμενα» 

Σε συνεργασία με τις υπευθύνους 

παιδαγωγούς και βιβλιοθηκονόμους της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα 

ενδιαφέροντα της περιβαλλοντικής μας ομάδας. 

Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός τίτλων 

βιβλίων που αναφέρονταν σε φυτά (λαχανικά, 

αρωματικά, δέντρα) και φυσικά σε κήπους. 

Τα βιβλία προέρχονταν  από διαφορετικές χρονικές περιόδους, ήταν 

ελληνικά ή αποτελούσαν μεταφράσεις και τα 

θέματά τους κυμαίνονταν, από επιστημονικές 

μελέτες για τα φυτά, σπάνια λευκώματα με 

εκπληκτικές εικόνες, συλλογές ποιημάτων και 

διηγημάτων καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων 

ποιητών και συγγραφέων, έως απλά 

παραμυθάκια για μικρά παιδιά και συνταγές 

μαγειρικής με λαχανικά και αρωματικά της 

μεσογειακής φύσης. 
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Ο σκοπός μας ήταν διπλός: 

Α.  

 βιωματική κατανόηση του σκοπού 

ύπαρξης και του τρόπου λειτουργίας 

μιας βιβλιοθήκης, μέσω της έρευνας  

 επιλογή βιβλίων με το λήμμα 

ΚΗΠΟΣ με τη χρήση του Η/Υ, 

συμπλήρωσης εντύπων αναγνώστη 

 σεβασμός του χώρου – τήρηση κανόνων ησυχίας και κοσμιότητας, 

 σεβασμός των ίδιων των βιβλίων εκ των οποίων κάποια ήταν πολύ παλιά 

και μοναδικά 

Β.  

 επαφή με ποικίλα βιβλία που θα ήταν 

πολύ δύσκολο αλλιώς να γνωρίσουν την 

ύπαρξή τους 

 δυνατότητα επιλογής και ανάγνωσης ανά 

ομάδες ή ατομικά 

 τήρηση σημειώσεων που αφορούσαν 

θέματα της κάθε ομάδας τα οποία 

παράλληλα διαπραγματεύονταν και στην τάξη 

 ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για το διάβασμα (και μέσω της 

παρατήρησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών - αναγνωστών που 

βρίσκονταν παράλληλα στον χώρο)  

 φωτογράφιση και καταγραφή ποιημάτων, μικρών κειμένων ή ολόκληρων 

σελίδων που τους προξένησαν εντύπωση 

 καταγραφή των τίτλων κάποιων βιβλίων που τους δημιούργησαν την 

επιθυμία να τα ξαναδούν ή να τα αγοράσουν ώστε να τα διαβάσουν 

ολόκληρα 

 επιθυμία να επισκεφθούν ξανά τη βιβλιοθήκη με τις οικογένειές τους 

(ΓΛΩΣΣΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ) 
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Η ελιά – δέντρο ιερό του τόπου 

 Δράσεις στην αίθουσα 

Με αφορμή τον ελαιώνα που βρισκόταν στον 

χώρο του σχολείου μας, προσπαθήσαμε να 

βοηθήσουμε τους μαθητές μας να γνωρίσουν το 

δέντρο της ελιάς και τη σημασία του στη ζωή των 

ανθρώπων στο πέρασμα των αιώνων. 

Με έναν καταιγισμό ιδεών στον πίνακα οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν 

όλους τους τομείς της ζωής όπου το δέντρο της ελιάς κατέχει πολύ σημαντική 

θέση. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει τομέας που να μην έχει σχέση με την ελιά στη 

ζωή μας και αυτό αποδεικνύει πόσο σπουδαίο δέντρο είναι. Έτσι αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε μαζί της στο πλαίσιο των μαθημάτων μας: 

Στη Γεωγραφία, ταξιδέψαμε με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα 

στους τόπους της χώρας μας όπου καλλιεργείται, ευδοκιμεί και αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα της οικονομίας. 

Στην Ιστορία, διαβάσαμε αναφορές αρχαίων μύθων στο ιερό δέντρο της 

θεάς Αθηνάς και στη συνέχεια και της πόλης της Αθήνας, μάθαμε για τον μεγάλο 

ελαιώνα που δημιουργήθηκε στην Αττική στα χρόνια του τυράννου Πεισίστρατου 

και γνωρίσαμε την αξία που είχε ένα απλό κλαδί ελιάς ως τιμητική διάκριση στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα. 

Στα Θρησκευτικά, βρήκαμε τις χρήσεις του ελαιολάδου στα Ιερά 

Μυστήρια της Εκκλησίας. 

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος διαπιστώσαμε τη μεγάλη διατροφική αξία 

της ελιάς και του ελαιολάδου στη μεσογειακή διατροφή, αλλά και τη χρήση του 

στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, σαπουνιών και αρωμάτων. 

Στη Γλώσσα, ασχοληθήκαμε με λογοτεχνικά κείμενα, κυρίως ποιήματα 

μεγάλων Ελλήνων ποιητών που αναφέρονται στην ελιά και έγιναν εργασίες με 

αυτά όπως Φ.Ε.8α-β όπου γίνεται σύγκριση ανάμεσα στα ποιήματα «Ελιά και 

πεύκος» του Καμπούρογλου και «Η ελιά» του Πολέμη. Με αφορμή το θέμα 

Λιομάζωμα, παρουσιάσαμε ποίημα του Πασχάλη Στρατή σε συνδυασμό και 

αντιπαραβολή με τα όμοια θεματικά ζωγραφικά έργα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ και 

του Θεόφιλου Φ.Ε.9 . Αναζητήσαμε παροιμίες και τα νοήματα που αυτές κρύβουν, 

αλλά και αινίγματα προσπαθώντας να τα εξηγήσουμε. Τα παιδιά επίσης 

δημιούργησαν δικές τους ιστορίες και ποιήματα και οπτικοποίησαν με τον δικό 

τους τρόπο παροιμίες και αινίγματα παίζοντας παιχνίδια με αυτά. 
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Στα Μαθηματικά αναζητήσαμε σχέσεις ανάμεσα 

στον καρπό και στο παραγόμενο ελαιόλαδο, λύσαμε προβλήματα με παρόμοια 

θέματα και φτιάξαμε διαγράμματα. 

Στην Αισθητική Αγωγή, παρουσιάσαμε έργα ζωγράφων που έχουν ως 

θέμα την ελιά και συζητήσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο 

απεικόνισής της. Ζητήσαμε από τους μαθητές Φ.Ε.10 να «ζωγραφίσουν» το ποίημα 

του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Τοπίο» βασισμένοι στην περιγραφή του ελαιώνα 

που υπάρχει σε αυτό. 

Οι μαθητές μας ταυτόχρονα έκαναν ομαδικές εργασίες με τα θέματα που 

διαπραγματευόμασταν ώστε να αποκτήσουν μια γενικότερη γνώση για το θέμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δράσεις μέσα και γύρω από τον χώρο του σχολείου 

 «Έλλη» η ελιά του σχολείου μας (μια νέα συμμαθήτρια) 

Κατά την εξερεύνηση της γειτονιάς, 

παρατηρήσαμε ότι κάτι έχει παραμείνει στη θέση του 

μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Και αυτό είναι ένα 

δέντρο που έρχεται από το παρελθόν και έχει πολλά 

να μας πει. 

Πρόκειται για 

μια γέρικη ελιά που 

βρίσκεται στην εξωτερική γωνιά του σχολείου, 

δίπλα στον χώρο που δημιουργήθηκε ο κήπος 

μας. Είναι η μοναδική που έχει απομείνει από τον 

παλιό ελαιώνα. 
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Οι μαθητές μας για πρώτη φορά την πρόσεξαν! 

Την αγκάλιασαν, τη χάιδεψαν, υπολόγισαν την 

ηλικία Φ.Ε.11 και το ύψος της, 

Φ.Ε.12  παρατήρησαν τον κορμό 

και τα φύλλα της και 

αποφάσισαν να την 

…υιοθετήσουν…, να γίνει κι αυτή 

μια συμμαθήτριά τους. Έτσι τη 

βάφτισαν, της έδωσαν το όνομα ΕΛΛΗ, «από την Ελλάδα και 

από την ελιά» και υποσχέθηκαν να τη φροντίζουν και να την 

αγαπούν. Γι’ αυτό τις επόμενες μέρες στην τάξη: 

της έφτιαξαν Δελτίο Ταυτότητας, Φ.Ε.13 

της αφιέρωσαν ζωγραφιές, 

έγραψαν ποιήματα και κείμενα για εκείνη και 

της πήραν συνέντευξη Φ.Ε.14 

(ΓΛΩΣΣΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΦΥΣΙΚΗ –

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 

 

 Η ελιά του Πεισίστρατου 

Απομεινάρι του πανάρχαιου ελαιώνα των Αθηνών, ένα ελαιόδεντρο ηλικίας 

μεγαλύτερης των 2.500 ετών, διασώζεται 

ακμαίο στον περίβολο της εκκλησίας των Αγίων 

Αναργύρων. Προέρχεται από τον ελαιώνα του 

Πεισίστρατου, τυράννου των Αθηνών (560-527 

π.Χ.) και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της 

φύσης. 

Ο Πεισίστρατος θεωρείται εκείνος που 

φρόντισε για τη διάδοση της ελιάς ως παραγωγικού δέντρου στην Αττική. Με 

εντολή του οι ακτήμονες πολίτες έβγαιναν στους 

αγρούς ενωμένοι και φύτευαν ελαιόδεντρα 

δημιουργώντας «πέλαγος» ολόκληρο 

ελαιοδέντρων σε όλη την Αττική. 
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Με τους μαθητές μας γνωρίσαμε από κοντά αυτόν 

τον θησαυρό της πόλης μας, και ήταν μια εξαίρετη 

ευκαιρία να μάθουν και να συνδέσουν την ευρύτερη 

ιστορία της Αττικής, με την ιστορία της πόλης, της 

γειτονιάς τους μα και του σχολείου τους το οποίο 

χτίστηκε στον χώρο ενός τέτοιου ελαιώνα. 

Τα παιδιά εντυπω-

σιάστηκαν από την αιωνόβια ελιά, την πλησίασαν 

με θαυμασμό και δέος, κάθισαν στη σκιά της και 

τους ζητήσαμε να την αγγίξουν, να παρατηρήσουν 

τους ροζιασμένους κορμούς της, να προσπαθήσουν 

να ακούσουν όσα έχει να τους πει για όσα έχει ζήσει 

στη διάρκεια των αιώνων. Φ.Ε.15  

(ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ – 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

 

Παράλληλα, η διαδρομή των μαθητών μέσω του νέου ποδηλατόδρομου που 

έγινε μετά την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών (πάγιο αίτημα των 

κατοίκων εδώ και χρόνια), τους έδωσε την ευκαιρία 

να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν έργα 

υποδομής που έχουν γίνει στη πόλη μας.  

Ζητήσαμε από τις 

ομάδες, μέσω Φ.Ε.16α-δ 

να μελετήσουν τα 

θέματα: δρόμοι, σπίτια, χώροι αναψυχής, το πράσινο 

στην πόλη, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους 

στη διάρκεια του περιπάτου  τις οποίες αργότερα  

συζήτησαν  στην αίθουσα, διατύπωσαν απόψεις και 

κατέληξαν σε συμπεράσματα. 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΛΩΣΣΑ) 
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 Λιομάζωμα – προετοιμασία βρώσιμης ελιάς – συσκευασία – διάθεση 

προϊόντος – παρουσίαση 

Περιμετρικά της αυλής του σχολείου μας υπάρχουν τρία ελαιόδεντρα, οι 

καρποί των οποίων όταν ωριμάζουν, πέφτουν και κανείς δεν τους μαζεύει. 

Συζητώντας με τους μαθητές μας για τον τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής της 

ελιάς, σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν, θα ήταν να μαζέψουν 

μόνοι τους τις ελιές, μιας και ήταν η εποχή του λιομαζώματος. 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Αποφασίστηκε όμως τελικά να γίνουν 

πολλά περισσότερα από το λιομάζωμα: 

 προετοιμασία για να γίνουν βρώσιμες οι ελιές 

 συσκευασία τους σε βάζα 

 διανομή τους στους μαθητές όλου του σχολείου 

 δημιουργία ενημερωτικού περιοδικού με χρήσιμες πληροφορίες για τα 

παιδιά των άλλων τάξεων 

 οργάνωση εκδήλωσης – παρουσίασης των όσων έμαθαν μέσω παιχνιδιών 

που θα οργάνωναν οι ομάδες 

 

 Στάδια υλοποίησης  

 Αρχικά έπρεπε να μάθουν καλά οι μαθητές μας πώς γίνεται η διαδικασία. Τους 

δείξαμε βίντεο που έδειχναν λιομάζωμα και έκθλιψη της ελιάς τόσο σε 

παραδοσιακό όσο και σε σύγχρονο ελαιοτριβείο. Πολλοί στη συνέχεια 

απευθύνθηκαν για πληροφορίες στους γονείς τους που γνώριζαν το θέμα και 

έφεραν στο σχολείο επιπλέον ενημέρωση. 

 Αποφασίσαμε να μην ραβδίσουμε τις ελιές για να μην τις τραυματίσουμε. 

Θέλαμε να φτιάξουμε βρώσιμες ελιές και δεν έπρεπε να είναι χτυπημένες. Τα 

δέντρα όμως ήταν πολύ ψηλά και δεν θέλαμε να κινδυνεύσουν τα παιδιά. 

 Ειδοποιήσαμε την Υπηρεσία Κήπου του Δήμου 

μας, η οποία έστειλε έναν κηπουρό. Εκείνος θα 

κλάδευε τα δέντρα, θα άφηνε τα κλαριά κάτω 

και τα παιδιά θα μάζευαν από εκεί μία – μία τις 

ελιές με τα χέρια τους ή με μικρά «χτένια». 
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 Τα παιδιά έφεραν μεγάλα τελάρα για να βάζουν τους 

καρπούς, χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας σε κάθε δέντρο για να γίνει η 

δουλειά οργανωμένα και πιο γρήγορα και 

ξεκίνησαν. 

Εργάστηκαν μεθοδικά 

και ήρεμα, για πολλές 

ώρες.  Συνεργάστηκαν 

υποδειγματικά! Όταν 

τέλειωνε το μάζεμα σε 

ένα σημείο, κάποιοι μετέφεραν τα τελάρα σε άλλο. 

Βοηθούσαν ο ένας τον άλλο χωρίς να χρειαστεί δική 

μας επέμβαση παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις μόνο για καθοδήγηση. 

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι ελιές μετά από 4 περίπου ώρες, πολύ 

κούραση, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση, μαζεύτηκαν όλες!  

Ήταν τόσο πολλές όμως που δεν μπορούσαμε να τις ετοιμάσουμε στο σχολείο, 

όπως είχαμε αρχικά σχεδιάσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 Τις μοιράσαμε στους μαθητές μας, μαζί με ένα Φ.Ε.17 με οδηγίες για το πώς να 

κάνουν την προετοιμασία στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα βρήκαμε την ευκαιρία να 

κάνουμε λίγη γραμματική… ζητώντας τους να μετατρέψουν τα ρήματα του 

κειμένου των οδηγιών στην προστακτική έγκλιση. Κάθε μέρα εκείνοι 

ανακοίνωναν στην τάξη την εξέλιξή τους. 
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 Όταν, μετά από λίγο διάστημα ήταν έτοιμες, τις έβαλαν 

σε βάζα και τις έφεραν στο σχολείο για να κάνουμε μαζί την τελική 

συσκευασία. 

 

 

 

 

 

 

 Αγοράσαμε όμοια μικρά βαζάκια και οι μαθητές τα γέμισαν με ελιές από τα 

μεγάλα βάζα που είχαν φέρει. 

 

 Τα βαζάκια χρειάζονταν όμως και μια ετικέτα. Η πλειοψηφία των παιδιών, μετά 

από διάφορες προτάσεις που ακούστηκαν, αποφάσισε να δοθεί το όνομα «Οι 

ελίτσες μας» και προτίμησαν να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Μαζί, στον 

διαδραστικό πίνακα ετοιμάσαμε την ονομασία, γράψαμε το όνομα του σχολείου 

και την ημερομηνία και βρήκαμε και μια φωτογραφία από το λιομάζωμά μας 

για να στολίζει το βαζάκι.  

Οι ετικέτες μας ήταν έτοιμες! 
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 Αξιολόγηση  

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

«Σήμερα ήταν η αγαπημένη μέρα μου στο 

σχολείο. Μαζέψαμε τις ελιές, 

δουλέψαμε και πάνω απ’ όλα 

κουραστήκαμε. Κάτι που δεν 

περίμενα ποτέ ήταν ότι ήταν πάρα 

πολλές!! Μου φάνηκαν ατελείωτες.. 

επίσης πρώτη φορά κατάλαβα πώς 

δουλεύουν οι αγρότες. Εμείς απλά τις τρώμε χωρίς να ξέρουμε 

τίποτα. Αυτή η μέρα μου στο σχολείο θα μου μείνει αξέχαστη για 

πάντα!!! Σε λίγο καιρό θα τις φάμε!!» Αναστασία Σ.  

«Αυτή ήταν μια αξέχαστη μέρα. Κουράστηκα 

και τώρα έμαθα την πραγματική αξία της λέξης 

κόπος» Αντώνης Β. 

«Σήμερα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. 

Ένιωσα καταπληκτικά. Μάζεψα ήσυχα και ωραία τις 

ελιές. Σήμερα είμαι χαρούμενος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος» 

Αντώνης Ι. 

 

 Περιοδικό « Ελαιογραφίες του 10ου » 

Οι γνώσεις που είχαν αποκτήσει οι μαθητές 

μας τους έδωσαν την ώθηση να δημιουργήσουν ένα 

μικρό περιοδικό αφιερωμένο στην ελιά. Οι ομάδες 

χωρίστηκαν με βάση τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητές τους, ορίστηκαν συντονιστές και 

υπεύθυνοι οργάνωσης της ύλης, έγραψαν 

ενημερωτικά κείμενα, δημιούργησαν ποιήματα, 

παιχνίδια με την ελιά και το λάδι, ακροστιχίδες, 

αινίγματα και ό,τι θεωρούσαν πως θα τραβούσε το 

ενδιαφέρον των παιδιών των άλλων τάξεων. Ένας 

μαθητής που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες 

στον υπολογιστή ανέλαβε την ηλεκτρονική καταγραφή. Τα επιμέρους θέματα 
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πάντα παρουσιάζονταν, συζητούνταν και έπαιρναν την 

έγκριση της ολομέλειας πριν αποφασιστεί να αποτελέσουν μέρος της ύλης. 

Κάποιες από τις σελίδες του: 

 

 Παρουσίαση – «Γιορτή ελιάς» 

Ολοήμερη εορταστική εκδήλωση – παρουσίαση 

στο σχολείο όσων έμαθαν τα παιδιά για την ελιά και το 

λάδι. 

Είχε τη μορφή παιχνιδιού, 

μοιρασμένου σε 7 σημεία – 

σταθμούς, με θέματα που είχαν επίκεντρο την ελιά και 

σε αυτά μπορούσαν οι παίκτες (μαθητές των Γ΄, Δ΄ 

και Ε΄ τάξεων, αλλά και εκπαιδευτικοί του σχολείου) 

να συμμετέχουν, χωρισμένοι σε ισάριθμες ομάδες. Τα 

θέματα: 

«Βάλε στη σειρά» : εικόνες από την 

καλλιέργεια έως την παραγωγή της ελιάς 

«Ελαιοδημιουργίες του λεπτού»: σύνθετες 

λέξεις με πρώτο συνθετικό το λαδι– και το ελαιο- 

«Ψάξε – ψάξε μήπως το βρεις» : κρυπτόλεξο 

«Ένωσέ τα»: μπερδεμένες λέξεις από 

παροιμίες και αινίγματα 
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«Το σταυρόλεξο της ελιάς» 

«Συνέχισε την ιστορία»: ένας μαθητής 

ξεκινούσε παραμύθι σχετικό με την ελιά και κάθε 

παίκτης της ομάδας που έπαιζε έπρεπε να το 

συνεχίζει  

«Ποιες περιοχές της Ελλάδας μας… 

βγάζουν το λάδι;» : έπρεπε μόνο τα καρτελάκια με 

τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές να μπουν στη σωστή θέση του χάρτη 

Η διαδικασία στήθηκε αποκλειστικά από 

τους μαθητές οι οποίοι 

είχαν κατανείμει μόνοι 

τους ρόλους που θα είχαν 

στην όλη οργάνωση. 

Τις ομάδες των 

νέων «παικτών – μαθητών», κάθε φορά υποδεχόταν μαθητής/τρια που τους 

ενημέρωνε για τα παιχνίδια που θα έπαιζαν. Όσο περίμεναν τη σειρά τους 

παρακολουθούσαν μια ταινιούλα με τις δραστηριότητες της τάξης μας στον κήπο. 

Οι μαθητές έπαιζαν σε ομάδες. Έπαιρναν ένα 

καρτελάκι στο οποίο σημειώνονταν οι σωστοί πόντοι 

για το παιχνίδι σε κάθε «σταθμό» που έπαιζαν και 

κέρδιζαν. Κατά την έξοδό τους παρέδιδαν το 

καρτελάκι που έδειχνε ότι είχαν περάσει επιτυχώς 

όλα τα παιχνίδια και ως 

έπαθλο έπαιρναν ένα 

βαζάκι ελιές και το περιοδικό. Ο ενθουσιασμός 

οργανωτών και συμμετεχόντων ήταν μεγάλος! 
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 Δημιουργία – συντήρηση κήπου 

 Δράσεις στην αίθουσα 

 

 Βιβλία σε ρόδες - «ΚΗΠΟΙ» 

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ αποτελούν ουσιαστικά 

μια κινητή βιβλιοθήκη που δανείζει για 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα στις σχολικές 

τάξεις επιλεγμένα βιβλία καταξιωμένων συγγραφέων 

παιδικής λογοτεχνίας με 

κοινό θεματικό άξονα. 

Στις τάξεις μας φιλοξενήσαμε τις θεματικές 

ενότητες ΚΗΠΟΙ και ΝΕΡΟ που είχαν άμεση σχέση 

με τα προγράμματά 

μας. Ήταν ποικίλα 

βιβλία, (γνώσεων, μυθοπλασίας, εικονογραφημένες 

ιστορίες, διηγήματα). 

Αποτέλεσαν μια πολύ σημαντική εμπειρία 

για τους μαθητές μας, οι οποίοι ενθουσιασμένοι 

υποδέχονταν κάθε φορά τη βαλίτσα με τα βιβλία και με λύπη την αποχαιρετούσαν 

όταν έπρεπε να αναχωρήσει. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 Συμφωνήθηκε η εναλλακτική δυνατότητα: 

Δανεισμός στο σπίτι – ανάγνωση στο σχολείο  

 Συζητήθηκαν οι κανόνες (σεβασμός – 

υπευθυνότητα και διατήρηση της καλής κατάστασης του βιβλίου). 

 Ορίστηκαν μαθητές υπεύθυνοι δανεισμού. 

 Έγινε καταγραφή των βιβλίων σε καρτέλες (τίτλος, συγγραφέας, εκδοτικός 

οίκος). 

 Παρουσιάστηκε ο τρόπος χρήσης των 

καρτελών δανεισμού που διαθέτει κάθε βιβλίο στο 

οπισθόφυλλο (καταγραφή ονόματος μαθητή και 

ημερομηνία δανεισμού και επιστροφής). 
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 Δημιουργήθηκε Δελτίο Αναγνώστη Φ.Ε.18 Εκεί κάθε μαθητής κατέγραφε τα 

βιβλία που διάβαζε και ταυτόχρονα τις εντυπώσεις και τα σχόλιά του γι’ αυτά. 

 Οι γονείς ενημερώθηκαν και τους προτάθηκε να διαβάσουν το βιβλίο μαζί 

με το παιδί τους. 

Ιδανικός στόχος να διαβαστούν όλα από όλους!!! 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ Ζητήθηκε από τους 

μαθητές Φ.Ε.19 να πάρουν τη θέση των ηρώων που 

επιθυμούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για 

τις καταστάσεις που αυτοί βιώνουν  

 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «Ζωντάνεψαν» τα 

βιβλία Φ.Ε.20 δραματοποιώντας σκηνές όπως εκείνοι 

τις επιθυμούσαν. Διασκέδασαν και κατάλαβαν ότι το 

βιβλίο μπορεί να προσφέρει χαρά.  

 ΣΥΝΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Απόλαυσαν 

την από κοινού ανάγνωση. Όσοι διάβαζαν τα 

ίδια βιβλία, τα σχολίαζαν και συζητούσαν γι’ 

αυτά μεταξύ τους και 

με τους άλλους. Έζησαν  την περιπέτεια της 

ανάγνωσης με συνοδοιπόρους τους συμμαθητές 

τους, δημιουργώντας ομάδες ανάγνωσης. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Ένιωσαν την επιθυμία να 

εκφραστούν  γραπτά μέσα από ένα παιχνίδι 

«συνάντησης» ηρώων από διαφορετικά βιβλία. Δημιούργησαν τις δικές τους 

ιστορίες, τις εικονογράφησαν, τις διάβασαν και τις συζήτησαν με τους 

υπόλοιπους.  Ξεπέρασαν αναστολές και φόβους στη γραπτή αποτύπωση των 

ιδεών τους και χάρηκαν την αποδοχή των άλλων. 
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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Μοιράστηκαν τις ιδέες τους και 

συνεργάστηκαν, απόλαυσαν το διάβασμα ως διαδικασία ελεύθερης επιλογής 

και χαράς. 

  

 

 

 

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Εξέφρασαν με δημιουργικούς τρόπους (ζωγραφική, κατασκευές, ποίημα, 

παραμύθι) τα συναισθήματα που τους δημιούργησαν τα βιβλία και οι ήρωές 

τους και τα μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους. 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

«Τα βιβλία σε ρόδες ήταν εντυπωσιακά. Όλα τα βιβλία μας γέμισαν με 

φαντασία και μας έμαθαν πόσο διασκεδαστικό και 

ωραίο είναι να έχεις έναν κήπο και να τον καλλιεργείς». 

Παύλος Γ. 

«Μερικά με συγκίνησαν. Έμαθα πολλά 

καινούργια πράγματα και με ταξίδεψαν σε όμορφα 

μέρη και συγκεκριμένα κήπους που δεν έχουμε την 

ευκαιρία να δούμε στην καθημερινή μας ζωή. Τα βιβλία για τον κήπο πιστεύω ότι θα 

μας βοηθήσουν πολύ για τον δικό μας κήπο». Ηρώ Τ. 

«Τα αγαπημένα μου βιβλία ήταν «Ο κήπος με τα γκρι» και «Η πριγκίπισσα των 

κουκουτσιών». Ήταν φανταστικά καθώς όλοι οι ήρωες αγαπούσαν τον κήπο τους ή 



 

  

 141 

έφτιαξαν έναν. Στο τέλος, σε όλα τα βιβλία ο κήπος νίκησε το 

τσιμέντο. Μόνο που στην πραγματική ζωή αυτό δεν ισχύει». Γεωργία Φ. 

 

 Γεωπόνος του ΑΣΔΑ στην τάξη 

Μίλησε στους μαθητές για τον 

σχεδιασμό ενός λαχανόκηπου. Τους εξήγησε τη 

σημασία του χώματος, τα είδη των φυτών, τους 

τρόπους καλλιέργειας, την αποφυγή των 

ζιζανίων με φυσικούς τρόπους, την 

κομποστοποίηση. 

Οι μαθητές: 

 κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης κρατούσαν σημειώσεις όσων άκουσαν 

και έθεταν ερωτήσεις στον γεωπόνο για όποια απορία είχαν (ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ) 

 οργάνωσαν τα θέματα για τα οποία ενημερώθηκαν, στις παρακάτω μεγάλες 

κατηγορίες: 

 ΧΩΜΑ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

 ΕΠΟΧΕΣ ΦΥΤΕΜΑΤΟΣ 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

 συμπλήρωσαν Φ.Ε.21 «Μικροί επιστήμονες του κήπου» 

 Κάθε ομάδα ανέλαβε να ασχοληθεί με ένα από τα παραπάνω θέματα, να 

οργανώσει τις  πληροφορίες και να τις παρουσιάσει στο τέλος στην 

ολομέλεια, με όποιον τρόπο ήθελε. (ΓΛΩΣΣΑ - ΦΥΣΙΚΗ). 
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Τα παιδιά συνεργάστηκαν, μάζεψαν πληροφορίες 

για το θέμα τους, κατέληξαν στα σημεία που θα παρουσίαζαν, έφτιαξαν αφίσες, 

έγραψαν δικά τους ποιήματα και προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να 

τραβήξουν το ενδιαφέρον και να «ελέγξουν» την κατανόηση των συμμαθητών 

τους. 

Στη συνέχεια ανάρτησαν τις εργασίες τους 

σε κάποιο σημείο του σχολείου όπου θα 

μπορούσαν να τις διαβάσουν και να ενημερωθούν 

και οι μαθητές των άλλων τάξεων. 

Ήταν μια χρήσιμη διαδικασία, γιατί με τις 

γνώσεις που απέκτησαν αποφάσισαν τη μορφή 

που θα είχε τελικά ο κήπος τους. 

 

 Μαθαίνω τα φυτά παίζοντας 

Όλοι οι μαθητές έφεραν από το σπίτι τους 

φρέσκα ή αποξηραμένα φυτά 

(καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα, 

ρόδια, φύλλα από μαρούλι, μπρόκολο, κρεμμύδι, φρέσκο 

δυόσμο, βασιλικό, ξερή ρίγανη και δεντρολίβανο, 

λεβάντα και φασκόμηλο κ.λπ.) τα παρουσίασαν στην 

τάξη (όνομα, πώς τρώγονται, τι προσφέρουν..) και τα 

αντάλλαξαν αρχικά μεταξύ τους. 

Τα έπιασαν, τα μύρισαν, τα 

κοίταξαν προσεκτικά και μετά έπαιξαν το παιχνίδι. Έκλειναν 

τα μάτια και προσπαθούσαν με την αφή και την όσφρηση να 

καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Όποιος το έβρισκε 

έπαιρνε έναν πόντο η ομάδα του. Νικήτρια η ομάδα με τους 

πιο πολλούς πόντους!  

 

 

 

 

 



 

  

 143 

 Φτιάχνω το φυτολόγιό μου 

Η προηγούμενη δραστηριότητα – παιχνίδι αποτέλεσε την αρχή δημιουργίας 

των πρώτων φυτολόγιων. Τοποθετούσαν το φύλλο, το άνθος ή τον καρπό και 

έγραφαν από ποιο φυτό προέρχεται. Εμπλουτιζόταν 

στη διάρκεια του χρόνου με φύλλα από τα φυτά που 

καλλιεργούσαν στον κήπο. 

 

 

 

 

 Γίνομαι τρόφιμο (λαχανικό – φρούτο) και συστήνομαι 

Δραστηριότητα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διατροφής. Στο 

συγκεκριμένο Φ.Ε.22 οι μαθητές παίρνουν την 

οδηγία να φανταστούν τον εαυτό τους ως ένα 

οποιοδήποτε λαχανικό ή φρούτο και να 

συστηθούν 

στους 

υπόλοιπους. 

Τα παιδιά δούλεψαν αρχικά ατομικά.  

 χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους 

 έγραψαν δικά τους ποιήματα, με τα οποία παρουσίαζαν το φυτό τους 

 έφτιαξαν πρωτότυπα κόμικς στα οποία προσωποποίησαν με ιδιαίτερα 

ευρηματικό τρόπο πολλά φυτά και αναφέρθηκαν με χιούμορ στη 

διατροφική τους αξία, στη μορφή τους ή κάποιες φορές έκαναν 

λογοπαίγνια με το όνομά τους 
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 στη συνέχεια βρήκαν τους μαθητές από την τάξη 

που ανήκαν στην ίδια ομάδα και όλοι μαζί 

έκαναν πρωτότυπες και αστείες παρουσιάσεις 

(και στην αγγλική γλώσσα). 

(ΓΛΩΣΣΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΓΓΛΙΚΑ ) 

 

 

 Υιοθετώ ένα φυτό  

 Προπαρασκευαστική ομαδική εργασία πριν ξεκινήσει η δουλειά στον κήπο. 

Κάθε ομάδα έπρεπε να επιλέξει ένα λαχανικό ή αρωματικό φυτό το οποίο 

θα αναλάμβανε να φυτέψει και να φροντίζει. Το φυτό θα έδινε και το όνομα 

στην ομάδα στο εξής. 

 Κατέγραφαν στοιχεία για τον τρόπο καλλιέργειάς του, τις εποχές 

φυτέματος, τη χρησιμότητά του, τις ασθένειες που το απειλούν, τη 

συγκομιδή. 

 Στη συνέχεια προσπαθούσαν να βρουν 

και να καταγράψουν παροιμίες, 

αινίγματα, καθημερινές εκφράσεις, 

αλλά και μύθους της ελληνικής 

παράδοσης που να αναφέρονταν σε 

αυτό και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του. 

 Πήραν αποφάσεις, συνεργάστηκαν,  μάζεψαν πληροφορίες και τέλος 

έγιναν παρουσιάσεις στην τάξη, ώστε όλοι να αποκτήσουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των φυτών και να γνωρίζουν τη φροντίδα που 

χρειάζονται, πριν αρχίσουν να φυτεύουν. 
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 Τα πρώτα λαχανικά αποφασίστηκε να είναι 

μαρούλια, κρεμμυδάκια και 

παντζάρια και τα αρωματικά λεβάντα, 

ρίγανη, φασκόμηλο. 

 Μα ο κατάλογος αυτός σταδιακά 

μεγάλωνε και το ίδιο και οι εργασίες 

που είχαν να κάνουν οι ομάδες. Για 

κάθε νέο φυτό που φυτευόταν στον 

κήπο, μια ομάδα αναλάμβανε την αντίστοιχη παρουσίασή του, ώστε όλοι να 

το γνωρίσουν. 

 Ανά διαστήματα τις αναρτούσαν στους τοίχους 

του σχολείου ώστε να ενημερώνονται και οι 

υπόλοιποι συμμαθητές τους. 

(ΓΛΩΣΣΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

 

 

 Μαθαίνω να φυτεύω σπόρους 

 Τα παιδιά έφεραν στην τάξη σπόρους λαχανικών για να τους 

παρατηρήσουμε, να βρούμε τα κοινά τους σημεία, να τους χωρίσουμε σε 

κατηγορίες, με σκοπό στη συνέχεια να τους φυτέψουμε σε γλαστράκια. 

 

 

 

 

 Για να γνωρίσουμε τους σπόρους διαβάσαμε στην τάξη το 

«Σποροπαραμύθι» από το «Σποροτετράδιο» του ΚΠΕ Λαυρίου και την «Πιο 

όμορφη πορτοκαλιά του κάμπου». Συζητήσαμε με τους μαθητές μας και 

εκείνοι άρχισαν να κατανοούν τη σημασία των σπόρων ως την αρχή της 

ζωής. Οι σκέψεις τους εκφράστηκαν αργότερα σε σπορο…ιστορίες που 

έγραψαν με τίτλους: «Ένας σπόρος γαντζωμένος στα φτερά ενός πουλιού» 

και «Τρία φρούτα συζητούν για τους σπόρους τους» Φ.Ε.23  

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΓΛΩΣΣΑ) 
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 Η διαδικασία της σποράς έγινε όπως έμαθαν στον Βοτανικό Κήπο. Φύτεψαν 

σπανάκι, ρόκα, ντομάτες και κατιφέ.  

Το μικρό σπορείο τοποθετήθηκε σε σημείο της αίθουσας που το έβλεπε ο ήλιος 

και οι ομάδες παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την εξέλιξη των φυτών, από τη 

στιγμή που ξεπρόβαλαν μέσα από το χώμα, μέχρι τη μεταφύτευσή τους στον 

κήπο. Φ.Ε.24 (μετρούσαν τα φύλλα που έβγαζαν και το ύψος των βλαστών).  

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 
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 Μαθαίνω να φυτεύω μαρουλάκια σε γλάστρες  

Πρακτική εξάσκηση στην τάξη της διαδικασίας φυτέματος σε μικρή κλίμακα, 

(σε γλαστράκια). Προμηθευτήκαμε χώμα και μικρά φυτά και ο κάθε μαθητής 

προσπάθησε να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στην πράξη. 

Οι γλάστρες τοποθετήθηκαν στο μπαλκόνι έξω από την τάξη και καθημερινά 

οι μαθητές (ανά ομάδες) παρακολουθούσαν την εξέλιξή τους, Φ.Ε.25 όπως τους 

σπόρους (μετρήσεις) και τα φρόντιζαν (πχ. πότισμα). 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 
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 Η φύση στην τέχνη  

Τα δέντρα στη ζωγραφική του Βαν Γκογκ -  μια ευκαιρία να 

διηγηθούμε ιστορίες 

Παρουσιάσαμε πολλούς πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα τους τα φυτά 

και τις γεωργικές εργασίες. Επικεντρωθήκαμε σε κάποια απλά, ασπρόμαυρα 

σχέδια του Βαν Γκογκ, στα οποία περιγράφονται γεωργικές εργασίες, σπορά, 

θερισμός ή άνθρωποι που μοχθούν στα χωράφια. Συζητήσαμε την ικανότητα που 

έχει η τέχνη ακόμα και με απλά σκίτσα να μας μεταφέρει στον χώρο και στον 

χρόνο, να μας βάζει σε σκέψεις και να μας δημιουργεί ισχυρά συναισθήματα. 

Ατομική δραστηριότητα: 

Ζητήσαμε από τους μαθητές, να παρατηρήσουν τις εικόνες 

και να προσπαθήσουν να περιγράψουν την εργασία που αυτές 

απεικονίζουν, να μιλήσουν για τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις των ανθρώπων και να συνδέσουν κάποιες μεταξύ τους 

ώστε να διηγηθούν μικρές ιστορίες. Φ.Ε.26   

(ΓΛΩΣΣΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

 

 

 

Ομαδική δραστηριότητα: 

Συζητήσαμε για τα δέντρα και την παρουσία τους στη ζωή μας. 

Δώσαμε στις ομάδες από έναν πίνακα που παρουσίαζε δέντρα και ζητήσαμε με 

αφορμή αυτόν να γράψει κάθε ομάδα μια ιστορία και να την εικονογραφήσει 

Φ.Ε.27  (ΓΛΩΣΣΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 
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Οι μαθητές εργάστηκαν με μεγάλη διάθεση και τα έργα τους ήταν γεμάτα 

φαντασία και εφευρετικότητα. Οι ιστορίες τους παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση 

στο τέλος της χρονιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 Αδελφοποίηση σχολείων με κήπο 

Στο πλαίσιο του δικτύου των κήπων, την πρώτη χρονιά έγινε προσπάθεια 

γνωριμίας και με παιδιά άλλων σχολείων που 

φτιάχνουν κήπους . Με το Ειδικό σχολείο 

Καλαμάτας ξεκίνησε μια όμορφη επικοινωνία. 

Ανταλλάξαμε 

επιστολές, δώρα, 

τοπικά προϊόντα 

σε κλίμα 

ενθουσιασμού και χαράς. Η επιθυμία μας να 

συναντηθούμε κι από κοντά όμως δεν 

πραγματοποιήθηκε λόγω της απόστασης. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 150 

 Δημιουργία – συντήρηση κήπου 

Οι δράσεις στον κήπο ακολούθησαν την εξής σειρά: 

 Προμήθεια εργαλείων – υλικών 

 Καθαρισμός – προετοιμασία εδάφους 

 Προμήθεια φυτών 

 Φυτεύσεις 

 Κομποστοποίηση 

 Συντήρηση κήπου 

 Παρατηρήσεις – καταγραφές 

 Περιποίηση 

 Ανάπτυξη φυτών 

 Μάθημα στον κήπο 

 Συγκομιδή 

 Παρουσίαση – ενημέρωση σχολικής κοινότητας 

 

 Προμήθεια εργαλείων – υλικών 

Το σχολείο προμηθεύτηκε εργαλεία κήπου για 

χρήση τους από τους δασκάλους, τσάπες, καρότσι, 

κουβάδες, λάστιχα και ποτιστήρια. Οι μαθητές 

έφεραν μικρά σκαλιστήρια και γάντια που ήταν 

απαραίτητα για τις 

εργασίες τους.  

Ακολούθησε εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

τραυματισμού. Τα εργαλεία και τα γάντια μετά το 

τέλος των εργασιών,  τοποθετούνταν στην αποθήκη 

για επόμενη χρήση. 
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 Καθαρισμός – προετοιμασία εδάφους 

Τις πρώτες μέρες πάντα γινόταν 

καθαρισμός του χώρου από τα αγριόχορτα και 

τα σκουπίδια. Στο ξεκίνημα του κήπου αυτό 

κράτησε πολύ χρόνο, αφού ο χώρος ήταν 

αναξιοποίητος όλα τα χρόνια και χρειαζόταν 

πολλή δουλειά 

για να 

καθαριστεί. Δείξαμε στους μαθητές μας τι έπρεπε 

να γίνει και με μεγάλη προσπάθεια αλλά 

ταυτόχρονα με χαρά τα κατάφεραν. Το χώμα που 

αποκαλύφθηκε δεν ήταν αρκετά γόνιμο κι έτσι 

χρειάστηκε μια μικρή λίπανσή του για να 

περάσουμε στις φυτεύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προμήθεια φυτών 

Τα φυτά που είχαν αποφασίσει να φυτέψουν τα παιδιά με τις ομάδες τους, 

μας τα έφερε ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου 

που συμπαραστάθηκε στην προσπάθειά μας, 

αλλά και ο Βοτανικός Κήπος μετά από σχετικό 

αίτημα που υποβάλαμε.(θάμνοι περίφραξης, 

μικρά δεντράκια) 
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 Φυτεύσεις 

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο λαχανόκηπος και 

βοτανόκηπος σύμφωνα με τα όσα είχαμε μάθει για τις συγκαλλιέργειες των 

φυτών. 

Ο βοτανόκηπος επρόκειτο να δημιουργηθεί από αρωματικά που θα 

φυτεύονταν κατά μήκος της μιας άκρης του κήπου 

προς τον δρόμο, ώστε μεγαλώνοντας να 

αποτελέσουν  σταδιακά έναν φυσικό φράχτη, ενώ ο 

λαχανόκηπος θα φιλοξενούσε τα λαχανικά που θα 

φυτεύονταν κάθε χρόνο στην εσωτερική πλευρά για 

να προστατεύονται και από το κρύο του χειμώνα. 

Η διαδικασία των φυτεύσεων δεν είναι καθόλου 

εύκολη όταν πρόκειται να διαχειριστεί κανείς έναν 

μεγάλο αριθμό μαθητών σε έναν μικρό χώρο. Γι’ αυτό 

απαιτούσε οργάνωση και προετοιμασία. Η εργασία 

γινόταν ως εξής: 

Αναθέταμε σε κάθε ομάδα συγκεκριμένο έργο που 

θα εκτελούσε ταυτόχρονα σε κάποιο σημείο του κήπου, ή 

ξεκινούσε η μια ομάδα και οι επόμενες περίμεναν και 

δούλευαν στο επόμενο στάδιο.  

Με τον τρόπο αυτό προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα προβλήματα, να 

μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να είναι τα παιδιά πάντα ικανοποιημένα –αφού όλα 

δούλευαν– και να γίνεται σωστά η δουλειά. 

Ξεκινώντας, οι μαθητές έκαναν μετρήσεις στον κήπο ώστε να υπολογίσουν 

πόσες σειρές θα δημιουργηθούν και με βάση τις αποστάσεις που έπρεπε να 

υπάρχουν ανάμεσα στα φυτά, άνοιγαν τους λάκκους όπου έβαζαν τα μικρά φυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 153 

Φυτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των ετών: 

 λαχανικά της εποχής που θα μπορούσαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους να δώσουν παραγωγή (μαρούλια, παντζάρια, αντίδια, σέσκουλα, 

κρεμμυδάκια, πατάτες, ντομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια, μελιτζάνες) 

 αρωματικά και μυρωδικά που διαρκούν όλο τον χρόνο, που είναι 

ανθεκτικά και που η συγκαλλιέργειά τους είναι πολύτιμη για την υγεία των 

πρώτων. (δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι, λεβάντα, ρόκα, αρμπαρόριζα, 

φασκόμηλο, αλλά και λίγα λουλούδια κατιφέδες, γεράνια, νάρκισσοι) 

 

 

□ Επέκταση φύτευσης 

Στη διάρκεια των χρόνων και μετά από 

πολλές προσπάθειες, καταφέραμε σταδιακά να 

επεκτείνουμε τον κήπο μας και στον χώρο της 

αυλής όπου παλαιότερα υπήρχε ένα σκάμμα 

και ήταν εντελώς ανεκμετάλλευτος. 

Αρχικά ο χώρος περιφράχθηκε, ο 

Δήμος έβαλε λίγο χώμα μόνο στο σημείο του 

σκάμματος και φύτεψε λίγες πικροδάφνες. 

Εμείς προμηθευτήκαμε επιπλέον χώμα 

για να καλύψουμε όλον τον χώρο και οι 

μαθητές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 

βοηθήσουν. Πάλεψαν πολύ καιρό με το χώμα, 

μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε υπάλληλος του 

Δήμου με φρέζα και ο νέος κήπος άρχισε με 

ενθουσιασμό να φυτεύεται από τα παιδιά. 
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 Κομποστοποίηση 

Με την 

κομποστοποίηση 

θεωρητικά είχαμε 

ασχοληθεί αρκετά 

στην τάξη. Ήταν 

ευκαιρία να την 

εφαρμόσουμε και 

στην πράξη. Επιλέξαμε ένα σημείο στην άκρη του νέου κήπου και φτιάξαμε έναν 

μεγάλο λάκκο. 

Οι μαθητές άρχισαν να συγκεντρώνουν 

τα υλικά που θα βοηθούσαν στη δημιουργία 

κομπόστ, όπως είχαν μάθει. Έφερναν 

καθημερινά από το σπίτι τους φλούδες, 

υπολείμματα λαχανικών, τσόφλια αυγών, 

κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα κάποιοι μάζευαν από 

τον χώρο του σχολείου ξερά φύλλα και κλαδιά 

από κλαδέματα. Ο σωρός τακτοποιήθηκε και 
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έγινε περίφραξή του. 

Δημιουργήθηκε Ομάδα Κομποστοποίησης, η οποία άλλαζε κάθε εβδομάδα. 

Οι μαθητές ήταν υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση 

των υλικών, το ανακάτεμα του σωρού και τη 

διατήρηση της υγρασίας του τις ζεστές μέρες, 

ώστε να μην σταματήσει η διαδικασία. Από τη 

δεύτερη χρονιά είχαμε δικό μας κομπόστ που 

ρίχναμε στα νέα μας φυτέματα. 

 

 Συντήρηση κήπου 

 Παρατηρήσεις – Καταγραφές 

Ο κήπος από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του έχει την ανάγκη 

συντήρησης ώστε να προοδεύσει. Με τους μαθητές μας είχαμε κάνει πολλές 

συζητήσεις για την υπευθυνότητα που έπρεπε να 

δείχνουν στην περιποίηση των φυτών τους. Η 

διάθεση όλων ήταν μεγάλη, αλλά και εδώ έπρεπε να 

λυθούν προβλήματα. 

Όλοι οι μαθητές ήταν αδύνατο να βρίσκονται 

διαρκώς στον κήπο. Γι’ αυτό ορίστηκε Ομάδα Κήπου 

η οποία άλλαζε κάθε εβδομάδα. Οι 

υποχρεώσεις της ήταν να 

παρακολουθεί την ανάπτυξη των 

φυτών, (ύψος βλαστού, αριθμός 

φύλλων κ.λπ.), να καταγράφει 

εργασίες που έγιναν ή που χρειάζονται 

να γίνουν και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν, σε ένα Ημερολόγιο Εργασιών 

Κήπου Φ.Ε.28 Με βάση τις καταγραφές τους, οι μαθητές ενημέρωναν τις 

υπόλοιπες ομάδες και αποφασιζόταν άμεσα κάθε νέα δράση στον κήπο που 

απαιτούσε ταυτόχρονη παρουσία όλων, π.χ. πότισμα – καθάρισμα και στους δύο 

κήπους. 

Στο ίδιο Φ.Ε. γινόταν γραπτά και η αυτοαξιολόγηση του έργου της κάθε 

ομάδας (π.χ. η τήρηση των κανόνων) και μέσα από διαλογική συζήτηση στην 

ολομέλεια αποφασιζόταν σε γενικές γραμμές η εβδομαδιαία εργασία της 

επόμενης. Με τον τρόπο αυτό όλες οι ομάδες συμμετείχαν στις εργασίες του 

κήπου, που τόσο πολύ τους άρεσαν. Με το Ημερολόγιο Εργασιών Κήπου οι 

μαθητές μας εξασκήθηκαν στην παρατήρηση και στην καταγραφή δεδομένων, 

απέκτησαν βιωματικές γνώσεις, καλλιέργησαν τις αισθήσεις τους αλλά και 

σταδιακά ανέπτυξαν συναισθηματική σχέση με τα φυτά του κήπου. 
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 Περιποίηση  

Το πότισμα, το κλάδεμα, το καθάρισμα και η επίβλεψη του κήπου ήταν 

μέριμνα των ομάδων, εργασίες στις οποίες επίσης 

έδειξαν ιδιαίτερη  σοβαρότητα και ωριμότητα. Τα 

θέματα του κήπου αποτελούσαν προτεραιότητα 

ακόμα και στα διαλείμματα και δεν ήταν λίγες οι 

φορές που προτιμούσαν να χάσουν την 

ξεκούρασή τους προκειμένου να ασχοληθούν με 

κάποια επείγουσα ανάγκη του κήπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 157 

 Ανάπτυξη φυτών 

 

Η μεγάλη φροντίδα που έδειχναν στα 

φυτά τους οι μαθητές μας, είχε ως αποτέλεσμα 

την εντυπωσιακή ανάπτυξή τους, κάτι που 

επισήμανε και η γεωπόνος ενός γειτονικού 

φυτωρίου που επισκέφθηκε τον κήπο για να 

βοηθήσει τα παιδιά και να τους λύσει απορίες. 

Τόνισε πως η αγάπη που δείχνουν στα φυτά 

τους είναι εξίσου απαραίτητη και σημαντική όσο και η ποιότητα του εδάφους. 
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 Μάθημα στον κήπο 

 

Όσες φορές το μάθημα της Φυσικής ή της Μελέτης Περιβάλλοντος 

απαιτούσε δουλειά στο πεδίο, αυτή γινόταν στον κήπο 

 

 Παρατηρώ και καταγράφω 

Μια κοινή εργασία που ανέλαβαν οι 

ομάδες (ανά διαστήματα και για διαφορετικά 

φυτά κάθε φορά) στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος, κυρίως όταν 

ο κήπος είχε ήδη αναπτυγμένα φυτά, ήταν η 

αναγνώριση και η καταγραφή των 

χαρακτηριστικών τους. 

Έπρεπε τα μέλη της κάθε ομάδας να 

παρατηρήσουν συγκεκριμένα φυτά σύμφωνα με 

Φ.Ε.29 να συζητήσουν μεταξύ τους, να 

συμφωνήσουν, να καταγράψουν τα ευρήματά 

τους και μετά να παρουσιάσουν την εργασία τους στους συμμαθητές τους. 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ) 

 

 Δίνω φωνή σε ένα φυτό του κήπου  

Καθώς τα φυτά αναπτύσσονταν και τα παιδιά 

δένονταν μαζί τους, ζητήσαμε να επιλέξουν ένα 

συγκεκριμένο φυτό του κήπου, να μπουν στη θέση 

του και να μιλήσουν με τη δική του φωνή.(Τι θα τους 

έλεγε; Πώς νιώθει; Τι ανάγκες έχει;) Φ.Ε.30 

(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΛΩΣΣΑ) 
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 Φωτοσύνθεση – οικοσύστημα – γονιμοποίηση φυτών 

Ο κήπος αποτέλεσε επίσης τον χώρο 

γνωριμίας και κατανόησης της λειτουργίας της 

φωτοσύνθεσης, της μελέτης ενός οικοσυστήματος 

Φ.Ε.31 , της γονιμοποίησης των φυτών Φ.Ε.32  «Το 

πρωινό μιας μέλισσας», «Η κυρία γύρη και το μεγάλο 

ταξίδι της».  (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΦΥΣΙΚΗ – ΓΛΩΣΣΑ) 

 

 

 

 

 

 

 Οι «μεγάλοι» μαθαίνουν τους «μικρούς» - 

Παιχνίδι αισθήσεων «Βλέπω, ακούω, αγγίζω, μυρίζω» 

Καθώς τα φυτά μας μεγάλωναν και ο κήπος ομόρφαινε, οι μαθητές 

αποφάσισαν να οργανώνουν «ξενάγηση στον κήπο» και να προσκαλούν  τα παιδιά 

μικρότερων τάξεων για επίσκεψη και γνωριμία. 
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Εκεί, οι «μεγάλοι» τους 

παρουσίαζαν τα φυτά, απαντούσαν στις 

απορίες τους ή έπαιζαν μαζί τους, 

«μάντεψε τι είναι» ζητώντας από τα 

μικρά να αγγίζουν και να μυρίζουν τα 

αρωματικά με κλειστά τα μάτια πριν 

τους αποκαλύψουν το όνομά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παιχνίδι στην Α΄ τάξη κάποτε μετατράπηκε σε  «μάθημα» για τις ρίζες 

και τον βλαστό των φυτών! 
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 Συγκομιδή 

 

 Αρωματικά – χρήσεις 

Στην τάξη οι ομάδες που είχαν αναλάβει 

τα αρωματικά και τα βότανα του κήπου 

ασχολήθηκαν με τις ιδιότητες και τις χρήσεις 

τους. Παράλληλα, έκοβαν κατά διαστήματα και 

αποξήραιναν λεβάντα, δεντρολίβανο, 

φασκόμηλο, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές 

μάζευαν και πήγαιναν στα σπίτια τους.  

 

 

 

 

 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την αρμπαρόριζα αποφάσισε να φτιάξει αρωματικό 

λικέρ. Τα παιδιά έμαθαν μια συνταγή, μάζεψαν φύλλα από τον κήπο, τα έπλυναν 

και τα στέγνωσαν, έφεραν κρασί, ζάχαρη και ένα καθαρό βάζο, φόρεσαν γάντια 

και παρουσίασαν στην τάξη τη διαδικασία. 

Στη συνέχεια τοποθέτησαν το βάζο σε ένα σκοτεινό μέρος για ένα μήνα 

περίπου και το λικέρ τους ήταν έτοιμο. 
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Αγοράσαμε μπουκαλάκια, φτιάξαμε ετικέτες και το προσφέραμε στους 

γονείς μαζί με τις ελιές μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 

 

 

 

 Λαχανικά 

Την άνοιξη που ωρίμαζαν τα περισσότερα 

λαχανικά του κήπου οι ομάδες είχαν πολλά 

θέματα να λύσουν. Έπρεπε να γίνει η συγκομιδή, 

και φυσικά ήταν απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι, 

αλλά, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα 

έπρεπε να οργανωθούν σωστά. 

Έτσι πριν αρχίσει η 

δουλειά, αποφάσιζαν ότι προϋπόθεση για ένα καλό 

αποτέλεσμα ήταν η συνεργασία και η ανάληψη 

συγκεκριμένων καθηκόντων από κάθε μέλος των 

ομάδων. Αφού μοιράζονταν οι αρμοδιότητες, 

έμπαιναν στον κήπο και άρχιζαν δουλειά. 
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Η παραγωγή ήταν κάθε χρονιά μεγάλη. Μαζέψαμε 

μαρούλια, κρεμμύδια, παντζάρια, σπανάκι, 

σέσκουλα, μάραθο, κολοκυθάκια, ντομάτες, 

πιπεριές και μια χρονιά πατάτες.  

Η συγκομιδή κρατούσε αρκετές ώρες, γιατί τα 

λαχανικά πάντα ήταν πολλά και είχαν πολλά να γίνουν. Συγκεντρώνονταν, 

καθαρίζονταν από τα χώματα, έμπαιναν σε σακούλες και στη συνέχεια στο ψυγείο 

του σχολείου. 
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□ Η … λαϊκή αγορά 

Στη διάρκεια της συγκομιδής οι μαθητές ήταν 

πολύ χαρούμενοι και υπεύθυνοι σε αυτό που 

έκαναν. Κάποτε η όλη διαδικασία καταλήγει 

και σε διασκέδαση!  

Μια χρονιά, επηρεασμένοι από τη λαϊκή 

αγορά που εκείνη την ημέρα γινόταν έξω από 
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το σχολείο, προσπάθησαν να μιμηθούν τους μανάβηδες και 

ξεκίνησαν ένα αυθόρμητο παιχνίδι το 

οποίο και αφήσαμε να εξελιχθεί. 

Άπλωσαν τα προϊόντα τους σε θρανία 

και άρχισαν να φωνάζουν 

διαφημίζοντάς τα!! Ανταποκρίθηκαν οι 

συμμαθητές τους παίρνοντας τον ρόλο 

των πελατών και το παιχνίδι στήθηκε!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάθεση προϊόντων 

 

Μετά από κάθε συγκομιδή έπρεπε να αποφασιστεί πού και πώς θα 

διατεθούν τα προϊόντα του κήπου. 

Οι μαθητές, από την πρώτη χρονιά κιόλας, αποφάσισαν να τα προσφέρουν 

στα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων, γνωστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο και τη 

δουλειά τους.  

Αφού τα περισσότερα ήταν τα μαρούλια και τα κρεμμύδια, θα φτιάχναμε 

σαλάτες. Τα παιδιά πρότειναν να πάρουμε ψωμάκια, να φτιάξουμε μικρά 

σάντουιτς με τις σαλάτες μας, να βάλουμε μέσα και τυρί και να τα προσφέρουμε 

κάνοντας μια γιορτή στο σχολείο που την ονομάσαμε «γιορτή σαλάτας». 
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 Η «γιορτή της σαλάτας» (μαρούλια, σέσκουλα, αντίδια, 

κρεμμυδάκια) 

«Θεσμός» πλέον στο σχολείο, αφού διοργανώνεται επί τέσσερα χρόνια, την 

επόμενη μέρα της συγκομιδής. Οι δουλειές πάλι μοιράζονται: 

 Εφοδιασμός με τα απαραίτητα σκεύη 

 Πλύσιμο λαχανικών 

 Κόψιμο λαχανικών 

 Φτιάξιμο σαλάτας 

 Μοίρασμα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

Όλοι συμμετέχουν κυκλικά σε όλες τις δουλειές, ώστε να μην υπάρχει 

κανένα παράπονο. Οι ομάδες των μαθητών λειτουργούν κάθε χρόνο με 

υποδειγματικό τρόπο. Η περηφάνια που νιώθουν και ο ενθουσιασμός που 

επικρατεί πάντα βοηθούν ώστε να οργανωθούν πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις που 

προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών των υπόλοιπων τάξεων αλλά και των 

γονέων τους. 
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Ευκαιρία για ένα «αλλιώτικο» μάθημα. Μαθητές 

άλλων τμημάτων παρακολουθούν τις δραστηριότητες. 
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 Παντζαροσαλάτες – σπανακόπιτες  

Επιδίωξή μας είναι και η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμά μας. Οι 

μαθητές  πηγαίνουν στο σπίτι τα παντζάρια και το σπανάκι και με χαρά 

αναλαμβάνουν και φτιάχνουν νόστιμες παντζαροσαλάτες και σπανακόπιτες που 

και πάλι μοιράζονται στους μαθητές του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

(Κάθε φορά που είχαμε μια καινούρια συγκομιδή, μετά τις σαλάτες και τις 

πίτες, οι μαθητές δεν ήθελαν να παίρνουν τα λαχανικά οι ίδιοι, αλλά φρόντιζαν να τα 

προσφέρουν με μεγάλη διακριτικότητα, σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Δεν θα 

επεκταθούμε στο θέμα, απλώς επισημαίνουμε πως η ενασχόληση των μαθητών μας με 

τον κήπο αποτέλεσε μια σπουδαία εμπειρία που τους οδήγησε  σε μονοπάτια 

αλληλεγγύης, κατανόησης του άλλου και προσφοράς.) 

 

 Παρουσίαση – ενημέρωση σχολικής κοινότητας 

 

 Η γιορτή του κήπου 

Έτσι ονομάζουμε την παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών μας. Ο 

τρόπος με τον οποίο αυτή γίνεται, αποφασίζεται κατόπιν συζήτησης μαζί τους και 

σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Στα τέσσερα αυτά χρόνια πήρε διάφορες μορφές: 

 παρουσίαση μιας μικρής ταινίας με τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

 φωτογραφίες του κήπου 

 έκθεση των έργων που είχαν 

δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς 
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 δραματοποιημένα τραγούδια 

για λαχανικά και αστείες παρουσιάσεις των μαθητών με τη μορφή λαχανικού ή 

φρούτου 

 αυτοσχέδια δρώμενα που στηρίζονταν 

στα όσα είχαν μάθει στο πρόγραμμα 

 παιχνίδια – σταθμοί με θέμα τον κήπο 

και τα φυτά (παρόμοια με τη γιορτή της 

ελιάς) στα οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές 

(σε ομάδες ανά τμήμα), αλλά και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: 

 κρεμάλα 

 καρτέλες σωστού – λάθους 

 αναγνωρίσεις φυτών  

 αινίγματα 

 αναγραμματισμοί 

 μπερδεμένες λέξεις από παροιμίες  

 τελική επιβράβευση- προσφορά για τη 

συμμετοχή κάθε τμήματος και την επιτυχία 

του στα παιχνίδια: ένα αρωματικό φυτό που 

με τη βοήθεια των  «μαθητών - κηπουρών» 

φύτευαν σε συγκεκριμένο σημείο του κήπου 

με σκοπό να αναλάβουν το πότισμα και την 

περιποίησή του. 
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 κεράσματα… δροσερές φρουτοσαλάτες και αφεψήματα από βότανα του 

κήπου που είχαν ετοιμάσει οι μαμάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε χρόνο,  στο τέλος κάθε προγράμματος, προσφέραμε στους μαθητές 

μας έναν έπαινο για τη συμμετοχή τους σε αυτό. 
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□ Σημείωση: 

 Ο κήπος αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του σχολείου μας. Γι’ αυτό και οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τα τέσσερα αυτά χρόνια στο πλαίσιο 

του προγράμματος, αποτέλεσαν το υλικό για τη δημιουργία μιας μικρής ταινίας 

με την οποία συμμετείχαμε στον διαγωνισμό που οργάνωσε το ΕΚΕΔΙΣΥ 

(Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού) σε συνεργασία με την 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το ΥΠΑΙΘ (Ιούνιος 2015) με τον τίτλο: 

 « Η ιστορία του σχολείου μου»  

https://www.dropbox.com/s/atkisawts26kwdc/10_ag_anarg_sxoleio.zip?dl=0 

Το σχολείο μας διακρίθηκε με το «Βραβείο Εξαίρετης Δημιουργίας» 

(Νοέμβριος 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι δράσεις των μαθητών μας προκάλεσαν επίσης το ενδιαφέρον της τοπικής 

κοινωνίας. Η εφημερίδα «Δυτικά Νέα» αφιέρωσε ένα ολοσέλιδο άρθρο σε 

αυτές (Ιούνιος 2015). 
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 Αξιολόγηση προγράμματος Φ.Ε.33 

 

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: 

«Μου άρεσε πάρα πολύ το μάζεμα της ελιάς και τα σαντουιτσάκια. Ποτέ δεν 

αρνήθηκα να πάω στον κήπο! Πάντα ήθελα να συμμετέχω! Μου άρεσε πολύ που 

φυτεύαμε. Μακάρι όλοι να είχαν την ευκαιρία να τα κάνουν όλα αυτά που κάναμε. 

Αυτά τα χρόνια θα μου μείνουν αξέχαστα». Αλέξανδρος Π. 

«Πριν από λίγα χρόνια το μικρό κηπάκι στο πίσω μέρος του σχολείου ήταν ο 

σκουπιδότοπος της γειτονιάς επειδή ήταν μια άγονη έκταση γης που κανένας δε 

νοιαζόταν για αυτή. Όμως πριν από 3 περίπου χρόνια μια προηγούμενη τάξη κατάφερε 

να τον μετατρέψει μέσα σε έναν χρόνο σε έναν πανέμορφο κηπάκο που όλες οι τάξεις 

του σχολείου θαυμάζουν. Έπειτα ήρθαμε εμείς που τον αλλάξαμε ακόμα πιο πολύ 

μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Και μαζί του αλλάξαμε κι εμείς. Μάθαμε να σεβόμαστε το 

γύρω μας και να μας αρέσει η φύση. Παλιά η γιαγιά μου δεν ήθελε να με αφήσει να 

μπω στον κήπο της επειδή νόμιζε πως θα της τον χαλάσω. Τώρα με αφήνει να 

καλλιεργήσω το δικό μου κομμάτι του κήπου της και μου αρέσει πολύ αυτό». Ηρώ Τ. 

«Από το πρόγραμμα θα μου μείνουν πολλά πράγματα αλλά αυτό που θα μου 

μείνει για πάντα είναι το λιομάζωμα. Ήταν τέλεια. Εύχομαι να συνεχίσετε το 

πρόγραμμα και με τα άλλα παιδιά που θα έχετε». Αλέξανδρος Λ. 

«Αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε να ασχοληθώ πιο πολύ με το περιβάλλον. 

Επίσης δοκίμασα να φάω υγιεινά φαγητά όπως οι ελιές και τα σαντουιτσάκια. Μου 

άρεσε η συνεργασία και θα ήταν ωραία να έρθουν και άλλα παιδιά στη θέση μας». 

Αντώνης Β. 

«Μου άρεσε που μαζί με τους συμμαθητές μου όταν κάναμε κήπο χαιρόμασταν 

και γελούσαμε μαζί με τον ιδρώτα να τρέχει». Ιωάννα Η. 

«Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι το λιομάζωμα και ο κήπος. Μάθαμε πάρα 

πολλά νέα πράγματα για την ελιά και τον κήπο και διασκεδάσαμε πολύ. Δεν θα 

ξεχάσω ποτέ τον κήπο γιατί ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου». 

Παύλος Γ. 

«Από το πρόγραμμα με τον κήπο έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ’ 

όλα έμαθα για τα φυτά και για το πώς τα καλλιεργούμε, πώς τα φροντίζουμε . Ακόμα 

έμαθα για τα χάλια των ανθρώπων που πετάγανε όλη την ώρα σκουπίδια στον κήπο 

μας και όταν πηγαίναμε αισθανόμασταν σα να ήμασταν σε σκουπιδότοπο και τα 

μαζεύαμε. Με τον κήπο που καλλιεργούσαμε στο σχολείο άλλαξαν πολλά πράγματα 

σε εμένα. Κάθε φορά που μου ζητούσε η γιαγιά μου να τη βοηθήσω στον κήπο εγώ 
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αρνιόμουνα ενώ όταν αποκτήσαμε τον κήπο, την βοηθούσα 

κάθε φορά! Το πρόγραμμα αυτό θα μου μείνει αξέχαστο…» Σωτήρης Τ. 

«Εγώ με την τάξη μου μπήκαμε στον κήπο. Τις πρώτες μέρες βγάζαμε 

αγριόχορτα και σκουπίδια. Και μετά καλλιεργήσαμε πολλά φυτά. Μετά από καιρό 

μαζέψαμε ελιές. Μου άρεσε που φτιάξαμε τα σαντουιτσάκια από την παραγωγή μας. 

Αυτό που δεν μου άρεσε είναι πως μπήκαν κάτι παιδιά στον κήπο και ξερίζωσαν τα 

σγουρά μαρούλια. Παρόλα αυτά δεν μας εμπόδισε τίποτα. Αυτό που θα κρατήσω είναι 

πως δουλέψαμε σαν ομάδα και έμαθα να σέβομαι το περιβάλλον!» Λουκάς Π. 

«…μακάρι να συνέχιζα αυτό το πρόγραμμα και στο γυμνάσιο!» Κων/νος Μ. 

«…Με τα παιδιά συνεργαστήκαμε πολύ καλά και δουλέψαμε πολύ όλοι ώστε 

να βγει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα… Μακάρι όλα τα παιδιά να είχαν την ευκαιρία να 

καλλιεργήσουν κήπο στο σχολείο τους και να χαιρόντουσαν τόσο όσο εμείς…!» 

Ευαγγελία Δ. 

 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

«Ο κήπος ήταν μόνο η αφορμή…» 

Η υλοποίηση ενός προγράμματος δημιουργίας κήπου στο σχολείο 

πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο σκάβω, φυτεύω, ποτίζω, ιδρώνω, απολαμβάνω και 

απογοητεύομαι, ενθουσιάζομαι ή κουράζομαι…  

Για εμάς ΕΙΝΑΙ πάνω απ΄ όλα: ενδιαφέρομαι, μελετώ, οργανώνω, ψάχνω, 

ανακαλύπτω, αναζητώ τη θέση μου στον κόσμο, συνεργάζομαι, εκφράζομαι χωρίς 

φόβο, σέβομαι, αισθάνομαι, βιώνω, παίρνω αποφάσεις, γίνομαι υπεύθυνος, 

συνδυάζω γνώσεις, αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, ανακαλύπτω ταλέντα και 

ικανότητες που δεν γνώριζα, αφοσιώνομαι, αγαπώ … 

Δημιουργώ… Ωριμάζω… Αλλάζω … 

…αρκεί να μου δοθούν οι ευκαιρίες!!  

 

 



 

 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων  

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων            Ημερομηνία: _______________ 

ΟΜΑΔΑ: __________________ 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ 

Παρατηρείστε με προσοχή την αυλή του σχολείου σας. Δείτε την από ψηλά, από τα μπαλκόνια, 
περπατήστε γύρω – γύρω, κοιτάξτε όλες τις γωνιές της, προσέξτε όμορφα ή άσχημα σημεία 
της, σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε για να βελτιωθεί, συζητήστε τις παρατηρήσεις σας 
με τα μέλη της ομάδας σας και στη συνέχεια συμπληρώστε τον πίνακα: 

  
Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ 

 

 
Τι μου αρέσει 

 
Τι δεν μου αρέσει 

 

 
Τι προτείνω να γίνει 
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Σημειώστε στον χάρτη τη θέση σας. 

Ανακαλύψτε την παλιά εκκλησία που κρύβεται πίσω από το ιερό. 

Περιγράψτε τον εξωτερικό  χώρο. Γιατί είναι κατηφορικός; Προς τα πού κατηφορίζει; Πώς θα 
το εξηγούσατε αυτό; Ποιο στοιχείο της περιοχής πρέπει να σκεφτείτε; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Σημειώστε στον χάρτη τη θέση σας. 

Περιγράψτε με λίγα λόγια το κτήριο. Θυμίζει σχολείο;  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Πώς θα νιώθατε αν ήσασταν υποχρεωμένοι να κάνετε εδώ μάθημα;  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Σημειώστε στον χάρτη τη θέση σας. 

Παρατηρήστε το ποτάμι. Περιγράψτε το νερό και τις όχθες του. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

Σας αρέσει η εικόνα του ; Πώς θα θέλατε να 
είναι;_________________________________________________________________________ 

 

 

Έχετε ξαναδεί πηγάδι; Πώς χρησιμοποιούνταν τα πηγάδια παλιότερα; Τι σκοπούς 
εξυπηρετούσαν;   

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Πιστεύετε ότι θα ήταν εύκολη η ζωή για τους κατοίκους που δεν είχαν νερό στα σπίτια τους;  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Ζωγραφίστε στον χάρτη τη διαδρομή του τρένου που ακολουθούμε. 

Περπατήστε για λίγο πάνω στις ράγες και φανταστείτε ότι είστε επιβάτες εκείνου του παλιού 
τρένου που περνούσε σφυρίζοντας…. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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«Ακολουθώντας τη διαδρομή ενός τρένου που δεν υπάρχει πια…» 

 

Γράψε όσα σκέφτηκες , όσα κατάλαβες, όσα ένιωσες, από αυτά που είδες και που άκουσες 
σε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο... 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ένα φανταστικό ταξίδι στο παρελθόν… 

 

 

Μεταμορφώσου σε ζώο ή αντικείμενο και ταξίδεψε στο παρελθόν αυτής της περιοχής. 
Πώς θα μας περιγράψεις μια μέρα από τη ζωή των κατοίκων της; 

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΩ – ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ - ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ 

Μετά την περιήγησή σας στη γειτονιά, προσπαθήστε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας 
να συμπληρώστε τον πίνακα, γράφοντας όπου μπορείτε, έως τρία (3) επίθετα για καθένα από τα 
παρακάτω. 

Συζητήστε στη συνέχεια τα συμπεράσματά σας μεταξύ σας. 

 Τι προτάσεις έχετε για τη βελτίωση της ζωής γύρω μας; Για τον χώρο του σχολείου; 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

ΤΟ 1930 

 
ΣΗΜΕΡΑ 

 
   

Εκκλησία Αγ. Παρασκευής 
 
 

  
 

 
Κηφισός 

 
 

 
 

 

 
Γραμμές τρένου 

 
 

 
 

 

 
Πύργος Βασιλίσσης 

 
 

 
 

 

 
Σχολείο 

 
 

 
 

 

 
Σπίτια 

 
 

  

 
Δρόμοι 

 
 

  

 
Ελεύθερες εκτάσεις πρασίνου 
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 (προφορικό) 

 

Ας συζητήσουμε: 

 

1. Ποια λαχανικά γνωρίζεις; Ξέρεις πώς καλλιεργούνται; 

 

2. Ποια αρωματικά φυτά γνωρίζεις; Ξέρεις σε τι χρησιμεύουν; 
 

 
3. Ξέρεις ποια στάδια ακολουθεί η καλλιέργεια των λαχανικών; Νομίζεις ότι μπορείς 

να την περιγράψεις; 
 
 

4. Έχεις δει λαχανόκηπο; Πού ; 
 
 

5. Πώς νομίζεις ότι πρέπει να είναι ένας σχολικός λαχανόκηπος;  
 
 

6. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε στο σχολείο μας να δημιουργηθεί ένας  λαχανόκηπος;  

 



 

Ελιά και πεύκος 

Στο ριζοβούνι η ελιά, στο κορφοβούνι ο 

πεύκος, 

χρόνους πολλούς γνωρίζονται κι 

ανεμοχαιρετιούνται. 

Ένα πρωί λέει η ελιά στον πεύκο το 

λεβέντη: 

― «Πεύκο, κρίμα το μπόι σου, κρίμα και 

τη θωριά σου, 

και να ’σαι δένδρο άκαρπο κι ανώφελο 

στον κόσμο!» 

― «Σώπα, γριά κουφοδοντού, ζαβή και 

κοκαλιάρα, 

όπου σε δέρνει ο άνθρωπος και τον καρπό 

του δίνεις… 

Εγώ ’μαι λεβεντόκορμο, παλληκαράς 

βουνήσιος! 

στον ίσκιο μου ο αρματολός ξεχνάει τα 

βάσανά του, 

κι όταν μολύβι δολερό τού πάρει τη ζωή 

του, 

εγώ γι’ αυτόν μοιρολογώ και 

βαριαναστενάζω.» 

― «Αν τον μοιρολογάς εσύ, εγώ ’μαι αυτή 

που δίνω 

λαδάκι στη μανούλα του καντήλι να τ’ 

ανάψει, 

καντήλι ασημοκάντηλο στης Παναγιάς τη 

χάρη, 

να λιώσει το κορμάκι του, ν’ αναπαυθεί η 

ψυχή του!…» 

Το λόγο τέλειωσε η ελιά κι ο πεύκος δεν 

της κραίνει. 

γέρνει κατά το μέρος της κι έτσι γερμένος 

μένει. 

Καμπούρογλου Δημήτριος (Αθήνα 1852 – 

Αθήνα 1942) 

Η ελιά 

Ευλογημένο να ’ναι, ελιά, το χώμα που σε 

τρέφει, 

κι ευλογημένο το νερό που πίνεις απ’ τα νέφη, 

κι ευλογημένος τρεις φορές αυτός που σ’ έχει 

στείλει 

για το λυχνάρι του φτωχού, για τ’ άγιου το 

καντήλι. 

Δεν είσαι συ περήφανη σαν τ’ άλλα 

καρποφόρα, 

που βιαστικά, ανυπόμονα, δεν βλέπουνε την 

ώρα 

πότε με τ’ ανθολούλουδα τους κλώνους να 

σκεπάσουν 

και με μια πρόσκαιρη ομορφιά τα μάτια να 

ξιπάσουν. 

Εσύ ’σαι πάντα ταπεινή. πάντα δουλεύτρα, 

σκύβεις, 

μ’ όλα τα πλούτη που κρατείς, μ’ όλο το βιο που 

κρύβεις. 

Γι’ αυτό απ’ τα πρώτα νιάτα σου, που τα φιλούν 

οι ανέμοι, 

ως τα βαθιά γεράματα, που το κορμί σου 

τρέμει, 

και γέρνει κάθε σου κλαδί και κάθε παρακλάδι, 

μέσα στον κούφιο σου κορμό δεν σου ’λειψε το 

λάδι. 

Πολέμης Ιωάννης (Αθήνα 1862 – Αθήνα 1924) 
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Αφού διαβάσεις τα παραπάνω ποιήματα με προσοχή, προσπάθησε να απαντήσεις στις 
ερωτήσεις: 

- Ποιοι μιλούν στο πρώτο ποίημα;  

___________________________________________________________ 

- Πώς χαρακτηρίζεις τον πεύκο και την ελιά από τα λόγια τους;  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

- Με ποιους συγκρίνει την ελιά ο Ι. Πολέμης; Γιατί; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

- Ο  Ι. Πολέμης χρησιμοποιεί τρία επίθετα για να  περιγράψει τον χαρακτήρα της 
ελιάς. Βρες ποια είναι και πώς δικαιολογούνται από τη ζωή της ελιάς σύμφωνα με 
το ποίημα. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

- Με ποια λόγια του το πεύκο προσπαθεί να «κακολογήσει» την ελιά; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

- Το πεύκο κατάλαβε το λάθος του; Από πού φαίνεται αυτό; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 



 

 

- Στην ομάδα σας: 

 

- Σε δυάδες πάρτε τους ρόλους της ελιάς και του πεύκου αντίστοιχα και ζωντανέψτε 
τη σκηνή.  

 

- Μιλήστε με τα λόγια του ποιήματος, αλλά χρησιμοποιήστε και δικά σας.  

 

- Προσπαθήστε να δείξετε με τις κινήσεις και με τα λόγια σας τους χαρακτήρες των 
δέντρων όπως τους παρουσιάζει ο ποιητής. 



 

 

 

 

 

 

 

                   

Θεόφιλος                Βίνσεντ Βαν Γκογκ 

                 Συγκομιδή 

Μαύρες απλώνονταν οι ελιές 

  μες στο γλαυκό το φύλλωμα 

  στις παρυφές των λόφων. 

Και γύρω από των δέντρων τους κορμούς 

   καθώς οι άγριοι 

στα σκυθρωπά τριγύρω βράχια 

μαζώχτρες σκύβανε στη γη 

– καλόγριες να προσκυνήσουν – 

γονατιστές σχεδόν κι αμίλητες στο μόχθο 

(μελανιασμένα δάχτυλα πρησμένα χέρια) 

και γύρω στρώμα οι καρποί, 

βότσαλα λεία και πικρά, κατάστικτο χορτάρι. 

Κι όταν αργά μέσα στο γιόμα 

παίρναν το δρόμο, ένας στρατός 

γυρνώντας νικημένος 

προς τη βαριά του λιοτριβιού την πύλη, 

έπεφτε η νύχτα με πυκνά πουλιά στον ουρανό 

κι η δύση φώτιζε λερούς 

και φαγωμένους τοίχους. 

Πασχάλης Στρατής (1958 Μυτιλήνη) 



 

 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: _____________ 

Όνομα: __________________ 

 

 

 

 

Πιο πάνω, τρεις καλλιτέχνες, δυο ζωγράφοι και ένας ποιητής έχουν περιγράψει, με τον 
δικό του τρόπο ο καθένας, τη συγκομιδή της ελιάς (λιομάζωμα) 

 

- Παρατήρησε προσεκτικά τους ζωγραφικούς πίνακες και βρες ομοιότητες και 
διαφορές. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

- Να βρεις τα σημεία του ποιήματος στα οποία αναφέρει τις γυναίκες που μαζεύουν 
τις ελιές. Μπορείς να καταλάβεις πώς νιώθουν; Ποιες λέξεις σε βοήθησαν; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- Πώς περιγράφει ο ποιητής τους καρπούς των ελαιόδεντρων;  Ποιος από τους 
ζωγράφους κάνει κάτι ανάλογο με το πινέλο του; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- Γράψε τι γίνεται μετά τη συγκομιδή σύμφωνα με το ποίημα.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

- Πώς θα ζωγράφιζες εσύ αυτή τη σκηνή με τα στοιχεία που σου δίνει το ποίημα; 
(Κάνε, αν θες, μια προσπάθεια) 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: _____________ 

Όνομα: __________________ 

 

 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα , «Τοπίο» 

«Ο κάμπος 

με τα λιόδεντρα 

ανοίγει και κλείνει 

σαν βεντάγια. 

Πάνω στον ελαιώνα 

είναι ουρανός βαθύς 

και μια σκούρα βροχή 

από κρύα αστέρια. 

Καλαμιές και σκιά τρέμουν 

στου ποταμού την όχθη. 

Ο γκρίζος αέρας κυματίζει. 

Τα λιόδεντρα 

φορτωμένα από κραυγές. 

Ένα σμάρι 

αιχμάλωτα πουλιά 

που κουνάνε τις μακριές 

μακριές ουρές τους στη σκιά». 

Ζωγράφισε εδώ ή όπου αλλού θέλεις, με τον δικό σου τρόπο το τοπίο που περιγράφει το  
παραπάνω ποίημα: 
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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Για να υπολογίσετε την ηλικία της ελιάς πρέπει να ξέρετε ότι ζούσε όλα της τα χρόνια σε 
έναν μεγάλο ελαιώνα μαζί με πολλά άλλα δέντρα. Αν ζούσε μόνη της θα χρειάζονταν μόνο 
τα βήματα 1 και 2. Τώρα όμως χρειάζεται και το 3ο  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΒΗΜΑΤΑ 

 

1. Να μετρήσετε την περιφέρεια της ελιάς σε εκ.  σε ύψος περίπου 1,5 μ. από το 
έδαφος ή όσο ψηλά φτάνετε. 

 

2. Αφού υπολογίσετε την περιφέρεια, διαιρέστε την με 2,5 .  

 

3. Αυτό που θα βρείτε πολλαπλασιάστε το Χ 2 
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ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Θα μπορούσαμε να ανέβουμε ο ένας πάνω στον άλλο και να μετρήσουμε το ύψος του 
δέντρου μας…. Λίγο δύσκολο… 

 Πόσοι μαθητές  πιστεύεις ότι χρειάζονται για να φθάσουν την κορυφή του δέντρου; 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 Πες σε έναν συμμαθητή της ομάδας σου να σταθεί δίπλα στο δέντρο και ρώτησέ 
τον πόσο ύψος έχει.  

 Σημείωσέ το κάπου.  

 Εσύ περπάτησε προς τα πίσω μέχρι να βλέπεις τα πόδια του συμμαθητή σου, αλλά 
και την κορυφή του δέντρου, χωρίς να χρειάζεται να χαμηλώσεις ή να σηκώσεις το 
κεφάλι. 

 Στη συνέχεια υπολόγισε πόσοι μαθητές  θα πρέπει να σταθούν ο ένας πάνω στον 
άλλο για να φτάσουν την κορυφή του δέντρου.  

 Τώρα πολλαπλασίασε το ύψος του συμμαθητή σου με τον αριθμό των μαθητών που 
υπολόγισες και θα βρεις περίπου το ύψος του δέντρου. 

 

  

 

 



 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 

 

 

Όνομα:  

Χαϊδευτικό όνομα:   

Ηλικία:  

Περίμετρος:  

Ύψος:  

Χρώμα κορμού:   

Σχήμα φύλλων:  

Άνθος:  

Καρπός:  

Δ/νση κατοικίας:   

Δήμος:  

Νομός:  

Ημερομηνία έκδοσης:    
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

 

 Ας γίνουμε  δημοσιογράφοι δέντρων και ας  πάρουμε μια συνέντευξη από την ελιά 
μας. 

  Ανά δύο, στην ομάδα παίρνουμε τους ρόλους (δημοσιογράφος-ελιά). Ο ένας 
ρωτάει και ο άλλος απαντάει. 

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: ________________ 

ΟΜΑΔΑ: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρατηρήστε καλά το δέντρο (κορμός, κλαδιά, φύλλα). Μοιάζει με τις ελιές που 
ξέρουμε; 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 Τι ξεχωριστό έχει που σας κάνει εντύπωση; Ξέρετε πόσα χρόνια βρίσκεται αυτό το 
δέντρο εδώ; 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 Πώς είναι ο γύρω χώρος; Ήταν έτσι πάντα πιστεύετε; Μπορείτε να τον φανταστείτε 
την εποχή του Πεισίστρατου και να τον περιγράψετε; 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 



 

 

 

«Ελιά μου αιωνόβια, ελιά ευλογημένη, 

πες μου κι εμέ τον ταπεινό, περαστικό διαβάτη, 

τι είδες εις τη ζήση σου, εδώ εις την αυλή σου 

τι λένε τ ’αυλακώματα που ζώνουν το κορμί σου…» 

 

 Πλησίασε την ελιά.   

 Παρατήρησέ την προσεκτικά (τους κορμούς, τα κλαριά, τα φύλλα) 

 Κλείσε λίγο τα μάτια και προσπάθησε να ακούσεις την ιστορία της.  

Έχει σίγουρα πολλά να σου πει…  

Γράψε τα για να τα μάθουμε κι εμείς…. 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Στη διαδρομή σας κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και της σιδηροδρομικής γραμμής, 
παρατηρήστε τους δρόμους από όπου θα περάσετε και καταγράψτε τις παρατηρήσεις 
σας. 

 

 Πώς είναι οι δρόμοι; Σε τι κατάσταση βρίσκονται; Είναι καθαροί; Υπάρχουν 

σταθμευμένα οχήματα; Δημιουργούν προβλήματα; 

 Έχουν πεζοδρόμια και ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες;  

 Υπάρχουν πεζόδρομοι; 

 Υπάρχουν αρκετοί κάδοι για απορρίμματα; 

 Καταγράψτε ορισμένα ονόματα οδών που θα συναντήσετε στη διαδρομή σας. Έχουν 

κάποιο κοινό χαρακτηριστικό; 

 

 
 Παρουσιάστε στην τάξη τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας για τους δρόμους 

της περιοχής μας σήμερα.  
Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί;  
Μπορείτε να προτείνετε τρόπους βελτίωσης της κατάστασης; 
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 Στη διαδρομή σας κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και της σιδηροδρομικής γραμμής, 
παρατηρήστε τους χώρους αναψυχής που θα συναντήσετε και καταγράψτε τις 
παρατηρήσεις σας. 

 

 Ο ποδηλατόδρομος κατασκευάστηκε ως χώρος αναψυχής για τους δημότες. 

Παρατηρήστε καλά γύρω σας. Εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό; Τι προσφέρει στους 

κατοίκους;  

 Υπάρχουν στη διαδρομή μας πλατείες και παιδικές χαρές; Είναι αρκετές; Πώς είναι; 

Έχουν κάποια προβλήματα; 

 

 

 Παρουσιάστε στην τάξη τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας ως προς τους 
χώρους αναψυχής της περιοχής μας σήμερα.  

Τι σας αρέσει και τι όχι; 

 Ποιες είναι οι προτάσεις σας για να γίνει η πόλη μας καλύτερη; 
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 Στη διαδρομή σας κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και της σιδηροδρομικής γραμμής, 
παρατηρήστε τα σπίτια της περιοχής και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

 

 Πώς είναι χτισμένα τα σπίτια της περιοχής μας; (Μονοκατοικίες-πολυκατοικίες) 

 Πώς είναι οι στέγες, τα μπαλκόνια, τα παράθυρα κ.ά. 

 Γιατί, άραγε, χτίζονται με αυτόν τον τρόπο; 

 Πώς χτίζονταν τα σπίτια παλιότερα; 

 

 Παρουσιάστε στην τάξη τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας ως προς τα 
χαρακτηριστικά των σπιτιών της περιοχής μας σήμερα.  

Τι σας αρέσει; Τι δεν σας αρέσει;  

Πώς θα θέλατε να είναι; 
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 Στη διαδρομή σας κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και της σιδηροδρομικής γραμμής, 
παρατηρήστε τα φυτά και τα δέντρα που θα συναντήσετε και καταγράψτε τις 
παρατηρήσεις σας. 

 

 Υπάρχει πράσινο στην περιοχή μας; Σε ποια σημεία;  

 Υπάρχουν στη διαδρομή μας πάρκα, κήποι, άλση; 

 Τι είδους φυτά υπάρχουν; (θάμνοι, δέντρα, καλλωπιστικά, λαχανικά)  

 Είναι νέες φυτεύσεις ή παλιές ;  

 Είναι περιποιημένα, καθαρά; 

 Είναι αρκετό το πράσινο που έχει η περιοχή μας; 

 

 Παρουσιάστε στην τάξη τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας ως προς το 
πράσινο της περιοχής μας σήμερα. Τι σας αρέσει και τι όχι; Ποιες είναι οι προτάσεις σας 
για να γίνει η πόλη μας καλύτερη; 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ετοιμάσουμε τις ελιές μας και να μπορέσουμε να τις φάμε. 

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες που βρήκαμε στο διαδίκτυο για το πώς να 
φτιάξουμε φαγώσιμες σπιτικές ελιές. 

Αν η μαμά γνωρίζει κάποια άλλη συνταγή, μπορείτε να ακολουθήσετε εκείνη. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Ξεχωρίζουμε τις καλές ελιές από αυτές που έχουν πρόβλημα. Στη συνέχεια, 
πλένουμε καλά τις ελιές σε μια λεκάνη και τις αφήνουμε  να στραγγίξουν. 
 

 Χαράζουμε την κάθε ελιά 3 με 4 φορές κατά μήκος, από την κορυφή ως τη βάση. 
Το χάραγμα δε θα πρέπει να φτάνει μέχρι το κουκούτσι.  
 

 Τοποθετούμε τις χαραγμένες ελιές μέσα σε μία λεκάνη με νερό. Για να είμαστε 
σίγουροι ότι όλες οι ελιές θα είναι κάτω από το νερό, βάζουμε από πάνω άλλη μία 
λεκάνη και ρίχνουμε μέσα της λίγο νερό ώστε να βαρύνει και να πιέζει τις ελιές 
μέσα στο νερό. 
 

 Κάθε μέρα (24 ώρες) αδειάζουμε το νερό που είχαμε βάλει την προηγούμενη ημέρα, 
ξαναγεμίζουμε τη λεκάνη με καθαρό νερό και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε και πάλι 
τη δεύτερη λεκάνη από επάνω. 
 

 Μετά από 6 με 7 ημέρες δοκιμάζουμε τις ελιές μας. Αν έχουν ξεπικρίσει, είναι 
έτοιμες και μπορούμε  να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αν όχι, τις αφήνουμε και 
άλλες ημέρες. 
 

 Ετοιμάζουμε μέσα σε μια λεκάνη αλατόνερο. (100 γραμμάρια χοντρό αλάτι για κάθε 
κιλό ελιών). Ανακατεύουμε καλά για να διαλυθεί το αλάτι. 
Ρίχνουμε τις ελιές μέσα στη λεκάνη με το αλατόνερο. Φροντίζουμε  το αλατόνερο 
να σκεπάσει τις ελιές. Χρησιμοποιούμε και πάλι το κόλπο με τη δεύτερη λεκάνη. 
 

 Αφήνουμε τις ελιές στο αλατόνερο μια ημέρα (24 ώρες) και στη συνέχεια τις 
ξεπλένουμε πολύ καλά. 
Τις σουρώνουμε και τις βάζουμε για 3 ώρες στο ξύδι. Μετά  αδειάζουμε το ξύδι και 
σκεπάζουμε τις ελιές με ελαιόλαδο. Σε 2 ημέρες είναι έτοιμες για φάγωμα. 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 Οι παραπάνω οδηγίες είναι γραμμένες στην οριστική έγκλιση. Μπορείς να τις 

ξαναγράψεις παρακάτω στην προστακτική; Υπογράμμιζε κάθε φορά το ρήμα που 
θα αλλάζεις. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ- κήπος 

 

 

Βιβλία που διαβάστηκαν: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Γενικές εντυπώσεις-σχόλια: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ- κήπος 

 

 

 
 

 Ποιος ήρωας από τα βιβλία που διάβασες θα ήθελες να είσαι και γιατί;  

 Πώς θα ένιωθες; 

 Τι άλλο θα έκανες αν ήσουν στη θέση του; 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ- κήπος 

 

 

 
 

Με την ομάδα ανάγνωσης που ανήκω, προετοιμάζουμε 
και παρουσιάζουμε στην τάξη μια σκηνή από τα βιβλία 
που διαβάσαμε. 

 

Σημείωση: 

(Παίρνουμε ρόλους και συζητάμε πώς ένιωθαν τα πρόσωπα 
που θα «ζωντανέψουν» στην παρουσίασή μας).  
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- Βάλε στη σωστή θέση του πίνακα τις λέξεις: 

(δυόσμος,  παντζάρι,  σπανάκι, φασκόμηλο, μαντζουράνα, κρεμμύδι, μαρούλι,  βασιλικός,  
λεβάντα, λάχανο, ρίγανη, καρότο, δεντρολίβανο) 

 

 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 



 

- Θυμάσαι ; 

(ζιζάνια, ξίδι, κάλιο, έντομα, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ξεβοτάνισμα, μαγειρική σόδα, 
φώσφορος, μύκητες, σκάλισμα, πότισμα, γάλα, βακτήρια, άζωτο) 

 

 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 

 

ΤΑ ΦΥΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 

   

   

   

   

   

   

 

- Ξεχώρισε με προσοχή !! 

(φύλλα, κρέας, πριονίδι, ξερά κλαδιά, λίπη, χορτάρι, χημικά, λαχανικά,  χαρτί, τυριά, 
φλούδες πατάτας, κατακάθια καφέ, λάδι, τσόφλια αυγών) 

 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία:_______________ 

Όνομα : ___________________    ΟΜΑΔΑ: __________________ 

 

 

 

  

 

 

1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Διάλεξε ένα τρόφιμο από την ομάδα «ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ» της  διατροφικής  
Πυραμίδας. Γίνε εσύ αυτό και παρουσίασε τον εαυτό σου με όποιον τρόπο θέλεις.  
Η παρουσίασή σου όμως πρέπει (σύντομα) να περιλαμβάνει: 

 

- Φωτογραφία του τροφίμου ή το ίδιο το τρόφιμο 

- Την  παραγωγή του 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες και προσφορά του στον οργανισμό 

- Χρήση του από τα παλιά χρόνια 

- Πρότεινε μια υγιεινή συνταγή που το περιέχει  

- Κάτι άλλο ενδιαφέρον που θέλεις να αναφέρεις γι’ αυτό 

- Φτιάξε αν θέλεις να συστηθείς φτιάχνοντας ένα κόμικ ή μια αστεία ιστορία όπου θα 

πρωταγωνιστεί  

 

 

2. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Μετά την ατομική σου παρουσίαση πρέπει να συναντηθείς  με τα «τρόφιμα» που 
ανήκουν στην ίδια διατροφική ομάδα και  να κάνετε μια ομαδική παρουσίαση. 
Πρέπει να βρείτε τα κοινά σας στοιχεία και να παρουσιαστείτε έτσι ώστε να 
προκαλέσετε το ενδιαφέρον όσων θα σας παρακολουθήσουν. Μπορείτε να δώσετε 
συνέντευξη, να τραγουδήσετε, να φτιάξετε κάποια ζωγραφιά, να γράψετε ποίημα, 
παραμύθι, ή  ό,τι άλλο θέλετε… χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας!!! 



 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Είσαι ευχαριστημένος/η από τον τρόπο που δούλεψες  μέσα στην ομάδα; Μπορούσες να 
κάνεις κάτι περισσότερο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Η ομάδα είναι ικανοποιημένη πιστεύεις από την συμμετοχή σου στην εργασία; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα κατά τη συνεργασία; Πώς τα ξεπεράσατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Είσαι ικανοποιημένος/η από το αποτέλεσμα της ατομικής εργασίας;  Πιστεύεις ότι πέτυχες  
το στόχο σου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Είσαι ικανοποιημένος/η από το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας; Πιστεύεις ότι 
πετύχατε το στόχο σας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Συμφωνεί η ομάδα με την απάντησή σου; 

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



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: _______________ 

Όνομα: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα που έμαθες τόσα για τους σπόρους… μπορείς να γράψεις μια ιστορία που να είναι 
αυτοί πρωταγωνιστές;  

Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου!!! 

 

Ο τίτλος της ιστορίας σου μπορεί να είναι: 

 

«Ένας σπόρος γαντζωμένος στο φτερό ενός πουλιού…» 

 

    ή 

 

« Τρία φρούτα συζητούν για τους σπόρους τους» 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων  ΟΜΑΔΑ _______________________ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΠΟΡΕΙΟΥ 

 

Παρατηρούμε προσεκτικά τα τμήματα των φυτών που αρχίζουν να 
εμφανίζονται στα γλαστράκια και καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας: 

 

Ημερομηνία Όνομα φυτού Βλαστός Φύλλα 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων  ΟΜΑΔΑ _______________________ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΜΑΡΟΥΛΙΑ (τάξη) 

 

Παρατηρούμε προσεκτικά τα μαρουλάκια  που φυτέψαμε στις γλάστρες και 
καταγράφουμε τις παρατηρήσεις  και τις μετρήσεις μας: 

 

 
Ημερομηνία 

 
Φυτό 

 
Βλαστός 

 
Φύλλα 

Άλλες 
παρατηρήσεις 

 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

     
 
 

     

     

     

     

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: _______________ 

Όνομα: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας δίνονται παρακάτω κάποια σχέδια του ζωγράφου.  

Από αυτά, επιλέξτε όσα νομίζετε ότι έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους και μπορεί να μας 
αφηγηθούν μια ιστορία.  

 Για να βοηθηθείτε, δώστε, αν θέλετε,  έναν τίτλο στο καθένα από αυτά.  

Περιγράψτε τα πρόσωπα που παρουσιάζονται. Τι κάνουν; Τι μπορεί να σκέφτονται; Πώς 
νιώθουν;  

Γράψτε την ιστορία , ή διηγηθείτε τη προφορικά στην τάξη, προσθέτοντας  όσα στοιχεία 
δικά σας θέλετε. (πότε, πού, ποιος, τι, γιατί) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία: _______________ 

ΟΜΑΔΑ: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας δίνεται ένας πίνακας του ζωγράφου.  Παρατηρήστε τον προσεκτικά.  

Χρησιμοποιήστε τη σκηνή που παρουσιάζει σε μια ιστορία που θα σκεφτείτε στην ομάδα 
σας.  

Μπορείτε να  τοποθετήσετε το σχέδιο σε όποιο σημείο της ιστορίας θέλετε.  

Όλοι μαζί βρείτε τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσωπα, τις σκέψεις, τις ενέργειές τους και 
γράψτε τη. 

 Στη συνέχεια εικονογραφήστε σκηνές τις ιστορίας σας. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 

Σεβόμαστε και υπολογίζουμε τις ιδέες όλων. Αποφασίζουμε όλοι μαζί και μοιράζουμε τις 
εργασίες μεταξύ μας. 

        

   ΟΜΑΔΑ 1   ΟΜΑΔΑ 2       ΟΜΑΔΑ 3        ΟΜΑΔΑ 4 

 

 

 

 

 

 



 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥ  
10ο Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων (ομάδα…………………………..) από …/…./….. έως …./…./…… 

ΦΥΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΞΕΒΟΤΑΝΙΣΜ

Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΥΨΟΥΣ ΒΛΑΣΤΟΥ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΝΤΟΜΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ
Η ΕΝΤΟΜΩΝ 

Μαρούλια 
      

 
  

Αντίδια 
      

 
  

Σέσκουλα 
      

 
  

Κρεμμυδάκια 
      

 
  

Παντζάρια 
      

 
  

Πατάτες 
      

 
  

Δυόσμος 
      

 
  

Μαντζουράνα 
      

 
  

Σέλινο 
      

 
  

Λεβάντα 
      

 
  

Μάραθος 
      

 
  

Αρμπαρόριζα 
      

 
  

Δεντρολίβανο 
        

 

Άλλες παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ζημιές:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Σκουπίδια:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 

Είσαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που συνεργαστήκατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα  που δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε ομαδικά; 

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

Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να βελτιώσετε την επόμενη φορά ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

      ΚΗΠΟΣ (παρατήρηση φυτών) 

           Ομάδα 1:………………………………………… 

Παρατηρώ προσεκτικά τα τμήματα των φυτών του κήπου που βρίσκονται έξω από το χώμα και τα περιγράφω: 

Όνομα φυτού 
Βλαστός- 
κορμός 

Φύλλα Άνθη 
 

Καρποί 
 

 
 
 

ροδιά 
 
 

    
 
 

 
 
 

αγγελική 
 
 

    
 
 

 
 
φασκόμηλο 
 

    
 
 



 

ΚΗΠΟΣ (παρατήρηση φυτών) 

Ομάδα 2:………………………………………… 

Παρατηρώ προσεκτικά τα τμήματα των φυτών του κήπου που βρίσκονται έξω από το χώμα και τα περιγράφω: 

Όνομα φυτού 
Βλαστός- 
κορμός 

Φύλλα Άνθη 
 

Καρποί 
 

 
 
 

αρμπαρόριζα 
 
 

    
 
 

 
 
 

μαντζουράνα 
 
 

    
 
 

 
 

λεβαντίνη 
 

    
 
 



 

ΚΗΠΟΣ (παρατήρηση φυτών) 

Ομάδα 3:………………………………………… 

Παρατηρώ προσεκτικά τα τμήματα των φυτών του κήπου που βρίσκονται έξω από το χώμα και τα περιγράφω: 

Όνομα φυτού 
Βλαστός- 
κορμός 

Φύλλα Άνθη 
 

Καρποί 
 

 
 
 

λεβάντα 
 
 

    
 
 

 
 
 

δεντρολίβανο 
 
 

    
 
 

 
 

γεράνι 
 

    
 
 



 

ΚΗΠΟΣ (παρατήρηση φυτών) 

Ομάδα 4:………………………………………… 

Παρατηρώ προσεκτικά τα τμήματα των φυτών του κήπου που βρίσκονται έξω από το χώμα και τα περιγράφω: 

Όνομα φυτού 
Βλαστός- 
κορμός 

Φύλλα Άνθη 
 

Καρποί 
 

 
 
 

πιπεριά 
 
 

    
 
 

 
 
 

μελιτζανιά 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

    
 
 



 

ΚΗΠΟΣ (παρατήρηση φυτών) 

Ομάδα 5:………………………………………… 

Παρατηρώ προσεκτικά τα τμήματα των φυτών του κήπου που βρίσκονται έξω από το χώμα και τα περιγράφω: 

Όνομα φυτού 
Βλαστός- 
κορμός 

Φύλλα Άνθη 
 

Καρποί 
 

 
 
 

βασιλικός 
 
 

    
 
 

 
 
 

μανόλια 
 
 

    
 
 

 
ρίγανη 

 
 

    
 
 



 

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

1. Βρίσκω όσα περισσότερα στοιχεία μπορώ για το φυτό του κήπου που έχω αναλάβει 
κατόπιν συμφωνίας με την ομάδα μου. 

 

2. Το ζωγραφίζω με τον δικό μου ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο. 

 

3. Ξεκινώ να συμπληρώνω το φυτολόγιό μου με τα φυτά της ομάδας μου(αρχικά). 

 

4. Βρίσκω μια ιστορία, μύθο, παραμύθι, τραγούδι, ποίημα σχετικό . 

 

5. Φτιάχνω μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, μια κοινή εργασία- παρουσίαση. 

 

 

 

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων     Ημερομηνία: ________________  

Όνομα: ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες : 

 

 Επίλεξε ένα φυτό του κήπου μας που θα ήθελες να σου μιλήσει. Πλησίασέ το. 

 Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου και σκέψου πώς θα σου μιλούσε, αν μπορούσε. 

 Ρώτησέ το ό, τι θέλεις να μάθεις. Π.χ. πώς  νιώθει εκεί που βρίσκεται; τι μπορεί να σκέφτεται 

για τους ανθρώπους;  

 Είναι ευτυχισμένο; Θα ήθελε πιστεύεις να αλλάξει κάτι στη ζωή του ή στο περιβάλλον του; 

 Γράψε όσα σου πει και έλα στην τάξη να μας τα παρουσιάσεις. 

 

 

Μπορείς να φέρεις μια φωτογραφία του, ή το ίδιο το φυτό. Γιατί άραγε έχει αυτή τη μορφή, το 
χρώμα ή το μέγεθος; 

Μπορείς να αναφέρεις το επιστημονικό του όνομα (για να εντυπωσιάσεις) 

 

 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων    Ημερομηνία:__________________ 

ΟΜΑΔΑ: ___________________ 

 

 

 

 

Διαβάζουμε στο βιβλίο παρακάτω πώς μελετάμε ένα οικοσύστημα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας κάνουμε τη δική μας έρευνα  

Στον κήπο 

 

 Δουλέψτε μέσα στον χώρο της ομάδας σας στον κήπο.   
 Παρατηρείστε, αναγνωρίστε  και καταγράψτε τους ζωντανούς οργανισμούς που υπάρχουν 

μέσα σε αυτό. 
 Καταγράψτε τα  άβια στοιχεία του οικοσυστήματος. 
 Βρείτε και γράψτε μια τροφική αλυσίδα που παρατηρήσατε. 
 Δικαιολογήστε τη σωστή σειρά. Αν λείψει κάποιος οργανισμός από αυτούς τι θα συμβεί; 

 

Στην τάξη 

 Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
 Συζητούμε για τις σχέσεις των έμβιων και των άβιων στοιχείων του οικοσυστήματος. 
 Συζητούμε πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες που καταγράψαμε επηρεάζουν το οικοσύστημα. 



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγίων Αναργύρων   Ημερομηνία: _________________ 

Όνομα:______________________ 

 

 

 

 

 

Μάθαμε πολλά για τις μέλισσες κι εσύ τις βλέπεις καθημερινά να επισκέπτονται τον κήπο μας. 

 Η ανθισμένη λεβάντα έχει πολλούς επισκέπτες. Το δεντρολίβανο που κι αυτό έχει ανθίσει, το ίδιο.  

Το βιβλίο σου (Μελέτη, τετρ. εργ. σελ.24 ) ζητάει να γράψεις μια ιστορία που να έχει έναν από τους 
παρακάτω τίτλους. Σίγουρα μπορείς να το κάνεις!! 

 

 

ή  

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



 

10ο Δημ. Σχολείο Αγίων Αναργύρων   Ημερομηνία: _________________ 

Όνομα:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψε με λίγα λόγια τι πιστεύεις ότι σου πρόσφερε η συμμετοχή στο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα και στη δημιουργία του κήπου του σχολείου μας. 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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«Ο κήπος του Σχολείου μας … καρπίζει!» 

12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

  Δ/ντρια, ΡΩΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

 

«…. Σώπα, δάσκαλε, φώναξε σώπα, δάσκαλε, ν' ακούσουμε το πουλί!...» 

Αναφορά στον Γκρέκο,  

Καζαντζάκης Νίκος 

 

 

Σε αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε να διηγηθούμε τη διαδρομή της 

δημιουργίας σχολικού κήπου σε ένα από τα σχολεία του δήμου Ιλίου και να 

αποτυπώσουμε την εμπειρία που αποκόμισε μια ολόκληρη σχολική μονάδα  από 

την ενασχόλησή της με αυτόν. Μια διαδικασία που ξεκίνησε με την επιφύλαξη η 

οποία συνοδεύει κάθε καινούριο εγχείρήμα αλλά που από την πρώτη στιγμή, 

απέσπασε την αποδοχή όλης της σχολικής μονάδας, ενίσχυσε τις προσδοκίες μας 

και έκτοτε συνεχίζεται κάθε χρόνο διευρυνόμενη. 
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Ο λαχανόκηπός μας είναι το πιο νεαρό μας παιδί.  

Είναι ηλικίας μόλις τριών ετών. Ξεκίνησε σαν μια πρώτη απόπειρα ομαδικής  – 

συνεργατικής δουλειάς όλης της σχολικής μονάδας. Αφορμή ήταν η μεγάλη 

χωμάτινη επιφάνεια του προαυλίου μας που παρέμενε αναξιοποίητη για χρόνια, 

ενώ ο χώρος έξω και γύρω από τη σχολική αυλή στερείται πρασίνου, όπως 

συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις δυτικές συνοικίες. Η δημιουργία σχολικού κήπου 

εντάχθηκε στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προσδοκία μας 

ήταν ως παιδαγωγικό όφελος το να αναγνωρίσουν τα παιδιά την αξία της γης, να 

βιώσουν τη διαδικασία της καλλιέργειας και παραγωγής φυσικών προϊόντων, να 

εξοικειωθούν με την ομαδική δράση, να αναπτύξουν υπευθυνότητα, συλλογική 

συνείδηση και  να αγαπήσουν το σχολείο τους ως χώρο δικής τους δημιουργίας. Η 

εκπαιδευτική και παιδαγωγική επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα και τα 

οφέλη ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι κοινώς γνωστή και αποδεκτή τόσο στον 

εκπαιδευτικό κόσμο όσο και στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία.  

     Το ελληνικό σχολείο προκειμένου να επιτύχει τους διδακτικούς του        

στόχους έχει απομακρυνθεί από  τη βιωματική δράση και λειτουργεί αποκομμένο 

από την  ανθρώπινη φύση και την αλληλεπίδρασή της με το περιβάλλον.       
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Ειδικότερα στα αστικά κέντρα τα παιδιά δεν έχουν τη 

δυνατότητα να παίξουν με το χώμα και το νερό, να δουν φυτά και δέντρα, να 

κόψουν φρούτα ή λαχανικά, να έχουν άμεση επαφή με τη φύση. 

Πρωταρχικός μας στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς αυτός: να διαμορφώσουμε 

έναν μικρό χώρο για τα παιδιά, ο οποίος θα τους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν και 

να δημιουργήσουν σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Να φυτέψουν, να 

γνωρίσουν τους σπόρους, να μάθουν για τις βιολογικές καλλιέργειες, να 

παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των φυτών, την καρποφορία και τη διαδρομή 

των προϊόντων που τα ίδια καλλιέργησαν, ως το πιάτο τους, μαγειρεμένα. 

Σε δεύτερο επίπεδο σκεφτήκαμε πως ο σχολικός κήπος θα αποτελέσει ένα 

εξαιρετικό πεδίο εξοικείωσης των παιδιών με τη συλλογική δράση μιας και η 

δημιουργία και η συντήρησή του απαιτεί την συντονισμένη δράση όλων. Η 

περίφραξη του χώρου η κατανομή του στα σχολικά τμήματα που συμμετείχαν, ο 

εμπλουτισμός του εδάφους, η επιλογή των καλλιεργούμενων φυτών, η σπορά, η 

φύτευση, το πότισμα,  η συγκομιδή, το μαγείρεμα των προϊόντων αλλά και η 

γενικότερη φροντίδα του κήπου συνεπάγεται την κατανομή αρμοδιοτήτων σε 

μαθητικές ομάδες και τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους, όσο και με την υπόλοιπη 

ενδοσχολική κοινότητα αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς.  

      Ένας τρίτος επίσης σημαντικός στόχος μας ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανάληψης ευθύνης και πρωτοβουλίας εκ μέρους των μαθητών δεδομένου πως το 

κομμάτι κήπου που τους αναλογεί θα πρέπει να συντηρείται με τη δική τους 

επιμέλεια και με τη δική τους εργασία με την οργανωτική βοήθεια του υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού.  

Τέλος, ένας εξίσου σημαντικός στόχος μας ήταν να εκτιμήσουν οι μικροί μας 

μαθητές το σχολείο ως ένα περιβάλλον που αποκτά χαρακτήρα μέσα από τις δικές 

τους επιλογές και δράσεις. Ως έναν χώρο που μπορούν να συνδιαμορφώσουν οι 

ίδιοι. Ως ένα μεγάλο σπίτι που όλους τους στεγάζει, που όλους τους εκφράζει και 

που όλους τους χρειάζεται ώστε να αποτελεί χαρούμενο προορισμό για τους 

ίδιους. Θεωρήσαμε πως μέσω αυτής της συλλογικής δράσης οι μαθητές 

απαλλάσσονται από τα αρνητικά συναισθήματα ενός ανταγωνιστικού σχολείου 

στο οποίο οφείλουν να υπακούουν και να εκτελούν εντολές με σκοπό μια καλή 

επίδοση σε μαθήματα. Αρέσκονται στη σχολική ζωή και εν τέλει αγαπούν το ίδιο 

το σχολείο για τις εμπειρίες που τους παρέχει. 
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Σχολική χρονιά 2013-2014 

Με αυτές τις προσδοκίες λοιπόν, σχηματίστηκε μια πρώτη ομάδα 

εκπαιδευτικών οι οποίοι τόλμησαν να ομορφύνουν το σχολείο μας, κυριολεκτικά 

και μεταφορικά. Οι εκπαιδευτικοί που πρωτοστάτησαν σε αυτήν την προσπάθεια, 

τη σχολική χρονιά   2013 -2014, και που έδωσαν τον τίτλο « Ο κήπος του σχολείου 

μας » στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  έκαναν την πιο καλή 

επιλογή. Εμπνεύστηκαν από τις πρώτες λεβάντες που είχαν φυτευτεί με 

πρωτοβουλία δύο άλλων εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Δήμο Ιλίου (που 

έκανε το πρώτο σκάψιμο). Οι λεβάντες είχαν ήδη σκορπίσει το άρωμά τους. Είχαν 

αναπτυχθεί, τα παιδιά και οι απογευματινοί επισκέπτες του σχολείου τις είχαν 

σεβαστεί, τόσο οι μαθητές, όσο και η γειτονιά τις είχαν ποτίσει επαρκώς. Οπότε η 

πρώτη απόπειρα είχε καρπίσει.  

Άρα η δημιουργία ενός μεγαλύτερου κήπου φάνταζε εφικτή και η πρόκληση 

ορατή. «Μπορεί το σχολείο να αξιοποιήσει αυτόν τον χωμάτινο χώρο ως μια 

συλλογική προσπάθεια εναλλακτικής διδασκαλίας με τον ίδιο εκπαιδευτικό στόχο 

για μαθητές διαφορετικών τάξεων συντονισμένα και αποτελεσματικά;» Και σε 

αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζεται και η πρόκληση. «Θα καταφέρουμε δάσκαλοι 

και μαθητές να μοιραστούμε, χώρο, χρόνο και έργο με κοινό στόχο;» 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συμφώνησε πως αξίζει τον κόπο να δοκιμασθεί στην 

κοινή προσπάθεια μιας υπεύθυνης ομάδας. H ομάδα του σχολικού κήπου 

συγκροτήθηκε, συζήτησε, συνεννοήθηκε, πήρε αποφάσεις και ανέλαβε 

πρωτοβουλία για την υλοποίησή τους.  Ο κήπος του σχολείου μας εντάχθηκε στα 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αγωγής ως ενιαία 

προσπάθεια πολλών εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η 

ομάδα του σχολικού κήπου, οριοθέτησε το χώρο, αγόρασε με χρήματα του 

σχολείου, αλλά και του συλλόγου γονέων, ξύλινο φράχτη, συνεργάστηκε με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την προετοιμασία του εδάφους και τον 

εμπλουτισμό του με τύρφη,  και κατένειμε τον χώρο στα σχολικά τμήματα που 

συμμετείχαν. Αγοράστηκαν τα πρώτα εργαλεία κηπουρικής για ενήλικες και για 

παιδιά και άρχισε η προσωπική εργασία. Στερέωμα του ξύλινου φράχτη, σκάψιμο, 

ξεχορτάριασμα, πότισμα, εμπλουτισμός με χωνεμένη κοπριά. Τα κενά στο 

ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απέκτησαν άλλο ενδιαφέρον.  
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 Ταυτόχρονα, την ώρα της ευέλικτης ζώνης και στα πλαίσια της 

διαθεματικότητας, συνδέονται τα σχετικά θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα του 

αναλυτικού προγράμματος και συντίθεται η βιωματική δράση των μαθητών ανά 

τμήμα. Οι εικόνες και τα γράμματα των βιβλίων γίνονται πράξη. Από τις ιδιαίτερες 

πατρίδες μας και με τη συνδρομή του Πελίτη προμηθευτήκαμε παραδοσιακούς 

σπόρους καλλιέργειας. Οι μαθητές μας έσπειραν τους σπόρους σε μικρά 

γλαστράκια μέσα στην τάξη, τους πότισαν, τους φρόντισαν να είναι σε προσήλιο 

μέρος και τους παρατηρούσαν μέχρι να γίνουν φυτώρια, με αποτέλεσμα το τέλος 

του φθινοπώρου να φυτεύονται τα πρώτα φυτά. Λαχανικά. Μαρούλια, 

κρεμμυδάκια, σπανάκι, λάχανα, πράσσα, σέλινο.  Κάθε τμήμα, την δική του 

παραγωγή. Κάθε παιδί το δικό του φυτό. Κάθε κομμάτι του κήπου με το δικό του 

ταμπελάκι με το όνομα του φυτού.  

Και σε πολύ λίγο το σχολείο άλλαξε εικόνα. Κουκκίδες πράσινου στη σειρά 

ομόρφυναν τον προαύλιο χώρο. Μαθητές εν ώρα μαθήματος δεν βρίσκονταν στην 

σχολική αίθουσα αλλά έξω στον κήπο με τον/την δάσκαλό/δασκάλα τους 

κρατώντας εργαλεία και ποτιστήρια γιατί μάθαιναν να καλλιεργούν. Στην πράξη. 

Όχι αποστηθίζοντας. Φρόντιζαν τα λαχανικά τους και παρατηρούσαν την 

ανάπτυξή τους. Κι ένιωθαν περήφανα. Κι αυτά και εμείς όλοι.  

Και τότε οι γείτονες έκαναν την εμφάνισή τους. Όχι για να κάνουν 

παρατήρηση σε κάποιο παιδί για τη φασαρία. Αλλά για να μας πουν πως κάτι δεν 

κάναμε σωστά. Να μας δώσουν σπόρους από το χωριό τους. Να μας ενημερώσουν 

πως το απόγευμα χαζεύουν τον κήπο μας, πως τον προσέχουν και απομακρύνουν 

τους επισκέπτες που από περιέργεια μπορεί να του κάνουν ζημιά και πως θα 

ήθελαν να βοηθήσουν.  

Ώσπου ήρθαν οι διακοπές των χριστουγέννων. Και παρουσιάστηκε το πρώτο 

πρόβλημα. Ποιος θα ποτίζει;  Η, υπεύθυνη του κήπου, ομάδα εκπαιδευτικών 

έπρεπε να βρει λύση. Ώρα για την πρώτη υπέρβαση. Σε συνεργασία με την 

καθαρίστρια του σχολείου ανέλαβαν το πότισμα εκπαιδευτικοί που διαμένουν 

κοντά στο σχολείο και που μπορούν να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους για 

πότισμα δυο τρεις φορές μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία. Έτσι και λύθηκε το 

πρόβλημα προσωρινά. Διότι στο μέλλον θα φροντίσει το σχολείο να εγκαταστήσει 

σύστημα αυτόματου πότισματος, ώστε να διασφαλισθεί οριστικά το ζήτημα. 
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    Τέλος του χειμώνα ο κήπος μας ήταν έτοιμος. Και τα φυτά έτοιμα για 

συγκομιδή. Οι μαθητές μαζεύουν τους καρπούς τους. Φυσικά προϊόντα, δικής τους 

παραγωγής, για υγιεινή διατροφή. Εκπαιδευτικοί και γονείς αναλαμβάνουν να 

φέρουν στο σχολείο μαγειρεμένα φαγητά. Σαλάτες αλλά και σπανακόπιττες για 

αρχή. Νοστιμότατα! Όχι μόνο γιατί ήταν από φυσικά προϊόντα, αλλά διότι ήταν 

από τα προϊόντα που τα ίδια τα παιδιά καλλιέργησαν και διότι τα είχαμε 

καταφέρει. 

Και τώρα που ο κήπος πια είχε δώσει τους καρπούς του; Τέλειωσε ο 

προορισμός του; Όχι! Ίσα ίσα. Το αντίθετο. Η ομάδα του σχολικού κήπου ήταν 

αποφασισμένη. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Στον ίδιο χώρο ανά τμήμα. 

Με την ίδια διαδικασία. Συντονισμένα, οι μαθητές θα ξεχορταριάσουν, θα 

καθαρίσουν, θα φυτέψουν για δεύτερη φορά και θα φροντίσουν τον κηπάκο τους.  

Η ανοιξιάτικη καλλιέργεια επομένως σε λίγο ξεκινά. Ντομάτες, πιπεριές, 

αγγούρια, κολοκυθάκια, αρακάς, καλαμπόκι, φασολάκια, πατάτες, καρότα. Μόνο 

που τώρα πια ο κήπος αποδεικνύεται μικρός. Θα έπρεπε να έχουμε περιφράξει 

μεγαλύτερο χώρο. Όλα τα τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θέλουν να 

φυτέψουν και κάτι ακόμη και δεν τους φτάνει… Για την επόμενη σχολική χρονιά 

πρέπει να τον επεκτείνουμε, οπωσδήποτε. 

Οι διακοπές του Πάσχα βρίσκουν τον κήπο φυτεμένο με την νέα παραγωγή, με 

τα νέα του ταμπελάκια και με το σκιάχτρο του πια. Οπότε μένει μόνο το θέμα του 

ποτίσματος. Τοποθετήθηκε όμως βρύση στο χώρο του κήπου, αγοράστηκαν 

λάστιχα για αυτόματο πότισμα και λύθηκε το θέμα, οπότε με το άνοιγμα του 

σχολείου μετά τις διακοπές η καλλιέργεια είναι ήδη προχωρημένη. Στηρίζονται τα 

φυτά με καλάμια και όλοι περιμένουν τους καλοκαιρινούς καρπούς. 

Τον Μάιο, Ιούνιο άρχισε η πρώτη συγκομιδή και τα πρώτα μαγειρεμένα 

φαγητά.  Ο αρακάς με πατάτες και τα φασολάκια είχαν την τιμητική τους, αλλά 

και η κολοκυθόπιττα έκανε αισθητή την παρουσία της. Καθόλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού όμως η συγκομιδή συνεχιζόταν. Το αυτόματο πότισμα αποδείχθηκε 

καθοριστικής σημασίας! Και το κυριότερο: Τώρα πια έχουμε τους δικούς μας 

σπόρους παραδοσιακής καλλιέργειας, χωρίς χημικά υποβοηθήματα.  
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Σχολικό έτος 2014 – 2015 

Η νέα σχολική χρονιά βρήκε τον κήπο μας γεμάτο με ξεραμένα απομεινάρια 

της προηγούμενης καλλιέργειας και τα λάστιχα του αυτόματου ποτίσματος 

ανενεργά, αφού πια τα μονοετή φυτά μας είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής 

τους. Η ομάδα του κήπου είχε δουλειά μπροστά της. Είτε θα συνέχιζε έιτε όχι. 

Έπρεπε ο χώρος να καθαρισθεί. Να κοπούν και να ξεριζωθούν τα ξεραμένα φυτά. 

Μόλις ξεκίνησε η ομαλή λειτουργία του σχολείου και άρχισε το ωρολόγιο 

πρόγραμμα να εφαρμόζεται, σηκώθηκαν επομένως πάλι τα μανίκια. Εκπαιδευτικοί 

και γείτονες - γονείς έσκαψαν, ξεχορτάριασαν, επισκεύασαν το φράχτη, μάζεψαν 

τα λάστιχα… Επιστρατεύθηκε και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου για το τελικό 

φρεζάρισμα και όλα ήταν έτοιμα.  

Και τότε μπήκε το ερώτημα: «Θα συνεχίσουμε;» Αποδείχθηκε όμως πως κακώς 

μπήκε. Ήταν περιττό. «Και βέβαια, θα συνεχίσουμε. Αλλά ο χώρος δε φτάνει. 

Πρέπει να προεκταθεί.» Οπότε πάρθηκε η απόφαση να αγορασθεί επιπλέον ξύλινη 

περίφραξη. Αρχές του χειμώνα ο κήπος ήταν έτοιμος πια για βιωματικό μάθημα 

καλλιέργειας. Μεγαλωμένος, εμπλουτισμένος με χώμα και τύρφη  (ο Σύλλογος 

Γονέων βοήθησε σε αυτό) και χωρισμένος σε τμήματα έντονα διακριτά μεταξύ 

τους, με διαδρόμους ανάμεσά τους, ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από 

τους μαθητές των τμημάτων. Η εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 

υποδείκνυε πως τα 20-25 παιδιά ανά τμήμα που επισκέπτονται τον κήπο, θα 

πρέπει να έχουν χώρο αρκετό για να κινηθούν σε αυτόν χωρίς να κάνουν άθελά 

τους ζημιά στο διπλανό τμήμα. Επιπροσθέτως, ο κήπος μας θα δεχθεί επισκέψεις 

από όλα τα σχολικά τμήματα πια. Για να παρατηρήσουν την ανάπτυξη των φυτών, 

τον περίπατο των εντόμων πάνω από τα φυτά και την επικονίαση, ακόμη και τη 

λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος. 
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Η καλλιέργεια επομένως ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε όπως και την 

προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα παιδιά φύτεψαν τον παραδοσιακό τους σπόρο, 

που είναι αποτέλεσμα της περυσινής προσπάθειας ή που προέρχεται από κάποια 

ιδιαίτερη πατρίδα, τον φρόντισαν και μόλις έγινε φυτώριο την κατάλληλη εποχή, 

φύτεψαν το φυτό τους, και το πότιζαν με το ποτιστηράκι τους.  Γέμιζαν με νερά το 

χώρο γύρω από τις εσωτερικές βρύσες του σχολείου και με λάσπες το διάδρομο, 

αλλά γέμιζαν και με εμπειρίες και ευχαρίστηση τη σχολική τους ζωή.  

Κι εμείς, οι εκπαιδευτικοί χαιρόμαστε τη διαδικασία ενός εναλλακτικού 

μαθήματος, έξω από την τάξη και χωρίς την εικονική πραγματικότητα των βιβλίων 

ή του εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αποδίδουν εύστοχα την εικόνα, 

αλλά όχι το άρωμα, τη γεύση, τους ήχους και την υφή του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Και ο κήπος κάρπισε για δεύτερη χρονιά, δυό φορές μέσα στο σχολικό έτος. 

Και μας έδωσε πάλι νόστιμα και υγιεινά φαγητά και νέους σπόρους.  
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Σχολικό έτος 2015 – 2016 

Θεσμός πια στο σχολείο ο κήπος μας. Αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας 

του. Η προϋπάρχουσα εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών έχει διευκολύνει την 

συνέχιση της δράσης του. Το σκιάχτρο είναι εκεί αγέρωχο, να προσέχει τον κήπο 

και  να περιμένει τα παιδιά. Και η ίδια δουλειά επαναλαμβάνεται. Από το 

φθινόπωρο. Με όλους να συνεισφέρουν. Και με τα σχολικά τμήματα που παίρνουν 

μέρος στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να αυξάνονται. Αυτήν τη 

σχολική χρονιά, επιδιορθώσαμε και βάψαμε τον ξύλινο φράχτη και φυτέψαμε 

λουλούδια γύρω από τα λαχανικά, δίπλα στον ξύλινο φράχτη. Για να είναι 

όμορφος. Και με τη συνδρομή του Δήμου φυτέψαμε και δυο καινούρια δέντρα, πιο 

δίπλα. Και βάλαμε στα κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου φωλιές πουλιών. Και 

φτιάξαμε κάδο κομποστοποίησης, ώστε να έχουμε το δικό μας φυτόχωμα. 

Για τρίτη χρονιά,ο κήπος μας έδωσε τους καρπούς του. Που δεν είναι μόνο, 

φασολάκια πεπόνια, ντομάτες και μελιτζάνες. Είναι το χαμογελαστό βλέμμα των 

παιδιών να φανερώνει την πεποίθηση πως μαθαίνουν. Ευχάριστα, συλλογικά και 

δημιουργικά. Είναι και το χαμογελαστό βλέμμα του καθενός από μας να 

φανερώνει πως υλοποιήσαμε με συνέργεια μια σημαντική κοινή σχολική 

δραστηριότητα. 

  Το φθινόπωρο που θα γυρίσουμε στο σχολείο θα είναι εκεί, να περιμένει τη 

φροντίδα μας. Τον κόπο μας ώστε να ξαναγεννηθεί.  Αλλά και να μας θυμίζει κάθε 

μέρα, πως σε κάθε ΄΄καλλιέργεια΄΄ αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί ισότιμα και 

συντονισμένα δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό αποτυπώνεται όλο 

και περισσότερο στην κουλτούρα και στη συμπεριφορά μας. Αφενός στων παιδιών 

τα οποία μαθαίνουν να αγαπούν τη φύση, να νιώθουν πως είναι κομμάτι της, να τη 

σέβονται και να την αξιοποιούν. Αλλά και να βοηθιούνται, να μοιράζονται χώρο, 

έργο, ευθύνη και τους καρπούς των κόπων τους. Κι εν τέλει να αγαπούν το 

σχολείο και την ίδια τη μάθηση. 

Αφετέρου στη δική μας, όλων των μεγάλων του σχολείου, με οποιοδήποτε 

ρόλο κι αν έχουμε στη σχολική πραγματικότητα. Η πρόκληση δημιουργίας 

σχολικού κήπου ως συλλογική δράση δίδαξε και εμάς. Παίρνουμε συνεχώς κι 

εμείς ανατροφοδότηση συλλογικής συνείδησης από την ενασχόλησή μας μαζί του.     
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Για να είναι όμορφος όλος ο περιφραγμένος χώρος, πρέπει ο καθένας μας να 

φροντίζει το κομμάτι που του αναλογεί και να εκτιμά και τον κόπο που 

καταβάλλει ο διπλανός του στο δικό του κομμάτι. Επειδή όλα τα κομμάτια του 

κήπου είναι εξίσου χρήσιμα.  

Η ομάδα του κήπου χρειάστηκε να παραμείνει στο σχολείο και μετά τη λήξη 

των μαθημάτων, πολλές φορές. Τα μέλη της έτυχε να διαφωνήσουν. Τα χρήματα 

να μην επαρκούν για τη βελτίωση του εξοπλισμού. Χρειάστηκε όμως να βρει και 

λύσεις. Και τα κατάφερε. Με συνεννόηση, ευελιξία και συνεργασία. Έδωσε το 

παράδειγμα στους μαθητές μας. Αξιοποιώντας κι όχι σπαταλώντας όλους τους 

πόρους. Όπως η ίδια η φύση μας διδάσκει. Κι έτσι, ως δάσκαλοι, 

αναδιαμορφώνουμε τον τρόπο διδασκαλίας μας. Ξαλαφρώνουμε από το βάρος 

της ύλης. Δείχνουμε, πράττουμε και χαιρόμαστε μαζί με τα παιδιά. 

  
Μετά την εμπειρία που αποκτήσαμε, και τους καρπούς που πλουσιοπάροχα 

μας έδωσε ο κήπος, στοχεύουμε σε μια καλή συνέχεια στο μέλλον. Ως νέα 

πρόκληση, ενταχθήκαμε ήδη στα αειφόρα σχολεία. Πρωταρχικός μας, νέος 

στόχος πια είναι η αξιοποίηση και η συνδρομή όλου του ανθρώπινου δυναμικού 

του σχολείου, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα σεβασμού του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος….Θα προσπαθήσουμε! Όσο για την ευόδωση των 

προσδοκιών μας, για ένα είμαστε σίγουροι πια:  

 

 
 

«Πρέπει να κοπιάσεις και να περιμένεις πολύ υπομονετικά 
προκειμένου αυτό που έσπειρες να καρπίσει…. 

Αλλά θα καρπίσει!» 

 
 

  
                                                                           Βασιλική Ρώιμπα, 

Για το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 
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(Αναλυτικότερη περιγραφή της δράσης μας και πλόυσιο φωτογραφικό υλικό,   

στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Θα χαρούμε να την επισκεφθείτε… ) 

( http://12dimiliou.weebly.com/ ) 

 

 

 

 

http://12dimiliou.weebly.com/
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«Ο κήπος μας ανθίζει, ευφορία μας χαρίζει! » 

 

24ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου  

Υπεύθυνος προγράμματος:  Μουτάφης Μανώλης, ΠΕ11,  

Στο μάθημα των Αγγλικών: Κώστα Βαρβάρα 

 

 

Υπεύθυνη Προγράμματος: Σοφιανού Γεωργία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρία χρόνια περιβαλλοντικά προγράμματα:  

2013-14 - Ο κήπος μας ανθίζει, χρώματα και αρώματα γεμίζει 

2014-15 - Ο κήπος μας ανθίζει, ευφορία μας χαρίζει  

2015-16 – Γύρω γύρω όλοι αυλή και περιβόλι  

Συμμετείχαν  (στα τρία χρόνια) 290 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί. 
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Εισαγωγή 

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν διαθεματικά, με θεωρητικό αλλά κυρίως 

βιωματικό τρόπο, με ομαδικές εργασίες των παιδιών δίνοντας έμφαση στην 

πρωτοβουλία, στην αυτοέκφραση και στη δημιουργική σκέψη. 

Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι ήταν: α) να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο 

καλλιέργειας των φυτών και τον κύκλο ζωής τους, β) να αναπτύξουν ικανότητες 

συνεργασίας, κοινωνικοποίησης και αυτοέκφρασης, γ) να ενθαρρυνθούν στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών και να προκληθεί ενεργό ενδιαφέρον για  την αειφόρο 

ανάπτυξη δ) να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη ε) να τονώσουν 

την αυτοπεποίθησή τους στ) να βιώσουν το ρυθμό, τη χαρά και την ευφορία, ζ) να 

διδαχθούν ώστε η φροντίδα της φύσης και του πράσινου να αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών τους δραστηριοτήτων η) να αναπτύξουν  με 

τις  βιωματικές δράσεις και συνεργασίες  αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και 

αλληλοσεβασμό μεταξύ των συμμαθητών τους, θ) να αξιοποιήσουν τις  νέες 

τεχνολογίες. 

Καλύψαμε διαθεματικά  το θέμα συνδέοντάς το με  το μάθημα της Γλώσσας, των 

Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας ,  της  

Φυσικής, των Εικαστικών, της  Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής, των Αγγλικών,  

των Η/Υ και της Θεατρικής  Αγωγής. 

Με βιωματικό τρόπο τα παιδιά ασχολήθηκαν με: α) Την προετοιμασία του 

κήπου(κλάδεμα, μάζεμα φύλλων, αποψίλωση) και φύτεμα φυτών ανά εποχή, β) 

Τη δημιουργία λαχανόκηπου, βραχόκηπου και σπορίων, (με ομαδικές εργασίες), γ) 

Τη γνωριμία με τα φυτά του κήπου μας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(προέλευση, ονομασία, μύθοι, αναπαραγωγή, καλλιέργεια, χρησιμότητα), δ) Τους 

παραδοσιακούς χορούς, παιγνίδια, τραγούδια, παροιμίες, αινίγματα, ε) 

Κατασκευές, κολάζ, ζωγραφική, ζ) Θεατρικά δρώμενα, η) τις νέες τεχνολογίες, 

επίσης θ), Έγινε προσέγγιση του θέματος στην  Αγγλική γλώσσα (ορολογία, 

τραγούδια… ), ι) και τέλος   παρουσίασαν τις δράσεις του στους άλλους.  

 Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν από όλους τους μαθητές με εξαίρεση:  

 τις δράσεις στο μάθημα των Αγγλικών που υλοποιήθηκαν από τους 

μαθητές της Γ΄ τάξης (την πρώτη χρονιά) και ακολούθως της Δ΄ τάξης(τη 

δεύτερη χρονιά). 

 τις δράσεις στο  μάθημα της Μουσικής που υλοποιήθηκαν από όλους, 

αλλά μόνο οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης έμαθαν να παίζουν τα τραγούδια με 

μουσικά όργανα. 

 τα «Βιβλία σε ρόδες» που διαβάστηκαν από τους μαθητές του Ε2 τμήματος 

 και τις επιμέρους δράσεις που  κάθε δάσκαλος/-α υλοποίησε στην τάξη 

του/της στο πλαίσιο των υπόλοιπων μαθημάτων (γλώσσας, μελέτης 

περιβάλλοντος, γεωγραφίας κ.ά.) 
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Κλάδεμα - μάζεμα φύλλων – αποψίλωση 

 

Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν  ανά τμήμα. Στην κατανάλωση, βέβαια, και 

την απόλαυση των προϊόντων της παραγωγής μας συμμετείχαν  

περισσότερα τμήματα. 

 

Κλάδεμα 

Όταν ξεκινήσαμε στο πρώτο μας πρόγραμμα 

ο κήπος ήταν πολύ παραμελημένος. 

Προμηθευτήκαμε εργαλεία και ξεκίνησα να 

κλαδεύω σιγά - σιγά τα δέντρα και τα φυτά 

που υπήρχαν. Άρχισε να μαζεύεται ένας 

μεγάλος όγκος από κλαδιά και κάτι έπρεπε 

να κάνουμε. Μιλήσαμε με το τμήμα 

καθαριότητας του δήμου μας και μετά από 

συνεννόηση μας έφεραν μια μεγάλη καρότσα 

φορτηγού και μας την άφησαν έξω από το 

σχολείο μας για να την γεμίσουμε. Στη 

συνέχεια σε συνεργασία με το σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων μαζευτήκαμε το 

απόγευμα και πετάξαμε τα κλαδιά και τα 

φύλλα που υπήρχαν. Δύο φορές γεμίσαμε 

την παραπάνω καρότσα. Αφού ο κήπος 

καθαρίστηκε,  από  εκεί και πέρα ανέλαβαν 

δράση τα παιδιά.   

Κάθε φορά που κλάδευα, τα παιδιά ανά 

τμήμα, το ένα δίπλα στο άλλο, σε μία σειρά, 

έκαναν μεταφορά των κλαδιών με τη μορφή 

της αλυσίδας. Ο πρώτος δίνει στον δεύτερο, 

αυτός στον τρίτο, κ.λπ. μέχρι να φτάσουν 

στον τελευταίο και αυτός να τα τοποθετήσει 

στον τελικό προορισμό. Τους έδειξα με ποιο 

τρόπο δίνουμε το  κλαδί ο ένας στον άλλον. 

Ένας εκπαιδευτικός ήταν στην αρχή και 

ένας στο τέλος δίνοντας έτσι έμφαση στην 

ασφάλεια των παιδιών για να μη χτυπήσει 

κάποιος. Την μορφή της αλυσίδας την 

χρησιμοποιήσαμε κυρίως στις μικρές τάξεις, 

ενώ στις μεγαλύτερες ήταν λίγο πιο 

ελεύθερη η μεταφορά και το πέταγμα των 

κλαδιών.  Είχε, βέβαια, προηγηθεί συζήτηση με τα παιδιά, όπου τέθηκαν οι 

κανόνες και καθορίστηκαν οι τακτικές για να υπάρχει ασφάλεια στη 

συγκεκριμένη δράση. 

Πριν το κλάδεμα 

Μετά το κλάδεμα και το καθάρισμα 
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Μάζεμα φύλλων 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Μπήκαν 

σε μία σειρά το ένα δίπλα στο άλλο και τους 

δόθηκαν αριθμοί 1,2,3,4… 1,2,3,4… κ.λπ. Αν 

οι μαθητές ήταν περισσότεροι στο τμήμα, 

δινόταν και νούμερο 5. Έτσι φτιάχτηκαν 

τυχαίες ομάδες. Η ομάδα (1), η ομάδα(2), η 

ομάδα(3) και η ομάδα (4). Σε κάθε ομάδα 

δόθηκε και μία αρμοδιότητα. Η ομάδα(1) 

είχε τις τσουγκράνες, η (2) τα 

φαράσια, η (3) τα γάντια και η 

(4) τους κουβάδες και τα 

τελάρα. Μοιράσαμε το χρόνο 

δράσης στα τέσσερα και κάθε 

ομάδα κυκλικά πέρασε από 

όλες τις αρμοδιότητες. Η 

ομάδα (1) 

μάζευε τα 

φύλλα με τις τσουγκράνες και έφτιαχνε σωρούς, η (2) 

γέμιζε τους κουβάδες και τα τελάρα με τα φαράσια, η 

(3) μάζευε φύλλα με τα γάντια ή ό,τι άφηναν οι 

τσουγκράνες καθώς και τα σκουπίδια που βρίσκαμε 

στον κήπο και η (4) μετέφερε τα φύλλα και τα 

άδειαζε  στον κομποστοποιητή.  

 

 

Αποψίλωση 

Αρχικά,  πριν τα παιδιά χρησιμοποιήσουν τα διάφορα 

εργαλεία, εξηγήσαμε πώς τα δουλεύουμε. Είπαμε ότι : α) 

φροντίζουμε να είναι μακριά μας τα άλλα παιδιά, να μην 

είναι απέναντί μας, β) ότι τα εργαλεία που έχουν στα 

χέρια τους είναι για μία συγκεκριμένη δουλειά  και όχι 

για να τα κουνάμε  αριστερά δεξιά γιατί θα χτυπήσουμε, 

γ) τα εργαλεία τα αφήνουμε σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο, αν δεν τα χρησιμοποιούμε, γιατί μπορεί να τα 

πατήσουμε και να τραυματιστούμε και δ) τα σηκώνουμε 

τόσο, ώστε να κάνουμε την δουλειά μας. Αν τα σηκώνουμε ψηλά, μπορεί να 

χτυπήσουμε το κεφάλι μας ή το κεφάλι κάποιου άλλου.  

Τα παιδιά μοιράστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε ένα συγκεκριμένο 

μέρος του κήπου και έχοντας  (η κάθε ομάδα) κουβάδες ή τελάρα, 

τσουγκράνες και τσαπάκια, έκαναν αποψίλωση. Όταν γέμιζε ο κουβάς 

τους, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ τους, τον μετέφεραν και τον άδειαζαν 

στον κομποστοποιητή μας. Από τη δεύτερη χρονιά και μετά  άρχισαν 
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κυρίως τα παιδιά από τις μεγαλύτερες τάξεις να φτιάχνουν 

μόνα τους ομάδες και να μοιράζουν τις αρμοδιότητες μεταξύ τους.   

Την τρίτη χρονιά τα μεγαλύτερα παιδιά ξεπέρασαν και τις δικές μου 

προσδοκίες. Έφεραν από το σπίτι τους φαράσια, γάντια εργασίας και 

γάντια μιας χρήσης, σακούλες σκουπιδιών και 

μου ζήτησαν στα διαλείμματά τους, να 

αναλάβουν να καθαρίσουν τον κήπο από τα 

σκουπίδια, τα ξερά φύλλα (το φθινόπωρο και το 

χειμώνα) και να κάνουν αποψίλωση (την άνοιξη). 

Τους έδωσα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία 

τους και τους είπα να χρησιμοποιήσουν και τα 

εργαλεία που έχει το σχολείο (τσουγκράνες, 

τελάρα κουβάδες, γάντια κ.ά.). Με το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη 

του διαλείμματος, μαζεύανε τα εργαλεία και στο επόμενο διάλειμμα 

συνέχιζαν το ίδιο. Ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τον 

παιδιών που αναγκάστηκα να τους δώσω ένα πρόχειρο πρόγραμμα, 

καθορίζοντας δηλαδή συγκεκριμένες ημέρες για κάθε τμήμα. 

 

Κομποστοποίηση 

Με τους μαθητές της έκτης τάξης 

αναλάβαμε να φτιάξουμε τον 

κομποστοποιητή μας. Για να τον 

φτιάξουμε,  χρειαστήκαμε τα εξής υλικά 

και εργαλεία: 

Υλικά: 6 παλέτες,  6 λεπτές 

μπετόβεργες, τις οποίες τις 

στραβώσαμε σε σχήμα ύψιλον, σύρμα, 

δύο μεντεσέδες, ένα κομμάτι πλαστικό χλοοτάπητα, καρφιά και ξυλόβιδες.  

Εργαλεία: χρειαστήκαμε  κατσαβίδι, πριόνι, 

σκεπάρνι, και μία πένσα.  

Τις τρεις παλέτες τις τοποθετήσαμε σε σχήμα Π 

και τις δέσαμε μεταξύ τους με το σύρμα.  

Τις μπετόβεργες τις περάσαμε πάνω από το 

τελευταίο (κάτω) ξύλο κάθε παλέτας και τις 

καρφώσαμε στο έδαφος. Έτσι  σταθεροποιήσαμε 

και τις τρεις παλέτες. 

Την τέταρτη παλέτα  την χρησιμοποιήσαμε για πόρτα. Την δέσαμε με 

σύρμα αλλά όχι τόσο σφικτά για να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει. 

Μετά βγάλαμε τα καρφιά από την πέμπτη παλέτα και πήραμε τις σανίδες. 

Αυτές τις καρφώσαμε για να καλύψουμε τα κενά 
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που αφήναν οι σανίδες της κάθε παλέτας μεταξύ τους.  

Την έκτη παλέτα την κόψαμε στη μέση, προσθέσαμε σανίδες όπου 

χρειαζόταν και έτσι  φτιάξαμε δύο ίδια κομμάτια. 

Αυτά τα ενώσαμε μεταξύ τους με τους μεντεσέδες 

και τις ξυλόβιδες. Φτιάξαμε έτσι το καπάκι. 

Το τοποθετήσαμε και το δέσαμε και αυτό με σύρμα. 

Βάλαμε τον πλαστικό χλοοτάπητα και τον βιδώσαμε 

πάνω στις σανίδες του.  

Ο κομποστοποιητής μας ήταν έτοιμος, με το καπάκι 

να ανοίγει το μισό ή και ολόκληρο αν χρειαστεί.  

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και ζωγράφισαν κάποιο δικό 

τους θέμα σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές του. Επίσης, του δώσαμε 

και όνομα: «κομποστούλης». 

Φτιάξαμε, με τους μαθητές της έκτης, αφίσες με τα στάδια της 

κομποστοποίησης σε χαρτί Α3, τις πλαστικοποιήσαμε και τις τοποθετήσαμε 

σε εμφανές σημείο μέσα στο σχολείο.  

Ένα-ένα τμήμα ενημερώθηκε από τα παιδιά (της ΣΤ) για τον 

κομποστοποιητή μας, πώς τον φτιάξαμε, τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί και τι 

περιμένουμε να πάρουμε από αυτόν. Μιλήσαμε για το πώς φτιάχνουμε 

κομπόστ, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, πόσο 

συχνά πρέπει να το ανακατεύουμε και να το 

ποτίζουμε και γιατί. Μας βοήθησαν πάρα πολύ 

σε αυτό οι αφίσες που είχαμε φτιάξει. 

Διαδικασία για την παραγωγή κομπόστ.  

Βάλαμε μικρά και ψιλά ξυλαράκια στη βάση του 

κομπόστ και πάνω στο χώμα.  

Προσθέσαμε μία στρώση με χλωρά φύλλα από 

το κλάδεμα διαφόρων φυτών του κήπου μας. 

Συνεχίσαμε με ξερά φύλλα και εξακολουθήσαμε να φτιάχνουμε στρώσεις 

εναλλάσσοντας τα χλωρά με τα ξερά. Τα παιδιά έριχναν και τις φλούδες 

από τα φρούτα που έτρωγαν στα διαλείμματα. 

Ποτίζαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το πότισμα γινόταν 

με ομαδικό και συνεργατικό τρόπο. Συγκεκριμένα είχαμε ένα 

τελάρο γεμάτο μπουκάλια πλαστικά με 

μεγάλο στόμιο για να αδειάζει εύκολα 

το νερό. Τα παιδιά πήραν ένα 

μπουκάλι το καθένα, εκτός από τρία 
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(παιδιά) τα οποία βρίσκονταν γύρω από το 

κομποστοποιητή. Γέμιζαν τα μπουκάλια  με νερό και τα έδιναν  στα τρία 

παιδιά που τα άδειαζαν στον "κομποστούλη" μας.  

Αφού ξεκίνησε η διαδικασία της κομποστοποίησης, ανακατεύαμε συχνά το 

κομπόστ. 

Από τη δεύτερη χρονιά και μετά και 

συγκεκριμένα το Φθινόπωρο αδειάσαμε τον 

κομποστοποιητή μας από το κομπόστ και το 

βάλαμε σε μεγάλες μαύρες σακούλες 

σκουπιδιών και ξεκινήσαμε από την αρχή την 

διαδικασία για 

την παραγωγή 

νέου.1 

Το κομπόστ, που βάλαμε μέσα τις μαύρες 

σακούλες, είχε μέσα σκουλήκια και άλλα 

έντομα, πέτρες, σκουπιδάκια και μικρά 

ξυλαράκια (τα παιδιά όταν μάζευαν φύλλα και 

χόρτα από τον κήπο  έριχναν μαζί και μερικές πέτρες και σκουπιδάκια) και 

γι’ αυτό  έπρεπε να καθαριστεί για να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το 

έκαναν τα  παιδιά ανά τμήμα. 

Βγήκαμε στην αυλή, χωρίστηκαν τα παιδιά σε  δύο ομάδες και η κάθε 

ομάδα είχε εφοδιαστεί με τα εξής: 3-4 

φτυαράκια, έναν μεγάλο κουβά, ένα 

μικρό κουβαδάκι (από γιαούρτι του 

κιλού), δύο άλλα κουβαδάκια λίγο πιο 

μεγάλα, γάντια μιας χρήσης, ένα νάιλον 

και ένα κόσκινο που το φτιάξαμε εμείς.  

Υλικά: Δύο  λεπτές σανίδες από παλέτα, 

λεπτό συρματόπλεγμα σε τετραγωνάκια, πριόνι, ξυλόβιδες, τρυπάνι, 

λάστιχο, κοπίδι και κοφτάκι. Έκοψα τις σανίδες  στη μέση και τις ενώσαμε 

με ξυλόβιδες. Βιδώσαμε το πλέγμα και κόψαμε αυτό που περίσσευε. Έπειτα 

βιδώσαμε το λάστιχο  στο κάτω μέρος  αφού πρώτα το ανοίξαμε στη μέση.  

Από κοινού είχαμε μία σκούπα, ένα φαράσι και σακούλες οικοδομικών 

υλικών. 

                                                      
1
 Η παραγωγή κομπόστ είχε γίνει νωρίτερα, ο περιορισμένος  χρόνος εξαιτίας των αρκετών δράσεων 

και του μεγάλου αριθμού των παιδιών, δε  μας επέτρεψε να ανανεώσουμε την διαδικασία νωρίτερα.  
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 Στον μεγάλο κουβά βάλαμε το κομπόστ που χρειαζόταν 

καθάρισμα, κάποιος από την ομάδα άδειαζε μια μικρή ποσότητα από το 

κομπόστ στο κόσκινο,  δύο άλλα παιδιά 

κοσκίνιζαν με αποτέλεσμα να πέφτει κάτω στο 

νάιλον το καθαρό κομπόστ και να μένουν οι 

πέτρες, τα σκουλήκια κ.λπ., κάποια άλλα παιδιά 

με τα φτυαράκια έβγαζαν τα σκουλήκια και τα 

έβαζαν στο 

κουβαδάκι από 

γιαούρτι, ενώ 

τα υπόλοιπα με 

τα γάντια έβγαζαν τις πέτρες και τα 

σκουπίδια και τα έβαζαν στα άλλα δύο 

διαφορετικά κουβαδάκια. Τα παιδιά κάθε 

ομάδας σε συνεννόηση μεταξύ τους  

άλλαζαν από μόνα τους ρόλους. Στο τέλος της δράσης μαζέψαμε το 

καθαρό κομπόστ από  το νάιλον και το βάλαμε μέσα σε σακούλες για 

οικοδομικά υλικά. Αδειάσαμε τα σκουλήκια στον κομποστοποιητή μας, τα 

σκουπίδια στους κάδους και τις πέτρες σε μία άκρη του κήπου μας. Μέρος 

του κομπόστ μας το ρίξαμε στον λαχανόκηπο, στα σπορεία και στα φυτά 

μας. 

 

Λαχανόκηπος 

Σε ομάδες καθαρίσαμε το χώρο από ξερά 

φύλλα, χόρτα και σκουπιδάκια. 

Περιφράξαμε με πλαστικό πλέγμα τον 

χώρο γύρω – γύρω και αφήσαμε ένα 

σημείο στο οποίο φτιάξαμε μία πρόχειρη 

πόρτα για να  μπαίνουμε. 

Πήραμε τσαπάκια, σκάψαμε το χώμα, 

φτιάξαμε αυλάκια και ρίχναμε κομπόστ 

(από το δεύτερη χρονιά και μετά)  κάθε 

φορά που φυτεύαμε ένα νέο φυτό. 

   Μαθητές, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και γείτονες μας έφεραν να 

φυτέψουμε: μαρούλια, λάχανα, μπρόκολο, μαϊντανό, σέλινο, άνηθο, γουλιά, 

κρεμμύδια, κουνουπίδια. Επίσης, μας έφερε 

καρότα από δικό του σπορείο  κάποιος 

γείτονας.  

Κάθε τμήμα έχει φυτέψει από  όλα τα είδη 

των φυτών στο λαχανόκηπο. Πώς έγινε αυτό; 

Μοιράσαμε τα φυτά σύμφωνα με τον αριθμό 

των τμημάτων και με αριθμάκια επιλέχτηκαν 

τα παιδιά που θα φυτέψουν. Μιλήσαμε για το  
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φυτό, τον καρπό του, πώς μεγαλώνει και δείξαμε τον τρόπο που θα το 

φυτέψουμε.  

Στο τέλος της χρονιάς και πριν κλείσουν τα σχολεία μαζέψαμε την 

πλαστική περίφραξη, καθαρίσαμε τον χώρο και 

συλλέξαμε τους σπόρους από όσα φυτά είχαν κάνει. 

Στα υπόλοιπα  συλλέξαμε τους σπόρους το Σεπτέμβριο 

(όσους βρήκαμε). 

  

Αξίζει  να αναφερθούμε ειδικότερα σε δύο θέματα: στο πότισμα και στο 

φύτεμα της πατάτας. 

 

Πότισμα 

Την πρώτη χρονιά, όπως ανέφερα, ο κήπος μας ήταν πολύ παραμελημένος. 

Υπήρχε βρύση (μέσα στον κήπο) αλλά δεν είχαμε  νερό. Κάποια διαρροή 

νερού στο σχολείου είχε ως αποτέλεσμα να φτιαχτεί νέα γραμμή αλλά να 

μη δοθεί νερό  στα παρτέρια. Μετά από πολλές ενέργειές μας, η τεχνική 

υπηρεσία του δήμου, μας αποκατέστησε τη 

ζημιά.  

Την πρώτη χρονιά το πρόβλημα του ποτίσματος 

λύθηκε με εξαιρετικά  ομαδικό, συνεργατικό και 

παιγνιώδη τρόπο. Πήραμε ένα μαύρο πλαστικό 

τελάρο (από αυτά που έχουν στα μανάβικα ή 

στη λαϊκή) και ζητήσαμε από τα παιδιά (από 

όποιο μπορούσε) να φέρει ένα μπουκάλι 

τουλάχιστον 1 ½ lt με ανοικτό στόμιο για να μπορεί να αδειάζει εύκολα. Στα 

διαλείμματα αλλά και μετά το φύτεμα των φυτών ποτίζαμε με τα 

μπουκάλια. Τα παιδιά γέμιζαν τα μπουκάλια από τις βρύσες και τα 

άδειαζαν στα φυτά. Να σημειώσουμε ότι οι βρύσες σε σχέση με τον κήπο 

είναι σε μη λειτουργική  θέση. 

 Σχετικά με τον λαχανόκηπο, επειδή δεν 

είναι αποτελεσματικό να μπαίνουν τόσα παιδιά 

μέσα (για να ποτίζουν), φτιάξαμε μία πατέντα για 

να τον ποτίζουμε: 
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Υλικά: Ένας κουβάς 15lt, μία βρύση, λαστιχάκια, μία μούφα  

θηλυκιά, τεφλόν, ένα καμινέτο, ένας αναπτήρας, ένα γαλλικό κλειδί και μία 

τσιμπίδα.  

Πήραμε το καμινέτο (αυτό που ψήνουμε τον καφέ), το ανάψαμε και 

ζεστάναμε την βρύση(από εκεί που είναι τα πάσα) και στη συνέχεια την 

ακουμπήσαμε στο σημείο του κουβά που θέλαμε να ανοίξουμε τρύπα και 

την πιέσαμε ευθεία. 

Αφήσαμε λίγο την βρύση να κρυώσει και τυλίξαμε λίγο τεφλόν στα πάσα 

της. 

Την τοποθετήσαμε βάζοντας τα πάσα της να βρίσκονται μέσα στον κουβά. 

Βάλαμε ένα λαστιχάκι (μεταξύ κουβά και μούφας) και πήραμε την θηλυκιά 

μούφα και βιδώσαμε. Η κατασκευή μας  ήταν έτοιμη.  

Γεμίσαμε τον κουβά με νερό και ελέγξαμε ότι λειτουργεί και δεν έχουμε 

κάποια διαρροή.  

Τοποθετήσαμε τον κουβά σε ψηλό σημείο περίπου 

1,5μ. από το έδαφος και βάλαμε λάστιχο ποτίσματος 

στην βρύση. Τον κουβά τον κρεμάσαμε σε ένα 

δέντρο και τον σταθεροποιήσαμε δένοντας τον, 

στον κορμό του. Για περισσότερη ασφάλεια 

φτιάξαμε με σανίδες από παλέτα ένα (Τ) και το 

βάλαμε στη βάση του κουβά για να έχει και μία 

πρόσθετη στήριξη. 

 Τα παιδιά γέμιζαν τα μπουκάλια με νερό και 

τα άδειαζαν μέσα στον κουβά. Ήταν το τέλειο 

παιχνίδι τους. Το νερό έτρεχε από το λάστιχο και 

κάποιο παιδί ήταν μέσα στον λαχανόκηπο και 

πότιζε. Αλλάζαμε συχνά το συγκεκριμένο παιδί. 

 Από τη δεύτερη χρονιά τα πράγματα άλλαξαν. Η παροχή νερού ήρθε 

ξανά στον κήπο μας. Αγοράσαμε λάστιχα, σταλακτίτες, και βάνες. 

Επιδιορθώσαμε τις παλιές γραμμές και προσθέσαμε και καινούργιες. Όλα 

γίνονται πλέον πολύ πιο εύκολα και αυτοματοποιημένα. Θεωρώ όμως ότι 

την πρώτη χρονιά τα παιδιά έμαθαν, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, κάθε 

πότε ποτίζουμε και τι σημαίνει να φροντίζεις κάτι. 

 

Φύτεμα της πατάτας 

Υπάρχει μόνο ένας μικρός χώρος στον κήπο που 

μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να 

φτιάξουμε τον λαχανόκηπο. Ο κήπος μας 

περιβάλλεται από δέντρα, το ίδιο συμβαίνει και σε 

αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν όταν φυτέψαμε 

πατάτες την πρώτη χρονιά, άργησαν  να 

φυτρώσουν και χρειάστηκαν πολύ νερό. Τελικά όμως έγιναν. Ο λόγος ήταν 

ότι οι ρίζες των δέντρων απορροφούσαν μία μεγάλη ποσότητα από αυτό. 
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 Το  συζήτησα με τον πατέρα μου και μου πρότεινε 

έναν τρόπο να το κάνουμε χωρίς να σπαταλάμε πολύ νερό. Έτσι από την 

δεύτερη χρονιά το δοκιμάσαμε. 

 Φτιάξαμε στο έδαφος ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο αυλάκι 

περίπου 40 Χ 60 εκ. Σε σειρές βάλαμε τη μία πατάτα δίπλα στην άλλη, 

αφήνοντας 3-5εκ. απόσταση. Τις σκεπάσαμε με ένα λεπτό στρώμα από 

χώμα και κομπόστ. Ποτίζαμε συχνά με ένα ποτιστήρι. Σε 10 με 15 μέρες 

άρχισαν να φυτρώνουν. Βγάζαμε μία-μία τις πατάτες με ένα μικρό 

φτυαράκι και τις μεταφυτεύαμε. Μετά ποτίζαμε κανονικά. Η αλήθεια είναι 

ότι είχαμε μεγάλη οικονομία σε νερό. Πόσα ποτιστήρια να χρειαστείς σε 15 

μέρες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραγωγή μας… στο πιάτο μας! 

Το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, κόψαμε 

μαρούλια, μαϊντανό, άνηθο, μπρόκολο και 

βγάλαμε και μερικά κρεμμυδάκια, όσα είχαν 

γίνει. Σε συνεννόηση  με τους εκπαιδευτικούς 

των τμημάτων αποφασίσαμε να γευματίσουμε 

δοκιμάζοντας την παραγωγή μας. Επειδή τα 

τμήματα και τα παιδιά ήταν πολλά για να 

μαζευτούμε όλοι μαζί σε κάποιο χώρο του 

σχολείου, το υλοποιήσαμε ανά δύο ή τρία 

τμήματα. Τη δεύτερη χρονιά των περιβαλλοντικών προγραμμάτων κάναμε 

τα εξής: 

Ενημερώσαμε τους γονείς για την δράση μας 

αυτή και ζητήσαμε να μας δηλώσουν  αν 

κάποιος  δεν επιθυμούσε το παιδί του να 

γευματίσει μαζί μας.  

Τα παιδιά, αφού 

ρώτησαν τους γονείς 

τους, μας είπαν τι 

μπορεί καθένα να 

φέρει.  Τα προϊόντα που ζητήθηκαν από τα 
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παιδιά ήταν συγκεκριμένα:  τυράκι, ελιές, ψωμί, 

χυμοί.  Σε συνεννόηση με τους δασκάλους τους 

ορίστηκε τι θα φέρει το καθένα, λαμβάνοντας 

υπόψη τι ήταν πρόθυμο να φέρει. Αυτό ήταν 

προαιρετικό. Υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων 

προϊόντων. Με τα τμήματα φτιάξαμε ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα τμημάτων, έφτιαξαν οι γονείς 

τυροπιτάκια, σπανοκοπιτάκια, έφεραν αραβικές πίτες, ντομάτες, ελιές, 

τυράκια και ψωμάκι. Κόψαμε μαρούλια, τα βάλαμε μέσα σε ταψάκια και τα 

παιδιά γευμάτισαν.  

Στην δεύτερη ομάδα, μία μητέρα είχε φούρνο και μας έφερε ψωμάκι 

κομμένο σε φετάκια, το οποίο ψήσαμε, και βάλαμε 

λαδάκι και ρίγανη. Μας 

έφεραν επίσης τυρί του 

τοστ, φέτα, ελιές, 

ντομάτες, χυμούς και 

λάδι. Φτιάξαμε σαλάτες 

και σε μία αίθουσα  

μαζευτήκαμε όλοι και γευματίσαμε.  

Στην τρίτη ομάδα, μαζευτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων, πλύναμε τα 

μαρούλια, είχαμε ελιές, ντομάτες, τυρί του τοστ, 

φέτες γαλοπούλας, γιαούρτι, τυρί φέτα και ψωμάκι, 

φτιάξαμε ατομικά πιάτα με όλα τα είδη μέσα και τα 

παιδιά γευμάτισαν. Μετά το φαγητό τραβήξαμε τα 

θρανία και τις καρέκλες στην άκρη και ακολούθησε 

χορός με παραδοσιακά τραγούδια.  

Όλη η προετοιμασία για να γευματίσουμε και να 

απολαύσουμε την παραγωγή μας πραγματοποιήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς. Κάποιες δασκάλες έπλυναν και έκοψαν  τα μαρούλια, 

κάποιες άλλες ετοίμασαν τα τυριά, τη 

φέτα, κάποιοι ψήσαμε  το ψωμί, άλλος 

έδωσε τα πιάτα στα παιδιά, τα ποτήρια και 

τα πιρούνια και ξεκίνησε το φαγοπότι. Τα 

πιάτα, τα 

πιρούνια, τα 

ποτήρια και  

τις χαρτοπετσέτες τα αγόρασε το σχολείο.  

 

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο πρώτο 

περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα. Τα 

πράγματα άλλαξαν την τρίτη  χρονιά. Την 



 

  

 262 

 

 

 

 

παραγωγή μας την μοιράσαμε σε κάποιους  ανθρώπους που 

μας στήριξαν και μας βοήθησαν πάρα πολύ βάζοντας πολλές φορές και 

χρήματα από την τσέπη τους, τους οποίους και ευχαριστούμε. 

 

Βραχόκηπος 

Στον κήπο μας υπήρχε ένας μισοκατεστραμμένος βραχόκηπος που είχε 

φτιαχτεί πριν από κάποια 

χρόνια. Δεν υπήρχαν φυτά 

σε αυτόν, είχαν όλα 

ξεραθεί. Στο δεύτερο 

περιβαλλοντικό μας 

πρόγραμμα, στην ίδια θέση 

με αρκετές αλλαγές, 

φέρνοντας επιπλέον 

πέτρες και προσθέτοντας 

χώμα και κομπόστ από την 

παραγωγή μας φτιάξαμε 

το νέο μας βραχόκηπο. Με 

τα παιδιά σκάψαμε το 

παλιό χώμα και τοποθετήσαμε τις πέτρες. 

Αποφασίσαμε το σχήμα που θα του δώσουμε. 

Ρίξαμε κομπόστ και το ανακατέψαμε με 

τσαπάκια και 

φτυαράκια. Στην 

συνέχεια είπαμε 

ποια φυτά μπορούμε 

να βάλουμε, έτσι 

ώστε να μη  θέλουν πολύ  νερό το καλοκαίρι. 

Καταλήξαμε να φυτέψουμε βολβούς  από διάφορα φυτά. Έτσι φυτέψαμε 

νεραγκούλες, κυκλάμινα, μούσχαρι, υάκινθους, 

ανεμώνες, ζουμπούλια, κρινάκια  και ίριδες. 

Επίσης φυτέψαμε και φυτά που δεν είναι βολβοί, 

όπως  καμπανούλες, μπιγκόνια, λεβάντα, ρολόι, 

δαφνούλα, πανσέδες και  παπαγαλάκια. 

Μοιράσαμε το βραχόκηπο σε μέρη και αρχίσαμε 

το φύτεμα.  

Όλα τα τμήματα έχουν συμμετάσχει στο φύτεμα. 

Με αριθμάκια επιλέχτηκαν τα παιδιά που φύτεψαν από κάθε τμήμα. 

Βέβαια, ολόκληρο το τμήμα ήταν παρόν και παρακολουθούσε, γιατί ο 

αριθμός των παιδιών στο πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλος. Μιλήσαμε για  

κάθε φυτό (φύτεμα, πότισμα, περιποίηση κ.λπ.) Όσα παιδιά δεν φύτεψαν 

στο βραχόκηπο, είχαν φυτέψει άλλα φυτά στον κήπο ή στον λαχανόκηπο.  
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Την τρίτη χρονιά δημιουργήσαμε έναν νέο βραχόκηπο. Με τον ίδιο τρόπο 

αλλά με διαφορετικό σχήμα και διαφορετικά φυτά. Σε αυτόν  φυτέψαμε 

κρίνους, γαρύφαλλα, καλαχόη, 

πρίμουλα, μαργαρίτες, πανσέδες, ζουμπούλια, νεραγκούλες, νάρκισσους 

και κυκλάμινα. 

Και στους δύο περάσαμε λάστιχα ποτίσματος και σταλακτίτες και 

ποτίζονται αυτόματα. 

     Λουλούδια 

      Επιλέξαμε φυτά που 

φυτεύονται με την μορφή 

βολβών, φυτά που τα 

φυτεύεις το φθινόπωρο 

και ανθίζουν την άνοιξη 

και το φθινόπωρο. Αυτά 

ξεραίνονται το καλοκαίρι 

και έτσι δε χρειάζονται 

πότισμα και με τις πρώτες 

βροχές  ξαναφυτρώνουν. 

Φτιάξαμε με ξύλα από 

παλέτες μικρά παρτέρια, 

τα βάψαμε και φυτέψαμε 

μέσα τους βολβούς από τα 

φυτά. Τα παιδιά έφεραν 

αρκετά σακουλάκια με 

βολβούς. Μελετήσαμε τις 

οδηγίες για  κάθε φυτό με 
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τα παιδιά και ανά τμήμα φυτέψαμε τους βολβούς. Όλα τα 

παιδιά έχουν φυτέψει από διαφορετικά είδη βολβών 

χρησιμοποιώντας τα αριθμάκια.  

Επίσης το φθινόπωρο κλάδεψα τις τριανταφυλλιές και 

αφού βάλαμε τους βλαστούς για λίγες μέρες σε ένα 

δοχείο με νερό μετά ανοίξαμε λάκκους και τις φυτέψαμε. 

Τις ποτίζαμε πολύ συχνά. 

Την τρίτη χρονιά προμηθευτήκαμε παλιά λάστιχα 

αυτοκινήτου, τα βάψαμε και φυτέψαμε και εκεί διάφορα 

λουλούδια. Σε όλα τα παραπάνω έχουμε τοποθετήσει 

λάστιχα ποτίσματος. Φυτέψαμε και στα τρία χρόνια 

συνολικά: μανουσάκια, βιολέτες, αλεξανδρινό, 

χρυσάνθεμα, τουλίπες, νυχτολούλουδο, μεγάλη ποικιλία από 

τριανταφυλλιές, νάρκισσους, κυκλάμινα, αγιόκλημα, φρέζες(μεγάλη 

ποικιλία σε χρώματα), νεραγκούλες, μαργαρίτες, πασχαλίτσα, γεράνια, 

κινέζικο γαρύφαλλο, ζουμπούλια, ντάλιες, αζαλέα, κρίνους, κρινάκια, 

άλλιουμ, μοσχομπίζελα, χλωρόφυτο. Τα παραπάνω φυτά είναι διαφορετικά 

από τα φυτά των βραχόκηπων. 

 

Βότανα και αρωματικά 

Τα βότανα τα φυτέψαμε και αυτά σε  ξύλινα 

παρτέρια. Αρκετά από αυτά τα έχουμε φέρει από 

την επαρχία,  άλλα τα έχουν αγοράσει τα παιδιά. 

Τη δεύτερη και τρίτη  χρονιά κόψαμε βότανα από 

τον κήπος μας, φτιάξαμε 

ταμπελάκια για το καθένα και τα κρεμάσαμε μέσα 

στο σχολείο μας. 

Έχουμε φυτέψει λεβάντα, λουΐζα, αρμπαρόριζα, ρίγανη, μαντζουράνα, 

φασκόμηλο, θυμάρι, δυόσμο, δεντρολίβανο και αλόη. 
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Σπορεία – Φυντάνια 

Δυο αδέλφια έφεραν αρκετά μικρά πλαστικά 

δοχεία στα οποία είχαν κάνει τρύπες. Μέσα σε 

αυτά αλλά και σε κουτιά από φελιζόλ φτιάξαμε 

σπορεία. Τα παιδιά ανά τμήματα και με τους 

δασκάλους τους κατέβηκαν στην αυλή.  

Υλικά: 2–3 θρανία, χώμα για σπορεία, δοχεία, 

σπόροι, μπουκάλια, νερό, 1-2 πλαστικά πιάτα για 

την τοποθέτηση των σπόρων.  

Βγάλαμε όλα τα υλικά για τη δράση μας αυτή. 

Τα παιδιά μοιράστηκαν σε δύο ομάδες και  κάθε 

ομάδα έφτιαξε ένα σπορείο με διαφορετικό φυτό.  

Δείξαμε πώς φτιάχνουμε ένα σπορείο: τρυπάμε το 

δοχείο, προσθέτουμε χώμα, ρίχνουμε τους 

σπόρους, τους σκεπάζουμε με λίγο χώμα και 

ποτίζουμε προσεκτικά να μη βγάλουμε τους 

σπόρους έξω. 

Τα παιδιά γέμισαν με χώμα το σπορείο. 

Μιλήσαμε για  κάθε φυτό που θα φυτέψουμε. 

Κάθε ομάδα πήρε τον σπόρο ή τον μάδησε, αν 

ήταν με τη μορφή λουλουδιού, και έφτιαξε το δικό 

της σπορείο. 

 Πήραμε ένα μπουκάλι από νερό 500ml,  το 

κόψαμε στη μέση, το τρυπήσαμε από κάτω και 

ρίχνοντας νερό μέσα σε αυτό με ένα άλλο 

μπουκάλι βρέξαμε προσεκτικά το σπορείο.  

Γράψαμε σε ταμπελάκια το όνομα του φυτού, το 

τμήμα και την ημερομηνία σποράς.  

Μετά πήραμε τα σπορεία και με τα παιδιά τα 

ανεβάσαμε στην ταράτσα και τα βάλαμε μέσα σε 

κουτιά από  φελιζόλ.  

Σκεπάσαμε αυτά τα κουτιά από φελιζόλ  με ένα 

νάιλον, έτσι ώστε τα σπορεία να έχουν την 

απαραίτητη ζέστη για να φυτρώσουν οι σπόροι. Τα σπορεία 

έγιναν από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι και τα τέλη 

Φεβρουαρίου.  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ξεσκεπάζαμε και τα 

ποτίζαμε, αν χρειαζόταν, με ένα μπουκάλι που στο καπάκι 

του είχαμε κάνει τρύπες. 

Όταν τα φυτά άρχισαν να βγαίνουν και εφόσον ήταν ευνοϊκές 

οι καιρικές συνθήκες τα ξεσκεπάζαμε.  
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 Στις διακοπές του Πάσχα δύο παιδιά από κάθε 

τμήμα πήραν ένα σπορείο στο σπίτι  τους και ανέλαβαν να το φροντίζουν 

και να το φέρουν στο σχολείο μετά τις γιορτές. Ρωτήσαμε τα παιδιά ποιος 

θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Τους είπαμε να 

ρωτήσουν τους γονείς τους και να μας 

ενημερώσουν. Επειδή η συμμετοχή συνέχισε να 

είναι μεγάλη, με κλήρωση μεταξύ των παιδιών 

που προσφέρθηκαν, έγινε η διανομή των 

σπορείων.  

Μετά το Πάσχα, τα σπορεία επέστρεψαν με τα 

φυτά να έχουν μεγαλώσει αρκετά και έτσι 

ξεκινήσαμε τη διαδικασία να φτιάξουμε φυντάνια: 

Μαζέψαμε μπουκαλάκια νερού (από αυτά που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο και μετά τα πετάνε),  

τα κόψαμε και φτιάξαμε φυντάνια.  

Δείξαμε στο τμήμα τι και πώς πρέπει να το κάνουν. 

Κάθε παιδί πήρε από ένα κομμένο μπουκαλάκι, έβαλε 

μέσα χώμα και φύτεψε το δικό του φυτό. 

 Τα ποτίσαμε  και τα αφήσαμε 

μέσα στον κήπο  σε σκιερό 

μέρος και μετά τα πήραν στο 

σπίτι τους την ώρα που 

σχόλαγαν.  

Τα παιδιά έδειξαν εξαιρετικό  

ενδιαφέρον για το πότε θα το 

ποτίζουν, πού να το βάλουν για 

να μην τους ξεραθεί, πότε να το μεταφυτέψουν. Κάθε 

παιδί έφτιαξε και πήρε για το 

σπίτι του τρία διαφορετικά 

φυτά σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους και μάλιστα φυτά 

από τα σπορεία και των άλλων 

τμημάτων. Επίσης φτιάξαμε φυντάνια  μέσα σε πλαστικά γλαστράκια, 

φελιζόλ, πλαστικά κυπελλάκια κ.ά.  

Μία μαθήτρια έφερε ένα παιχνίδι, «το Θερμοκήπιο»,  και ζήτησε να το 

αξιοποιήσουμε μαζί με τους συμμαθητές της και να δημιουργήσουμε νέα 

φυτά μέσα σε αυτό. Έτσι και κάναμε. 

Φυτέψαμε ηλιοτρόπια και καλαμπόκι. Τα παιδιά το πήραν στην τάξη τους 

και παρακολουθούσαν την εξέλιξη των φυτών. 

 

 

Φωλιές και ταΐστρες 
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Στο φετινό μας περιβαλλοντικό πρόγραμμα ασχοληθήκαμε 

με τα παιδιά με κάτι διαφορετικό. Κατασκευάσαμε φωλιές και ταΐστρες.  

Υλικά: σανίδες, καρφάκια, πριόνι, σφυράκι, γάντια μίας  

χρήσης,  μολύβι,  μπογιές και άχρωμο οικολογικό 

βερνίκι.  

 Πήρα τις σανίδες από μία παλέτα και τις έκοψα σε 

κομμάτια.  

 Τα παιδιά κατασκεύασαν τις φωλιές ενώνοντας τα 

κομμάτια με την δική μας καθοδήγηση και επίβλεψη. 

 Πήραμε μπογιές (τέμπερες) και πινελάκια και τις 

βάψαμε. Περάσαμε μετά άχρωμο οικολογικό βερνίκι. 

Φτιάξαμε μία ταΐστρα με 

χάρτινο κουτί από γάλα. 

Επίσης  δύο ορθογώνια 

τελάρα στα οποία βάλαμε 

δοχείο με νερό για  να πίνουν 

τα πουλιά. Εκεί τα παιδιά 

μπορούσαν τα πετάνε τα 

διάφορα ψωμάκια ( και όχι 

μόνο) που κατά καιρούς τους 

είχαν πέσει κάτω. 

 

Τραπεζάκια πικ νικ 

Ήταν μία σκέψη που προσπαθούσαμε να υλοποιήσουμε από το δεύτερο 

κιόλας  περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα. 

Να διαμορφώσουμε δηλαδή, ένα μέρος 

του κήπου μας έτσι , ώστε τα παιδιά να 

μπορούν να περνούν ευχάριστες στιγμές 

μέσα σε αυτόν. Η ευκαιρία μας δόθηκε τη 

φετινή χρονιά ύστερα από μια συζήτηση 

με κάποιο πατέρα παιδιού. Άκουσε την 

ιδέα μας,  την βρήκε ενδιαφέρουσα και 

προσφέρθηκε να μας την υλοποιήσει. 

Πραγματικά μέσα στην άνοιξη τα τραπεζάκια ήρθαν. Αγοράσαμε 

συντηρητικό ξύλου και άχρωμο οικολογικό βερνίκι  και τα περάσαμε.  

Με τα παιδιά διαμορφώσαμε το χώρο (καθάρισμα και  ευθυγράμμιση του 

εδάφους). Προμηθευτήκαμε πλαστικό χλοοτάπητα και τον στρώσαμε. 

Τοποθετήσαμε τα τραπεζάκια και η ιδέα μας έγινε πραγματικότητα.  

Τα παιδιά στα διαλείμματα παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια τόσο στα 

τραπέζια όσο και στο χλοοτάπητα. Είναι ένας ευχάριστος χώρος για 

φαγητό, παιχνίδι και για ένα διαφορετικό μάθημα μέσα στη φύση. 
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Αυλή 

Φέτος εκτός από τον κήπο ασχοληθήκαμε και με την αυλή 

μας.  

Φτιάξαμε επιδαπέδιο σκάκι βάφοντας κάποιες από τις 

πλάκες τις αυλής του σχολείου και αγοράσαμε πλαστικά 

πιόνια. Τα παιδιά χωρίζονταν σε ομάδες και ξεκινούσαν το 

παιχνίδι. 

Επίσης ζωγραφίσαμε μικρό επιδαπέδιο σκάκι σε ένα  σκαλί 

της κερκίδας. 

Ζωγραφίσαμε 

επιδαπέδια παιχνίδια  

στα οποία παίζουν 

πολλά παιδιά στα 

διαλείμματα. 

                   

Ομορφύναμε τοίχους του σχολείου μας, ζωγραφίζοντας 

τους. 

 

Ανακύκλωση 

Τα παιδιά μέσα στις τάξεις τους έχουν μιλήσει , 

έχουν ζωγραφίσει και έχουν κατασκευάσει 

διάφορα πράγματα για την ανακύκλωση. Έχουμε 

προμηθευτεί  από το πρώτο περιβαλλοντικό μας 

πρόγραμμα,  από  τον Δήμο Περιστερίου, έναν 

μικρό μπλε κάδο ανακύκλωσης. Τα παιδιά 

ανακυκλώνουν συστηματικά τις συσκευασίες από τα φαγητά 

τους και όχι μόνο. Στις τάξεις τους έχουν φτιάξει έναν χώρο 

στον οποίο συγκεντρώνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα 

αδειάζουν μετά στον μπλε κάδο, που ανέφερα.   

Από το πρώτο μας πρόγραμμα συγκεντρώνουμε καπάκια  

και τα δίνουμε για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων και όχι 

μόνο. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο αριθμός των 

καπακιών που συλλέγονται διαρκώς αυξάνεται. 

Με τους μαθητές που συμμετείχαν στο δεύτερο 

πρόγραμμα μαζευτήκαμε ένα πρωινό 

στα τέλη Νοεμβρίου και ανοίξαμε έναν 

λάκκο στον κήπο που βρίσκεται στο 

πίσω μέρος του σχολείου. Εκεί κάναμε 

τα εξής:  

Κάθε τμήμα είχε συγκεντρώσει 

διάφορα υλικά, ανακυκλώσιμα και μη, εκτός από φαγώσιμα.  
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Τα παιδιά σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο γύρω από τον 

λάκκο για να μπορούν όλα να βλέπουν. 

Επιλέξαμε τα υλικά που θα θάψουμε. 

Στο κάθε τμήμα υπήρχαν 1-2 παιδιά που κατέγραφαν τα υλικά που βάζαμε 

μέσα στον λάκκο.  

Πριν ξεκινήσουμε τη δράση οι δάσκαλοί τους, τους είχαν δώσει 

αριθμάκια, και λέγοντας π.χ. το 9 ήρθαν τα παιδιά από κάθε 

τμήμα που είχαν αυτό το νούμερο. 

Τα παιδιά αυτά πήραν από ένα 

φτυαράκι  και σκέπασαν τα υλικά 

με χώμα.  

Την κατάσταση με τα 

υλικά που θάψαμε την 

κράτησαν στην τάξη 

τους.  

Μετά από έξι μήνες και συγκεκριμένα στο τέλος 

Μαΐου ξεθάψαμε τα υλικά.  

Τα παιδιά παρατηρούσαν τα υλικά που βρίσκαμε  και 

τα σημείωναν στην κατάστασή τους. Αφού ξεθάψαμε 

όλα τα υλικά, έγινε συζήτηση για το ποια υλικά έλιωσαν και ποια όχι. Η 

συζήτηση συνεχίστηκε  και στην αίθουσα κάθε τμήματος με τους 

δασκάλους τους όπου προχώρησαν και στην δημιουργία διάφορων 

κατασκευών – εργασιών.   

 

Δημιουργίες - εργασίες 

   Τα παιδιά έχουν φτιάξει 

πολλές δημιουργίες καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτών των τριών 

χρόνων με τους δασκάλους τους 

στην τάξη, αλλά και με δικές 

τους πρωτοβουλίες. Φτιάξαμε: 

 Ταμπελάκια με τα ονόματα όλων των φυτών και των λουλουδιών. 

 Ταμπέλες στον λαχανόκηπο: «Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού μας 

προγράμματος, προσπαθούμε να γνωρίσουμε τα φυτά, τον τρόπο 

που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται. Παρακαλούμε σεβαστείτε 

την προσπάθειά μας!  Οι μαθητές». 

 Ταμπελάκια με τα ονόματα των βοτάνων. Ξεράναμε τα βότανα και  

  Υλικά πριν την ταφή 

Τα υλικά μετά την ταφή 
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τα κρεμάσαμε μέσα στο σχολείο βάζοντας στο 

καθένα το όνομά του. 

 Πινακίδα στον κήπο: «Ο κήπος μας είναι ο πνεύμονάς μας. Ας τον 

προστατέψουμε». 

 Ξύλινα παρτέρια χρησιμοποιώντας παλέτες. Τις 

κόψαμε και τις βάψαμε και τις τοποθετήσαμε στον 

κήπο. 

 Μαγιάτικο στεφάνι από 

λουλούδια του κήπου μας. 

 Λαμπάδες για την ανάσταση, 

με σχέδια λουλούδια και 

πεταλούδες. 

       Μπλε χάρτινο κάδο 

ανακύκλωσης, στον οποίο κάνουμε ανακύκλωση 

χαρτιού 

 Το δέντρο της ανακύκλωσης με χαρτί και καπάκια.  

 Ζωγραφίσαμε για την ανακύκλωση και κάναμε διάφορες κατασκευές. 

 Ζωγραφίσαμε  στο πλαίσιο της προσπάθειας να συλλέξουμε καπάκια 

ώστε να δοθούν αναπηρικά αμαξίδια  και   κολλήσαμε αυτές τις 

ζωγραφιές  στον κάδο όπου  μαζεύουμε τα καπάκια. 

Μέσα στις τάξεις τα παιδιά ασχολήθηκαν με  τη φύση και τη 

διαφορετικότητα. Διάβασαν στην τάξη το «Χαρούμενο Λιβάδι» και στη 

συνέχεια ζωγράφισαν με αφορμή  το θέμα του βιβλίου. Μίλησαν για τη 

χλωρίδα της πατρίδας μας, γνώρισαν τα οικοσυστήματα και τα φυτά που 

συναντάμε σε αυτά, ασχολήθηκαν με τις ζώνες βλάστησης, τοποθέτησαν τα 

φυτά στις περιοχές που τα συναντάμε πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, 

έφτιαξαν φυτολόγιο, γνώρισαν τα φυτά που έχουν σχέση με τη μυθολογία, 

την ιστορία και τα θρησκευτικά, ασχολήθηκαν με λογοτεχνικά κείμενα 

(πεζά και ποιήματα) που έχουν σχέση με τα φυτά, συλλέξανε δημοτικά 

τραγούδια που αναφέρονταν στα φυτά τα ακούσανε και τα χόρεψαν, 

βρήκαν πληροφορίες για τα βότανα και τα αρωματικά φυτά και έμαθαν για 

τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, βρήκανε και είπανε παροιμίες και 

αινίγματα. 

 

 

 

Στο μάθημα των Αγγλικών 

Εκπαιδευτικός: Κώστα Βαρβάρα 
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             Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε με τα 

παιδιά της Γ΄ τάξης  στο πρώτο  περιβαλλοντικό πρόγραμμα. 

Στο μάθημα των Αγγλικών αρχικά βρήκαμε φωτογραφίες των 

αγαπημένων δέντρων και λουλουδιών των παιδιών και γράψαμε τα 

ονόματά τους. Το θέμα ήταν "My favourite trees and flowers". 

Επειδή στα αγγλικά η λέξη "κήπος" είναι "garden" και αρχίζει με το 

γράμμα "g" δημιουργήσαμε ένα  μίνι λεξικό του "G" γράφοντας λέξεις που 

αρχίζουν με το συγκεκριμένο γράμμα και κολλώντας εικόνες σε αρκετές 

λέξεις που απεικονίζουν τη σημασία τους. 

Μάθαμε τα μέρη των φυτών και τις λειτουργίες τους όπως και των 

δέντρων(Parts of a plant/Name the parts of the tree). Για την εμπέδωση 

του λεξιλογίου εκτός από το να μάθουμε ορθογραφία κάναμε 

αναγραμματισμό λέξεων πχ. (elaf…l e a f) και αντιστοιχίσαμε  κάθε 

μέρος του φυτού με την λειτουργία του (σύμφωνα με το κείμενο 

που τους είχα δώσει και όλες τις άγνωστες λέξεις που είχαν). 

Κάθε παιδί ζωγράφισε τις ρίζες μέσα στο χώμα, το μίσχο με τα 

φύλλα και για λουλούδι κολλήσαμε ένα χάρτινο φορμάκι για 

μάφινς μέσα στο οποίο βάλαμε τη φωτογραφία κάθε μαθητή. 

Ονομάσαμε τη συλλογή αυτή "The flowers of Γ" δηλαδή «τα 

λουλούδια της Γ΄». 

Ο κύκλος των εποχών σχετίζεται με τον κύκλο ζωής των φυτών. Γι’ αυτό 

μάθαμε τις εποχές, συμπληρώσαμε τους τρεις μήνες κάθε εποχής και 

αναλύσαμε τι συμβαίνει στα φυτά σε κάθε εποχή, δηλαδήAutumn (plants 

mature and start to die off), winter (plants rest, some have died), spring 

(plants sprout and start to grow), summer (plants bloom and grow).  

Παράλληλα, τη σχέση των εποχών με την ανάπτυξη των φυτών την 

απεικονίσαμε σε τέσσερα χαρτόνια κανσόν. Μαζέψαμε κλαδάκια, φύλλα, 

πέταλα και κορόμηλα και δείξαμε πώς είναι το δέντρο σε κάθε εποχή. Για 

τον χειμώνα βάλαμε μόνο ξυλάκια για να φτιάξουμε τον κορμό και τα 

γυμνά κλαδιά, για την άνοιξη κολλήσαμε στα κλαδιά φύλλα και λουλούδια, 

για το καλοκαίρι κολλήσαμε φύλλα και κορόμηλα ενώ για το φθινόπωρο 

κολλήσαμε λίγα φύλλα στα κλαδιά και κάποια να πέφτουν. 

    

   

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι 
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Γράψαμε μία έκθεση με  θέμα "Our school garden" δηλαδή 

«Ο κήπος του σχολείου μας» και περιγράψαμε τι φυτεύουμε στον κήπο 

μας, ποιες εργασίες απαιτούνται για τη 

συντήρησή του, γιατί είναι σημαντικό να 

υπάρχει κήπος σε μία πόλη και γιατί τα 

παιδιά διασκέδασαν με την ενασχόλησή 

τους με τον κήπο. Κάθε παιδί ζωγράφισε 

κάτι σχετικό με την έκθεση, όπως 

λουλούδια, φρούτα και λαχανικά και 

γράψαμε πώς λέγεται καθένα από αυτά 

στα αγγλικά. 

Διαβάσαμε παροιμίες εμπνευσμένες από τα φυτά, τις μεταφράσαμε στα 

ελληνικά, υπογραμμίσαμε τις λέξεις που έχουν σχέση με τα φυτά και 

εξηγήσαμε το νόημά τους, πχ. "Anapple doesn’t fall far from the tree", είναι 

η αντίστοιχη παροιμία «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», δηλαδή τα 

παιδιά μοιάζουν στους γονείς τους. Το θέμα ήταν "A garden of proverbs" 

δηλαδή " Ένας κήπος με παροιμίες". 

Τέλος, απαγγείλαμε ποιήματα με τίτλο "A seed 

needs", "My garden", "Daffodil", "Daisy", 

"Roses", τραγουδήσαμε και χορέψαμε στον 

ρυθμό του τραγουδιού "In my garden". 

Όλα τα παραπάνω τα εκθέσαμε και τα 

παρουσιάσαμε σε εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στα αγγλικά 

και στα ελληνικά για να καταλάβουν όλοι τις εργασίες μας. 

Την επόμενη χρονιά ως  συνέχεια του προγράμματος και με το σκεπτικό ότι 

τα παιδιά ήταν σε μεγαλύτερη τάξη(Δ΄) και κατείχαν γνώσεις υψηλότερου 

επιπέδου, ασχοληθήκαμε κυρίως με γραπτές εργασίες.  

Σύμφωνα με το project 2, σελ. 54, βιβλίο μαθητή Δ΄, γράψαμε ποιήματα για 

την αγαπημένη μας εποχή όπου αναφερθήκαμε στη φύση, τον καιρό ή τις 

συνήθειες που έχουμε σε κάθε μία απ’ αυτές. 

Φτιάξαμε κάρτες για τη γιορτή της μητέρας, 

όπου κολλήσαμε λουλούδια και φτιάξαμε 

μαγιάτικο στεφάνι. Μέσα στην κάρτα 

γράψαμε: “If Ihad a flower foreach timeI 

though to my mother,I could walkin my garden for ever” /«Εάν είχα ένα 

λουλούδι κάθε φορά που σκέφτομαι τη μητέρα μου, θα μπορούσα  να 

περπατάω στον δικό μου κήπο για πάντα». 

Διαβάσαμε το βιβλίο του Σελ Σιλβερστάιν «Το δέντρο 

που έδινε» (The giving tree by Shel Silvertein). Με μια 
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πρώτη ανάγνωση ο σκοπός είναι να μάθουν οι μαθητές για 

τα μέρη του δέντρου, για το ρόλο των δέντρων στη φύση και για τις χρήσεις 

των δέντρων. Όμως ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορείς να το αναλύσεις 

περαιτέρω. 

Αναφέραμε  τις πιθανές ερμηνείες για τη σχέση του δέντρου με το αγόρι της 

ιστορίας: 

 Ότι το δέντρο αντιπροσωπεύει το Θεό ή τον Ιησού και το αγόρι τον 

άνθρωπο. 

 Ότι το δέντρο και το αγόρι είναι φίλοι. 

 Ότι το δέντρο αντιπροσωπεύει τη μητέρα – φύση και το αγόρι τον 

άνθρωπο. 

 Ότι το δέντρο (η μηλιά) και το αγόρι έχουν μία σχέση γονέα – 

παιδιού κυρίως μητέρας – παιδιού. 

Εμείς το είδαμε ως μια ιστορία που εξυμνεί την 

ομορφιά της γενναιοδωρίας, τη δύναμη της 

προσφοράς, της αγνής αγάπης, η οποία οδηγεί στις 

θυσίες του δέντρου που δίνει όλα όσα μπορεί να δώσει 

ανιδιοτελώς. Στο τέλος δεν έχει τίποτα άλλο να 

προσφέρει και παρ’ όλα αυτά το δέντρο είναι χαρούμενο ακόμα και όταν 

μένει ένα κούτσουρο, γιατί το αγόρι που πλέον είναι γέρος μπορεί να κάτσει 

πάνω του και να ξεκουραστεί. 

Αναλύσαμε το βιβλίο με περισσότερες λεπτομέρειες ψάχνοντας τα 

παρακάτω: 

 Βρες τη σωστή σειρά των προτάσεων που επιγραμματικά εξιστορούν 

τα γεγονότα (story sequencing). 

 Βρες μια σελίδα όπου το αγόρι ή το δέντρο δείχνει τη φιλία του το 

ένα στο άλλο. 

 Αναγνώρισε όλους τους τρόπους που το δέντρο «δίνει» τον εαυτό 

του. 

 Εξήγησε τι σημαίνει να είσαι φίλος. 

Γράψε/Μίλησε   για ένα/μία φίλο/η σου. 

 Σκέψου με ποιον τρόπο δείχνεις στους 

άλλους ανθρώπους ότι είσαι φίλος τους. 

 Είναι αποδεκτό να «παίρνεις» συνέχεια από 

ένα φίλο; Αν ναι, για πόσο διάστημα; Αν όχι, 

γιατί όχι; 

 Γράψαμε ένα γράμμα στο δέντρο εκφράζοντάς του τα συναισθήματά 

μας γι’ αυτό. Ακολουθήσαμε την τυπική μορφή που πρέπει να έχει 

ένα γράμμα στα Αγγλικά. 

 Ξαναγράψαμε «Το δέντρο που έδινε» με μια διαφορετική αρχή, μέση 

ή τέλος της ιστορίας. Σχεδόν όλοι προτίμησαν να γράψουν το δικό 

τους τέλος στην ιστορία. 



 

  

 274 

 

 

 Ολοκληρώσαμε ζωγραφίζοντας όποια σκηνή έκανε 

εντύπωση στον καθένα. 

Το μήνυμα στο οποίο δώσαμε έμφαση ήταν το πόσο σημαντικό είναι τα 

παιδιά να νιώθουν ευγνωμοσύνη για τη μητέρα και τους γονείς τους 

γενικότερα, για όλα αυτά που τους προσφέρουν καθημερινά. Για την " άνευ 

όρων" αγάπη τους για εμάς τους αφιερώσαμε τη 

σχετική παράσταση που ετοιμάσαμε. 

Κάνοντας πράξη την παραπάνω σκέψη 

φτιάξαμε «το δέντρο της ευγνωμοσύνης». 

Γεμίσαμε μία γλάστρα με χαλίκια, βάλαμε 

κλαδιά και κρεμάσαμε χάρτινα φύλλα μηλιάς, 

τα οποία χρωματίσαμε και στο πίσω μέρος 

έγραψε  κάθε παιδί αυτά για τα οποία είναι ευγνώμον. (πχ είμαι ευγνώμων 

για… οικογένεια, μαμά, μπαμπά, φίλους, μουσική, σχολείο, ζώα, κ.λπ.) πχ. 

 I am thankful for my Mum and Dad, my brothers or sisters, my friends, 

my pet and summer. ( Είμαι ευγνώμων για τη μαμά και τον μπαμπά, τα 

αδέρφια μου, τους φίλους μου, το ζωάκι μου και το 

καλοκαίρι) . 

 I am thankful for my family, school, music, sunny 

mornings and ice cream. ( Είμαι ευγνώμων για την 

οικογένεια μου, το σχολείο, τη μουσική, τα 

ηλιόλουστα πρωινά και τα παγωτά). 

 Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας μαθαίνοντας τα μέρη 

του φύλλου. 

Τέλος παρουσιάσαμε το έργο «The giving tree" με 

αφήγηση και δραματοποίηση της ιστορίας στα 

ελληνικά και αγγλικά. 
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Παραδοσιακοί χοροί – παιχνίδια 

Όλοι  οι μαθητές,  ανάλογα με την τάξη τους, έχουν  διδαχτεί στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής  παραδοσιακούς χορούς και  παραδοσιακά παιχνίδια 

με θέματα που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα.  

Συγκεκριμένα έχουν διδαχθεί συρτό στα τρία, συρτό στα δύο, 

χασαποσέρβικο, συρτό νησιώτικος, συρτό Μακεδονίας, τσάμικο, 

ζωναράδικο, καλαματιανό, πεντοζάλη, ομάλ,  κ.λπ.  

Βρήκαμε, μάθαμε και είπαμε λαχνίσματα σε σχέση 

μετά φυτά. Παίξαμε παραδοσιακά παιχνίδια όπως: 

μήλα, ένα λεπτό κρεμμύδι, κολοκυθιά, περνά περνά 

η μέλισσα, δεν περνάς κυρά Μαρία. Επίσης 

λεμονάκι, σκυταλοδρομίες με φρούτα και όσπρια 

κ.ά.    

Μουσική & τραγούδια 

Στο μάθημα της μουσικής έχουν τραγουδήσει τα παιδιά διάφορα τραγούδια 

σχετικά με το πρόγραμμά μας. Τραγούδια όπως κοντούλα λεμονιά, κάτω 

στο γιαλό, μήλο μου κόκκινο κ.ά. 

Τα παραπάνω τραγούδια οι μαθητές των δύο τμημάτων της έκτης, στο 

δεύτερο περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα, τα  δούλεψαν με τη μουσικό τους 

και έμαθαν να  τα παίζουν με μουσικά όργανα, όπως κιθάρα, αρμόνιο, 

φλογέρα, μαράκες, ταμπουρίνα, ξυλάκια, ξυλόφωνα -  μεταλλόφωνα και 

ντέφι. 

Βιβλία σε ρόδες 

Τα βιβλία σε ρόδες ήρθαν στο σχολείο μας με θέμα: «Κήπος». 

Τα παιδιά επέλεξαν τα βιβλία που θα διαβάσουν,  ζωγράφισαν 

κάτι που τους άρεσε από το θέμα του βιβλίου, έγραψαν τις 

εντυπώσεις τους γι’ αυτό  και συζήτησαν  ανταλλάσσοντας τις 

απόψεις τους με τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη. 

Επισκέψεις 

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν ανά τμήματα. Αυτές 

ήταν: 

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 

Στο Βοτανικό κήπο Διομήδους. Ξεναγήθηκαν, έπαιξαν 

και αγόρασαν φυτά για το σπίτι τους. 
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάρνηθα. Επισκέφτηκαν το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, την δεξαμενή, 

το χώρο με τα δασικά 

φυτώρια, είδαν το 

πάρκο των ψυχών και 

έκαναν περίπατο μέσα 

σε δασικό μονοπάτι. 

Τέλος έφτασαν σε ένα 

ξέφωτο, κάθισαν εκεί και  έπαιξαν. 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ποικίλο Όρος, κάναμε πεζοπορία και γνωριμία 

με τη χλωρίδα της περιοχής. 

 

Μικροί μεγάλοι εν δράσει 

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου εκπαιδευτικοί, 

γονείς και παιδιά  που συμμετείχαμε στο πρώτο 

πρόγραμμα μαζευτήκαμε στον χώρο του σχολείου 

για να κάνουμε αποψίλωση, σκάψιμο και 

καθάρισμα του κήπου από σκουπίδια. Η δράση 

διήρκεσε 2 ½ - 3 ώρες. Χρησιμοποιήσαμε τα 

εργαλεία, τις σκούπες, τα φαράσια, τα γάντια, τα 

τελάρα, τους κουβάδες, τις σακούλες σκουπιδιών 

που είχε το σχολείο. Είπαμε στα παιδιά ότι μπορούν 

να φέρουν οποιοδήποτε εργαλείο ή γάντια, αν το 

επιθυμούν. Πριν πραγματοποιήσουμε την 

συγκεκριμένη προσπάθεια, στείλαμε ενημέρωση 

στους γονείς με τις δράσεις μας μέχρι εκείνη τη 

στιγμή και τους γνωστοποιήσαμε ότι σχεδιάζουμε να μαζευτούμε στον χώρο 

του σχολείου για να περιποιηθούμε τον κήπο μας. Τους ζητήσαμε να μας 

απαντήσουν αν θα συμμετείχαν στη δράση αυτή και αν ναι, με πόσα άτομα. 

Η δήλωση τους αυτή δεν ήταν δεσμευτική. Σκοπός μας ήταν  απλώς  να 

μπορέσουμε να κάνουμε έναν προγραμματισμό. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία αφήνοντας έναν 

τελείως διαφορετικό κήπο για την Δευτέρα, όταν ήρθαν οι υπόλοιποι 

μαθητές στο σχολείο. 

Παρουσίαση του προγράμματος 

Οι  παρουσιάσεις των προγραμμάτων πραγματοποιούνταν κάθε φορά στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς στην αυλή του σχολείου με την συμμετοχή 

όλων των τμημάτων που είχαν λάβει μέρος στο πρόγραμμα. Για 

παράδειγμα στο δεύτερο πρόγραμμα, η εκδήλωση χωρίστηκε σε τρία μέρη. 

Στο πρώτο μέρος,  κάθε τάξη παρουσίασε κάτι δικό της. Συγκεκριμένα η Γ΄ 
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τάξη παρουσίασε μία σκυταλοδρομία με φρούτα και 

λαχανικά, η Δ ΄ τάξη παρουσίασε το βιβλίο «Το δέντρο που έδινε»  στα 

αγγλικά, η Ε΄ τάξη μία καθιστή σκυταλοδρομία με πατάτες και κρεμμύδια 

και η ΣΤ΄ τάξη έπαιξε και τραγούδησε με μουσικά όργανα τρία τραγούδια: 

μήλο μου κόκκινο, κάτω στο γιαλό και κοντούλα λεμονιά. Στο δεύτερο 

μέρος, κάθε τάξη χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, επιλέγοντας τραγούδια 

που είχαν σχέση με το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα. Στο τρίτο μέρος 

προβλήθηκε φωτογραφικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμά μας. 

 

Επίλογος 

Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι μόνο ευχάριστες στιγμές έχω να θυμάμαι 

από τα προγράμματα αυτά. Κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές είναι όταν 

μαζεύαμε τα φύλλα από τον κήπο και βρίσκαμε καμία αράχνη. Μας 

έπαιρνε είδηση όλο το σχολείο, "μία αράχνη…ηη". Κάτι παρόμοιο συνέβη 

όταν καθαρίζαμε το κομπόστ από τα σκουλήκια. Σιγά σιγά όμως ερχόταν η 

εξοικείωση και το γυρίζαμε σε παιχνίδι. Αξιοσημείωτη είναι η ομαδικότητα, 

η συνεργασία, το ενδιαφέρον και η αγάπη με την οποία αγκάλιασαν τα 

παιδιά τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για  τους γονείς,  

τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γείτονες. 
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«Μια ελιά στον κήπο μας» 

 

24ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου  

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Μουτάφης Μανώλης  ΠΕ 11,   

                                            Γρατσία Κυριακή  ΠΕ70 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές του τμήματος Ε2 (18 μαθητές)  

Δεκέμβριος 2014 – Μάιος  2015 
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Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε διαθεματικά, με βιωματικό τρόπο αλλά και 

θεωρητικό, με ομαδικές εργασίες των παιδιών δίνοντας έμφαση στην 

πρωτοβουλία, στην αυτοέκφραση και στη δημιουργική σκέψη. 

Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι ήταν: α) Να γνωρίσουν οι μαθητές την 

καλλιέργεια της ελιάς και τις γεωργικές διαδικασίες, β) να ανακαλύψουν και να 

κατανοήσουν την άρρηκτη σύνδεση της ελιάς με την ιστορία του τόπου τους, γ) 

Να αποκτήσουν αγάπη για την ελιά και σεβασμό για το περιβάλλον, δ) Να 

καλλιεργήσουν δεξιότητες κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης, συνεργασίας, 

αυτοέκφρασης, πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης, αυτοσεβασμού και σεβασμού 

των άλλων, ε) Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη,  το 

δημοκρατικό διάλογο μέσα από το σεβασμό της ομάδας,  στ) Να αξιοποιήσουν τις  

νέες τεχνολογίες. 

Το θέμα το καλύψαμε διαθεματικά συνδέοντας το με το μάθημα της 

Γλώσσας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Φυσικής, της Γεωγραφίας, των  

Μαθηματικών, των Εικαστικών, της Μουσικής, της Φυσική Αγωγής, της  

Πληροφορικής  αλλά και με τη Λογοτεχνία.  

Έγιναν επίσης βιωματικές δράσεις: (α) στον κήπο ανάλογα με την εποχή 

(πότισμα, κλάδεμα, ξεβοτάνισμα, συγκομιδή καρπού),  (β) έρευνα στο διαδίκτυο , 

πληροφορίες με ομαδοσυνεργατική μέθοδο: 1) Η ελιά στην αρχαιότητα και τη 

μυθολογία, 2) στον  αθλητισμό, 3) στη χριστιανική θρησκεία, 4) στο ελαιοτριβείο, 

παλιές και σύγχρονες μορφές παραγωγής λαδιού, 5) Ο καρπός (προϊόντα της 

ελιάς - Μεσογειακή διατροφή), 6) Παράδοση, ήθη και έθιμα, μύθοι, παραμύθια, 

αινίγματα, τραγούδια, παροιμίες, ποιήματα, λαογραφία, γ) κατασκευές, κολάζ, 

ζωγραφική,   δ) παραδοσιακοί χοροί, παιχνίδι. 
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Χαρακτές ελιές 

Στις αρχές Δεκεμβρίου κόψαμε από 

την ελιά του κήπου μας πράσινες ελιές, τις 

χαράξαμε και τις βάλαμε σε ένα πλαστικό 

μπουκάλι νερού. Τις αφήσαμε μερικές 

μέρες και κατεβήκαμε όλοι στις βρύσες για 

να παρατηρήσουμε τις ελιές. Ανοίξαμε σιγά 

– σιγά  το μπουκάλι και άρχισε να βγάζει 

φυσαλίδες, να αφρίζει και να πετάγεται το 

νερό με δύναμη έξω. Παρατηρήσαμε, 

λοιπόν, τη ζύμωση που γίνεται, ώστε οι 

ελιές με τη βοήθεια του νερού να 

ξεπικρίσουν. Στη συνέχεια, φτιάξαμε μία 

αλφαβητική κατάσταση με τα ονόματα των 

παιδιών και ξεκίνησαν ένα – ένα  να 

αλλάζουν κάθε μέρα το νερό στις ελιές. 

Σημείωναν την ημερομηνία δίπλα στο όνομά 

τους και όταν άλλαξε το νερό και ο τελευταίος μαθητής, οι ελιές είχαν ξεπικρίσει. 

Μετά βάλαμε ελιές μέσα σε πλαστικά πιατάκια, ρίξαμε αλάτι, τις ανακατέψαμε 

και ξεκινήσαμε να τις δοκιμάζουμε. Δεν έμεινε 

καμία. Έφαγαν και παιδιά που δεν είχαν 

ξαναφάει  ελιές.  Αρκετά παιδιά ήθελαν να 

πάρουν μερικές μαζί τους για να τις δώσουν να 

τις δοκιμάσουν οι γονείς τους. Όσες λοιπόν 

περίσσεψαν, τις μοιράσαμε σε 

πλαστικά ποτήρια για να τις 

πάρουν στο σπίτι τους.   

 

Μάζεμα ελιών  

Μετά τις γιορτές των 

Χριστουγέννων, μαζέψαμε τους καρπούς 

από τις δύο ελιές που έχουμε στην αυλή 

μας. Την πρώτη ελιά, που είναι μικρούλα 

και την φτάναμε, την χειρομαδήσαμε. 

Απλώσαμε το δίχτυ  και ξεκινήσαμε, άλλοι 

με χτενάκια και άλλοι με τα χέρια, να 

ρίξουμε τις ελιές. Αφού τις ρίξαμε, 

σηκώσαμε το δίχτυ και μία ομάδα παιδιών ξεκίνησε να βγάζει τις φούντες και τα 
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πολλά φύλλα. Μία άλλη ομάδα μάζεψε σε κουβαδάκια τις 

ελιές, που έπεσαν έξω από το δίχτυ. Κάποιοι μαθητές μάζεψαν τις ελιές που 

έπεσαν στο πεζοδρόμιο με την συνοδεία της δασκάλας τους. Αφού τελείωσαν όλες 

οι ομάδες, συγκεντρώσαμε τις ελιές και τις 

βάλαμε σε ένα μεγάλο δοχείο όλοι μαζί. 

Τέλος, διπλώσαμε και τακτοποιήσαμε  το 

δίχτυ, ώστε να είναι έτοιμο όποτε το 

χρειαστούμε ξανά.  

Η δεύτερη ελιά ήταν μεγάλη και 

ψηλή. Μαζέψαμε τους καρπούς της μια 

άλλη μέρα. Στρώσαμε το δίχτυ και οι 

μαθητές με ραβδιά (δεμπλιά, στα μέρη μου, 

στη Λέσβο) έριξαν με μικρή βοήθεια από εμένα, λίγο πριν από το τέλος της 

προσπάθειας, τις ελιές.  

Είχαμε δύο ραβδιά και 

ανά δύο οι μαθητές 

προσπαθούσαν να 

ρίξουν τις ελιές, αφού 

τους υπέδειξα τον 

τρόπο. Έτσι όλα τα παιδιά έκαναν την 

παραπάνω προσπάθεια. Οι υπόλοιποι 

σχολιάζαμε, κατευθύναμε και συζητούσαμε θέματα σχετικά με 

την ελιά.  

Αφού ρίξαμε τους καρπούς, σηκώσαμε το δίχτυ και 

πάλι σε ομάδες, 

καθαρίσαμε το δίχτυ 

από τις  φούντες και 

τα φύλλα και 

μαζέψαμε τις ελιές που έπεσαν έξω από το 

δίχτυ. Μετά απλώσαμε όλες τις ελιές στο 

δίχτυ και ξεκίνησαν σε ομάδες τα παιδιά 

να διαλέγουν τις πιο μεγάλες, γερές και 

καλές για να τις κάνουμε φαγώσιμες. 

 

Ελιές στο αλάτι 
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Αφού διαλέξαμε 

τις ελιές, τις βάλαμε σε 

μπολάκια για να 

φτιάξουμε «ελιές στο 

αλάτι» και «ελιές στην 

άλμη». Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Η μία ομάδα ανέλαβε το πλύσιμο των 

ελιών σε ταψάκια και μπολάκια. Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να φτιάξει τις ελιές 

στο αλάτι. Πήραμε ένα ταψάκι και βάλαμε μέσα σε αυτό ένα πλαστικό σουρωτήρι  

και ξεκινήσαμε. Μέσα σε ένα μπολ βάλαμε χοντρό αλάτι. Τα παιδιά αυτής της 

ομάδας πήραν λίγες χεριές αλάτι και το έριξαν μέσα στο σουρωτήρι  και μετά 

έβαζαν εναλλάξ 

ελιές, αλάτι, ελιές, 

αλάτι, κ.ο.κ. Αφού 

τελείωσαν οι ελιές 

που θα φτιάχναμε 

στο αλάτι, 

σκεπάσαμε το 

σουρωτήρι με μια 

σακούλα και τις αφήσαμε σε ένα ράφι σε σκιερό μέρος μέσα στην αίθουσα. Σε 15 – 

20 μέρες ήταν έτοιμες και μετά απλώς τις φάγαμε. Δεν έμεινε καμία!! 

 

Ελιές στην άλμη 

Μία άλλη ομάδα ανέλαβε να φτιάξει την άλμη. Η 

παρασκευή φαγώσιμων ελιών έγινε την ίδια ημέρα. 

Γεμίσαμε μπουκάλια με νερό και τα αδειάσαμε σε μια 

λεκάνη. Στην συνέχεια ξεκίνησαν τα 

παιδιά αυτής της ομάδας να ρίχνουν 

αλάτι και να το ανακατεύουν μέχρι 

να λιώσει. Για να δοκιμάσουν αν το αλατόνερο είναι έτοιμο, 

έβαζαν ένα αβγό μέσα στο νερό με το αλάτι και 

παρατηρούσαν αν θα φτάσει να επιπλέει. Επειδή άργησε να 

επιπλεύσει το αβγό, έριχναν ξανά και ξανά και 

ανακάτευαν το αλάτι για να λιώσει  στο νερό. Εν τω 

μεταξύ, όλα τα υπόλοιπα παιδιά κάθονταν στις καρέκλες 

τους και παρακολουθούσαν αυτό που έκανε  κάθε ομάδα. 

Όταν κατάφεραν να επιπλέει το αβγό και να βγαίνει πάνω 

από την επιφάνεια του νερού περίπου όσο ένα 

κέρμα, η άλμη μας ήταν έτοιμη. Στη συνέχεια  

βάλαμε τις ελιές σε ένα βαζάκι με καπάκι και το 

γεμίσαμε  με άλμη. Τοποθετήσαμε τις ελιές δίπλα 

Ελιές στο αλάτι - 

πριν 

Ελιές στο αλάτι – έτοιμες για 

φάγωμα 
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στις άλλες σε σκιερό μέρος. Τις συγκεκριμένες ελιές τις 

ανοίξαμε το Μάιο  και αφού τις δοκιμάσαμε και ήταν έτοιμες, δώσαμε και στους 

άλλους δασκάλους να τις δοκιμάσουν και έτσι τις φάγαμε όλοι μαζί. 

 

Παραγωγή ελαιολάδου 

Μαζευτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων για να αποφύγουμε να 

ενοχλήσουμε τα άλλα τμήματα με το μπλέντερ. Βάλαμε ημικυκλικά τις καρέκλες, 

για να καθίσουν τα παιδιά που δεν έκαναν δουλειά εκείνη την ώρα και στη μέση 

μία έδρα. Πήραμε ταψάκια, πιάτα, μπλέντερ, τραπεζομάντιλα, βραστήρα νερού, 

σακουλάκια πάνινα, τούλια, σουρωτήρι, μία μεγάλη σύριγγα 50ml, ένα μεγάλο 

πλαστικό μπουκάλι με φαρδύ στόμιο, ένα μπουκάλι 500ml, κουτάλια, χωνί και 

βαζάκια γυάλινα. 

 Είχαμε παρακολουθήσει σε βίντεο πώς γίνεται η παραγωγή ελαιολάδου στο 

ελαιοτριβείο τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας. Αφού λοιπόν είχαμε 

μιλήσει για την διαδικασία, γράψαμε τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου. 
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Στη  συνέχεια μοιραστήκαμε σε 

τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε να υλοποιήσει ένα 

από τα παραπάνω στάδια. Η πρώτη 

ομάδα καθάρισε τις ελιές από  φύλλα,  

ξυλαράκια, κ.λπ. και τις έβαλε μέσα σε 

ταψάκια. Η δεύτερη ομάδα έπλυνε έξω 

στις βρύσες τις ελιές. Με την τρίτη ομάδα 

χρησιμοποιήσαμε το μπλέντερ. Ρίξαμε μέσα τις ελιές με χλιαρό 

νερό και το βάλαμε σε λειτουργία. Το περιεχόμενο το 

αδειάσαμε σε ένα μεταλλικό σουρωτήρι μέσα στο οποίο 

βάλαμε αρκετά τούλια. Το σουρωτήρι το βάλαμε μέσα 

σε ένα ταψάκι. Επαναλάβαμε αρκετές φορές την 

διαδικασία. Στο ταψάκι 

άρχισε να τρέχει το νερό και 

το λάδι. Η τέταρτη ομάδα 

ανέλαβε να πιέσει τον πολτό 

για να βγάλουμε το λάδι. Μόνο η βαρύτητα δεν αρκεί 

για να βγει το λάδι. Γι’ αυτό βάλαμε με κουτάλια τον 

πολτό μέσα στα υφασμάτινα σακουλάκια και τα παιδιά 

ανά δύο άρχισαν να τα πιέζουν . Άρχισε έτσι να τρέχει το 

νερό με το λάδι μέσα στα 

ταψάκια. Αδειάζαμε  το 

περιεχόμενο μέσα σε ένα 

μπουκάλι με ένα χωνί. Αφού 

πιέσαμε όλο τον πολτό, 

συγκεντρώσαμε στο μπουκάλι 

το νερό με το λάδι ενώ την πυρήνα (το περιεχόμενο που 

είχε μείνει στα σακουλάκια αφού αφαιρέσαμε το νερό 

και το λάδι, δηλαδή τον αλεσμένο πολτό της ελιάς  μαζί με τα κουκούτσια της) τη 

συγκεντρώσαμε μέσα σε ένα βαθύ πιάτο. 

 Στη συνέχεια  μέσα στο μπουκάλι άρχισε να ξεχωρίζει το νερό από το λάδι. 

Στον πάτο ήταν το νερό και στην επιφάνεια  το λάδι. Συμπληρώσαμε και άλλο 

νερό μέχρι να φτάσει στο στόμιο του μπουκαλιού το λάδι και να μπορέσουμε με 

την σύριγγα να το τραβήξουμε (το λάδι). Και έτσι κάναμε. Βάλαμε το  λάδι μέσα σε 

ένα πλαστικό μπουκαλάκι και με τα παιδιά το μυρίσαμε και το γευτήκαμε. Το 

αφήσαμε λίγες μέρες και μετά το αποθηκεύσαμε σε ένα γυάλινο βαζάκι.  

 

 

 
 

 
Νερό και λάδι 

 Νερό      Λάδι  
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Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, 

όταν τα παιδιά επέστρεφαν στην τάξη, 

συζητούσαν με τη δασκάλα τους την 

εμπειρία τους, ανακεφαλαιώνοντας όσα 

έμαθαν, ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες, 

σκέψεις, εντυπώσεις, συναισθήματα τα 

οποία εκφράστηκαν στα κείμενά τους  

στην ενότητα του μαθήματος της Γλώσσας 

«Σκέφτομαι και γράφω». 

 

Θεωρητικές εργασίες  

Επίσης τα παιδιά συνέλεξαν από το διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τις 

νέες μας γνώσεις, τις οποίες ανακοίνωναν στην τάξη. Κατασκεύασαν κολάζ, 

αφίσες και ζωγραφιές. Χωρίστηκαν σε ομάδες  και αναζήτησαν πληροφορίες για 

τα παρακάτω θέματα… 

 Η ελιά στην αρχαιότητα 

 Ελιά και Ολυμπιακοί αγώνες 

 Η ελιά στο χριστιανισμό 

 Ελαιοτριβείο παλιό και σύγχρονο 

 Ελαιοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα και στον κόσμο 

 Ελαιόλαδο – Μεσογειακή διατροφή – Υγεία – Ομορφιά 

 Η ελιά στις τέχνες, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση 

 Ποιήματα – Παροιμίες – Αινίγματα σχετικά με την ελιά 

 

Παρουσίαση του προγράμματος 

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε με 

τη λήξη της σχολικής χρονιάς, τα 

παιδιά παρουσίασαν όλη τη 

δουλειά και τα έργα τους στους 

συμμαθητές τους, τους γονείς τους 

και τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου μας. Επίσης, οι 

παρευρισκόμενοι 

παρακολούθησαν βίντεο και 

φωτογραφίες από την δράση των 

παιδιών σε σχέση με το πρόγραμμα της ελιάς.  

 

Πυρήνα 
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Επίλογος 

Για επίλογο μερικές από τις απόψεις των παιδιών… 
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Τμήμα ένταξης 
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«Θέλω  χρώματα και αρώματα στο σχολειό μου. 

Μπορώ!!!» 

 

7ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 

Υπεύθυνη προγράμματος:  Νικητοπούλου Ελένη 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

                                           Σχολικό έτος 2015-2016 
 

    Το Τμήμα Ένταξης με δεκαοχτώ μαθητές κατά το σχολικό έτος 2015-2016 

εκπόνησε το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.                 

 Διάρκεια του προγράμματος: 5 μήνες. 

 

 

Στόχοι του προγράμματος:       

1.Γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον και ο ζωτικός ρόλος του στη ζωή του 

ανθρώπου. 

2.Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη 

οικολογικής συνείδησης. 

3.Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση 

φυσικών πόρων, μείωση αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση υλικών και 

συμμετοχή στην ανακύκλωση.  
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4.Σπουδή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του παιδιού 

και του πολίτη. Η βαρύτητα του ρόλου του σε σχέση με τις επόμενες γενιές . 

5.Σεβασμός και ευθύνη που πρέπει να έχει ο καθένας απέναντι στη φύση, 

προσεγγίζοντας το θέμα από την πλευρά της διαφορετικότητας του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

6. Ενθάρρυνση της  μαθητικής πρωτοβουλίας, ανάπτυξη  συνεργατικού πνεύματος 

και κριτικής σκέψης με τη χρήση δημοκρατικού διαλόγου και βελτίωση σχέσεων. 

7.Προώθηση δημιουργικότητας και αισθητικής καλλιέργειας, λαμβάνοντας  πάντα 

υπόψη την διαφορετικότητα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή στο Τμήμα 

Ένταξης. 8.Προσπάθεια ανάδειξης των ικανοτήτων και ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων κάθε μαθητή βασιζόμενοι στα δυνατά του σημεία, με στόχο να 

αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και να καλλιεργηθούν  όλοι οι τομείς της 

προσωπικότητάς του.  

9.Ενίσχυση της  υπευθυνότητας . 

10.Έκφραση συναισθημάτων.  

11.Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. 

12.Δημιουργία  σχολείου ασφαλούς, ευχάριστου που θα μπορούν οι μαθητές 

ανεξάρτητα από τις μαθησιακές επιδόσεις τους να  έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις ικανότητες, τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά 

τους.  

13.Αγάπη για το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον. 

  

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές : 

Χρησιμοποιήθηκαν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για τη υλοποίηση του 

προγράμματος. Η βιωματική προσέγγιση  για τη γνωριμία με είδη φυτών.  Η 

Ολιστική προσέγγιση με στόχο την ενεργοποίηση όλων των μαθητών του 

σχολείου. Καταιγισμός ιδεών.  Ενεργός δράση  των  μαθητών στη διαμόρφωση 

του αύλειου χώρου του σχολείου και του σχολικού κήπου. Μελέτη ιστοριών και 

δραματοποίηση αυτών. Παιχνίδι ρόλων. Εικαστική έκφραση. 

  

Συνεργασίες/επισκέψεις : 

Α. Συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου και συγκεκριμένα με  

1.Γεωπόνο του Δήμου για τη μελέτη του αύλειου χώρου, την επίβλεψη του έργου 

και συμβουλευτική  

2.Αντιδήμαρχο Παιδείας.  

3.Αντιδήμαρχο Αυτεπιστασίας και ηλεκτρομηχανολογικού.  

4.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής. 

Στόχος να γίνουν οι απαραίτητες υδραυλικές εγκαταστάσεις για το αυτόματο 

πότισμα, η διαμόρφωση του κήπου με το χτίσιμο παρτεριών, η παροχή χώματος 

και φυτών.  

 Β. Συνεργασία με Βοτανικό  κήπο. Χορηγία φυτών.     

 Γ. Άμεση συνεργασία με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με παροχή υλικής και 

προσωπικής βοήθειας  για την υλοποίηση των στόχων μας και προσφορά φυτών. 
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Δ. Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης  και 

παρακολούθηση προγραμμάτων Δ’ τάξη: «Το δικαίωμα να είσαι παιδί» και Γ΄ 

τάξη: «Μόνος ή μοναδικός» 

Ε. Επίσκεψη Δ΄ και Ε’ τάξεων στον Βράχο της Ακρόπολης στο πλαίσιο της 

ενότητας Μνημεία και Φύση. 

ΣΤ. Επίσκεψη στο ΟΑΚΑ όλων των μαθητών του σχολείου όπου στον 

περιβάλλοντα χώρο έγινε βιωματική προσέγγιση και γνωριμία με είδη φυτών. 

Ζ. Ενημερωτική παρέμβαση  από την Οικολογική Εταιρεία  Ανακύκλωσης στις Γ΄ 

και Δ΄ τάξεις. 

 

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού:  

1.Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού ΚΕΘΕΑ 

2. Ο κήπος  με τις έντεκα  γάτες ΚΕΘΕΑ 

3. Ιστορίες  για να ονειρεύεσαι παιχνίδια για να μεγαλώνεις. Φιλίππου Καραντάνα 

4.UNICEF Τα δικαιώματα του παιδιού . 

5.Οι μικροί φυσιοδίφες-Ερευνητές. 

6.Φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ο γεωπόνος στο σπίτι.                                  

7.Κηπουρική για όλους-Διακοσμητικά φυτά –Φυτράκης. 

 

Κύριες Δράσεις και Δραστηριότητες. 

  Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στο Τμήμα Ένταξης στην ώρα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Όλοι οι τομείς δράσεις συντέλεσαν στην καλλιέργεια οικολογικής 

συνείδησης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

 

   Ο πρώτος τομέας δράσης ενάγεται στην επεξεργασία  και μελέτη των 

βιολογικών και κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου καθώς και του ζωτικού ρόλου 

του περιβάλλοντος για τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους. Επισήμανση του 

ρόλου της χλωρίδας του περιβάλλοντος. Γνωριμία με το αστικό πράσινο. Μελέτη  

με τα βότανα και τη χρησιμότητά τους. Είδη φυτών, ενδεικτικά φυτά δάσους, 

φυτά λιβαδιού. Μέρη του φυτού. Παραλληλισμός με τον άνθρωπο. 

Συνειδητοποίηση,  ύπαρξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας τόσο στα 

φυτά όσο και στους ανθρώπους και ανάγκη αποδοχής αυτών. Επεξεργασία 

ενοτήτων  «Όλοι είμαστε ίδιοι αλλά και όλοι διαφορετικοί» και «Μόνος ή 

μοναδικός». Εικαστική αποτύπωση μοναδικότητας και διαφορετικότητας. 

 

   Ο δεύτερος τομέας δράσης ενάγεται στη μελέτη των Δικαιωμάτων του 

παιδιού. Δικαίωμα στη υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, 

δικαίωμα σε ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, δικαίωμα στο οξυγόνο, δικαίωμα 

και υποχρέωση  σε μια ποιοτική ζωή. Δικαίωμα στο πράσινο περιβάλλον. 

 Μέσα από ιστορίες επεξεργασία του ρόλου μας και των δράσεών μας για ένα 

ευχάριστο σχολείο ανοιχτό σε όλους.   

Ερώτημα : «Πώς θέλω το σχολείο μου;» Η επεξεργασία του ερωτήματος έγινε στο 

Τμήμα Ένταξης και στις τάξεις στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, όπου όλες οι 
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απαντήσεις συγκεντρώθηκαν, συζητήθηκαν, 

ομαδοποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν εικαστικά με την τεχνική κολάζ. 

Θέμα: «Μετάβαση από το ατομικό στο συλλογικό». 

      

Ο τρίτος τομέας δράσης αναφέρεται στις υποχρεώσεις των πολιτών 

απέναντι στο περιβάλλον και στο ρόλο που πρέπει να παίξουν οι μαθητές σε 

σχέση με την ανακύκλωση, όμως μέσα στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των 

φυσικών πόρων, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και της μείωσης των αστικών 

απορριμάτων. 

Ανακύκλωση χαρτιού, φορητών ηλεκτρικών στηλών και πλαστικού. 

Κατασκευές πινάκων με υλικά της φύσης (ξύλο, βότσαλα, κ.ά.). 

  

  Ο τέταρτος τομέας δράσης αναφέρεται στην ενεργοποίηση των μαθητών 

όλου του σχολείου. Στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης οι μαθητές του Τμήματος 

Ένταξης παρουσίασαν τις σκέψεις τους και το πρόγραμμά τους, στους μαθητές 

όλων  των τάξεων. Η εκπαιδευτικός του Τμήματος  Ένταξης με τους μαθητές των 

τάξεων επεξεργάστηκε  το θέμα «Το δέντρο των μικρών κηπουρών- Αλλάζω το 

σχολείο μου» εικαστική δημιουργία σε τοίχο του σχολείου μας με την τεχνική 

κολάζ. 

Τονίστηκε η αξία της συλλογικότητας. Κάναμε σύνθημά μας «Μόνος μου πάω 

γρήγορα, μαζί με άλλους πηγαίνω μακριά». Ενεργοποίηση όλων των μαθητών του 

σχολείου από τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης και φύτευση φυτών σε 

γλάστρες στους διαδρόμους του σχολείου, έξω από κάθε τάξη, όπου οι μαθητές 

κυκλικά σε ομάδες ανέλαβαν τη φροντίδα και το πότισμα των φυτών. Πρώτη 

βιωματική γνωριμία με είδη φυτών.     
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Ο πέμπτος τομέας δράσης αναφέρεται στη διαφορετικότητα των φυτών 

όσον αφορά τη μορφολογία τους και τον παραλληλισμό τους με τον άνθρωπο. Οι 

μαθητές του Τμήματος Ένταξης κατανόησαν μέσα από ιστορίες και 

δραματοποίηση την αξία του ατόμου ανεξάρτητα των ιδιαίτερων  

χαρακτηριστικών του. 

Θέμα: «Κάτω από τη γη-Ρίζες» Εικαστική έκφραση. 

 

   Ο  έκτος τομέας δράσης αναφέρεται στην βιωματική  προσέγγιση της 

δυναμικής και βαρύτητας της «Φιλίας» μέσα από παιχνίδι ρόλων. Αξίες πάνω στις 

οποίες βασίζεται η φιλία, δυναμικές που αναπτύσσονται, συναισθήματα που 

εκφράζονται. Εικαστική δημιουργία από τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης «Το 

δέντρο της φιλίας», ζωγραφική σε τοίχο. 

                            

 

Ο έβδομος τομέας δράσης αναφέρεται στη δημιουργία κήπου στον αύλειο 

χώρο με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου. Κάθε τάξη χωρισμένη σε 

ομάδες αναλαμβάνει το φύτεμα, το πότισμα και τη  γενικότερη φροντίδα ενός 

συγκεκριμένου τμήματος του κήπου. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η 

υπευθυνότητα των μαθητών, η δημιουργία φιλικών σχέσεων, η οικολογική 

συνείδηση,  η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. Επιμέρους στόχος η 

εξοικονόμηση νερού. Ενεργοποίηση μαθητών ΣΤ΄ τάξης για ζωγραφική τοίχου με 

θέμα: «Δίνω χρώμα στο σχολείο μου». 
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Ο όγδοος τομέας δράσης αναφέρεται στη σύνδεση της Αρχαίας Ιστορίας 

της Δ΄ τάξης με τη φύση  σε βιωματική δράση με τους μαθητές του Τμήματος 

΄Ενταξης Δ΄ και Ε΄ τάξεων. Ρόλος του ανθρώπου στο πέρασμα των χρόνων. 

Εικαστική έκφραση-Ζωγραφική. «Μνημεία και φύση».  Κίονες ιωνικού και 

δωρικού ρυθμού. 

                       

   Ο ένατος τομέας δράσης αναφέρεται στο αστικό πράσινο, στην εικόνα που 

παρουσιάζει σήμερα η πόλη μας, συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να παρέμβουμε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Εικαστική 

έκφραση. 

 

     Ο δέκατος τομέας δράσης αναφέρεται στην έκφραση των συναισθημάτων 

μας μέσα από τις βιωματικές δράσεις και παιχνίδια ρόλων.  

Θέμα: «Ο κόσμος των συναισθημάτων». 

Εικαστική αποτύπωση συγκεκριμένων συναισθημάτων όπως για παράδειγμα χαρά, 

θυμό με ανακυκλούμενα υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο, ξύλο, ύφασμα, φτερά). 

 

 

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων 

 Η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος έγινε με: 

1.Έκθεση μαθητικών έργων στο χώρο του σχολείου. 

2.Ενημέρωση υπολοίπων μαθητών και εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του   

προγράμματος με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τάξεων. 



 

  

 294 

3. Ενημέρωση των γονέων του σχολείου για τις δράσεις και 

συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

4. Ενημέρωση και συνεργασία με φορείς του Δήμου Περιστερίου και  της 

Εκπαίδευσης. 

5. Ζωγραφική σε τοίχους  του σχολείου και δημιουργία αφίσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικό Σχολείο 
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«Ο κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων!!!» 

 

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Βενέτη Ζωή, Δούμας Ν., Νταλαούτης Ι., Τζαμπάζης Λ., 

Κωνσταντοπούλου Ε. 

Η ομάδα μας: πέντε (5) τμήματα του σχολείου μας αποτέλεσαν την ομάδα μας, 

δηλ. 25 μαθητές. 

 

Στόχοι: 

 Γνωριμία των μαθητών μας με τα είδη των φυτών 

 Χρήση των εργαλείων κηπουρικής 

 Επαφή με τον κόσμο των φυτών: την καλλιέργεια, τη φροντίδα και την 

παραγωγή τους 

 Απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τις ενέργειες της κηπουρικής διαδικασίας 

 Αναγνώριση της διατροφικής αξίας φρούτων και λαχανικών 

 Αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών  

 

Μεθοδολογία: 

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 Διαθεματική προσέγγιση: γλώσσα, μελέτη περιβάλλοντος, αισθητική αγωγή 

 Εξατομίκευση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 

μας 

 

Δραστηριότητες: 

Ποικίλες ήταν οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος: 

 

 Φύτεμα. Η καλλιέργεια, η φροντίδα και η παραγωγή των φυτών αποτέλεσε 

τον βασικό στόχο του προ-γράμματος. Οι επιμέρους δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν ήταν:  

o Δημιουργία φυτωρίου 

o Μεταφύτευση 

o Φροντίδα των φυτών: πότισμα, σκάλισμα, ξεβοτάνισμα  

o Συγκομιδή 

 

 Δημιουργία φυλλαδίου με ασκήσεις, ζωγραφιές και κολλάζ. 

 

 Σαλάτα από τα φυτά μας. Με τα λαχανικά του κήπου μας οι μαθητές 

εκτέλεσαν μια γνωστή συνταγή και στη συνέχεια δοκίμασαν τα μικρά 

σάντουιτς που έφτιαξαν.  
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 Ζωγραφική και κολλάζ φυτών. Οι μαθητές 

ζωγράφισαν φρούτα, λαχανικά και λουλούδια. Στη συνέχεια τα έκοψαν και 

τα κόλλησαν σε μεγάλα χαρτόνια. Με τα λουλούδια έφτιαξαν ένα 

μαγιάτικο στεφάνι. 

 

 Εκμάθηση τραγουδιών. Τα τραγούδια που έμαθαν οι μαθητές μας κατά 

τη διάρκεια του περιβαλλοντικού προγράμματος: 

 

o Το κουκί και το ρεβίθι 

o Η Μαργαρίτα 

o Ο χορός των μπιζελιών 

o Ο πρίγκιπας Λεμόνης  

o Ο γάμος του πρίγκιπα Λεμόνη 

 

 Θεατρικό παιχνίδι. Απαραίτητη προϋπόθεση για το θεατρικό παιχνίδι 

ήταν η τοποθέτηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε κύκλο.Είδη παιχνιδιών: 

- Μάντεψε τι είναι; Υλικά: πλαστικά λαχανικά και φρούτα, ένα μεγάλο 

χάρτινο κουτί που είχε μια τρύπα στο πλάι. 

Παιχνίδι: οι μαθητές έβαζαν το χέρι τους στην πλαϊνή εγκοπή του 

κουτιού με κλειστά μάτια και προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιο φρούτο 

ή λαχανικό τυχαία επέλεξαν. 

- Βρες τη λέξη. Ένας μαθητής έβαζε στο νου του ένα φρούτο, λαχανικό ή 

λουλούδι και οι υπόλοιποι προσπαθούσαν με κατάλληλες ερωτήσεις να 

το βρουν. Όποιος το έβρισκε έμπαινε στη μέση του κύκλου και συνέχιζε 

το παιχνίδι. 

- Αναπαράσταση της ανάπτυξης των φυτών. Ρόλοι: ήλιος, σπόρια, αέρας, 

ποτιστήρια.Παιχνίδι: οι μαθητές γίνονταν εναλλάξ ήλιος, σπόρια, αέρας 

και ποτιστήρια ώστε να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες των φυτών και 

τον τρόπο ανάπτυξής τους. 

- Αναπαράσταση του γάμου του Πρίγκιπα Λεμόνη 

 

 Παρουσίαση διαφανειών με φρούτα, λαχανικά, δέντρα, βότανα και 

λουλούδια που γνωρίζουν οι μαθητές μας.  Οι μαθητές μας 

προσπαθούσαν να βρουν το όνομα της εικόνας που παρουσιαζόταν, να 

μετρήσουν τα αντικείμενα και να διακρίνουν τα χρώματα. 

 

 Επισκέψεις . Βοτανικός κήπος Χαϊδαρίου, Οικολογικό πάρκο Φιλοθέης. 

 

 Σύνθεση των φυτών του κήπου μας σε αναμνηστικό μπουκέτο. 
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Φωτογραφικό υλικό 
                                                                           

 

 
                              Εικόνα 1.  Ο κήπος μας πριν 

 

 
                               Εικόνα 2. Το φυτώριο 
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                              Εικόνα 3. Ο κήπος μας μετά 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             

 

 

Εικόνα 4. Η συνταγή της σαλάτας                                              
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                              Εικόνα 5. Τα υλικά της σαλάτας 

   

 

 
                                   Εικόνα 6.  Κολλάζ μαγιάτικο στεφάνι 
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                          Εικόνα 7. Θεατρικό παιχνίδι 

 

 

 
                          Εικόνα 8. Θεατρικό παιχνίδι 
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Οι συγγραφείς του βιβλίου: 

 

 Μ.  Βαρδάκη,  

 Ζ. Βενέτη,  

 Κ. Γρατσία,  

 Χ. Δήμας,  

 Ν. Δούμας,  

 Β. Κόντου,  

 Ε. Κτενίδη,  

 Ε.  Κωνσταντοπούλου,  

 Μ.  Μουτάφης,  

 Ε.  Νιάρχου,  

 Ε. Νικητοπούλου,  

 Ι. Νταλαούτης,  

 Ι. Ντίνου,  

 Α. Πολυδώρου,  

 Π. Πολυδώρου,  

 Β. Ρώιμπα,  

 Γ. Σοφιανού,  

 Λ. Τζαμπάζης,  

 Γ. Τσαγκαράκης,  

 Σ. Τσόλκας,  

 Κ. Φλουρής,  

 Ε. Χατζηλάρη  


