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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ΑΘΗΝΑΣ  

   Η τροφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του οργανισμού μας. Θα λέγαμε 
«πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι» ή «είσαι αυτό που τρως». Παρόλα αυτά, ο σύγ-
χρονος άνθρωπος και κυρίως ο άνθρωπος της πόλης, λειτουργώντας κάτω από το κα-
θεστώς της πίεσης του χρόνου, «κατευθύνεται» σε τροφές κακής ποιότητας και αρκε-
τές φορές σε τροφές πιθανόν επικίνδυνες για την υγεία του. Σίγουρο είναι ότι ο άν-
θρωπος της πόλης βρίσκεται αρκετά μακριά από την διαδικασία παραγωγής της τρο-
φής του. Έτσι αγνοεί το τι ακριβώς καταναλώνει ως τροφή και κυρίως τον κύκλο της 
φύσης στην παραγωγή της τροφής μας. Δε γνωρίζει, για παράδειγμα, τις θεραπευτικές 
ιδιότητες των φυτών που καταναλώνει ή τις επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλω-
σης ζωικής προέλευσης τροφών τόσο στην υγεία του όσο και στην φύση. Συμμετέχον-
τας ο ίδιος στην παραγωγή της τροφής του ή έχοντας γνώση της διαδικασίας αυτής, ο 
σύγχρονος άνθρωπος είναι σε θέση να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, να νιώσει 
περισσότερο δημιουργικός και επιπλέον όντας εναρμονισμένος με τη φυσική διαδικα-
σία να μεταφέρει το εξής μήνυμα: «σέβομαι αυτό που είμαι γιατί τροφοδοτώ αυτό που 
είμαι με κάτι που γνωρίζω και είναι φυσικό, δείχνω σεβασμό στη φύση και τις λειτο-
υργίες της» 

  Στο τοπικό θεματικό δίκτυο «Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μο-
υ» οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν την υγιή τροφή τους, να γίνονται μέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας, να αυτενεργούν, να συνεργάζονται, να παρατηρούν και, όταν 
απαιτηθεί, να παρεμβαίνουν δημιουργικά, να αυτονομούνται και κυρίως να νιώθουν 
αισιόδοξα για την ύπαρξή τους, για τους άλλους και για το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

  Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για την ενθουσιώδη συμμετοχή τους στο δίκτυο, το-
υς εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή την προσπάθει-
α, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενεργό συνδρομή τους και τέλος την κυ-
ρία Ιωάννα Ντίνου που με την πείρα της και την δουλειά της κατάφερε την επιτυχή ορ-
γάνωση και τον συντονισμό της όλης δράσης.  

Αθανάσιος Αλεξόπουλος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Εκπαίδευση παίζει πρωταρχικό ρόλο στην πορεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 
μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά, αναδεικνύοντας υπεύθυνους και ενεργούς πολί-
τες, οι οποίοι θα είναι σε θέση  να διαχειρίζονται τα κρίσιμα κοινωνικά, οικονομικά, πε-
ριβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα.  

Κομβικό σημείο  σ' αυτήν την πορεία είναι η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία δρά-
σης για το μέλλον και όχι η απλή συμβολή στη συζήτηση ή στην συσσώρευση στείρων 
γνώσεων «για το μέλλον». Μόνο η βιωματική εμπειρική μάθηση δίνει την δυνατότητα 
να επιτευχθεί καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων στις πραγματικές τους διαστάσε-
ις και προετοιμάζει τους σημερινούς μαθητές σε αυριανούς ενεργούς πολίτες, ικανούς 
για την αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων. Κατά την διαδικασία αυτή 
απαιτείται επιμονή στις διαφορετικές οπτικές των πραγμάτων, στην εξάσκηση της 
δημοκρατίας, στην συμμετοχή για λήψη αποφάσεων. 

Ο Σχολικός Κήπος αποτελεί πεδίο για την ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συνε-
ίδησης και συμπεριφοράς και προσφέρεται για ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων και 
ικανοτήτων άσκησής τους (Knowledge and skills of action strategies) (Marcinkowski, 
1998a). Οι στρατηγικές αυτές αφορούν στην οικοδιαχείριση (άμεση εργασία στο περι-
βάλλον), στην καταναλωτική δράση, στην πειθώ που ασκούν ομάδες ή άτομα για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τέλος στην ανάληψη δράσης (πο-
λιτικής και νομικής).  

Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στηρίζεται στις αρχές της συμμετο-
χής, της συλλογικής προσπάθειας, της συνεργασίας και της σύμπραξης. Όσο πιο δη-
μοκρατικές είναι οι διαδικασίες και όσο πιο ενεργός η συμμετοχή τους στη λήψη απο-
φάσεων, τόσο πιο ουσιαστικά είναι και τα αποτελέσματα. (Schanc, 1998)  

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολικοί λαχανόκηποι: 
καλλιεργώ μέρος της τροφής μου» προήλθε από αυτή ακριβώς την ανάγκη συλλογικής 
προσπάθειας και συνεργασίας, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επανέφερε στο 
προσκήνιο την Αστική Γεωργία σαν αντικείμενο αλλά και εργαλείο εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο σχολικός κήπος είναι συνήθως προσανατολισμένος στο 
πρασίνισμα και τον καλλωπισμό της σχολικής αυλής. Η ανεργία, η μείωση των εισοδη-
μάτων και η κακή ποιότητα της τροφής έφεραν ξανά στην επιφάνεια το διατροφικό ζή-
τημα και την επισιτιστική κρίση. Ο σχολικός λαχανόκηπος σαν μορφή Αστικής Γεωρ-
γίας απαντά σε αυτήν την παρατεταμένη οικονομική κρίση που υποβαθμίζει εκτός των 
άλλων, την ποιότητα της καθημερινής διατροφής των πολιτών. Σε μια περίοδο όπου η 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη έχει καταστεί επιτακτική, οι Σχολικοί λαχανό-
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κηποι αποτελούν ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τους 
στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως φαίνεται μέσα από την ομοιότητα των διασ-
τάσεων (κοινωνική, οικονομική, οικολογική) που τους διέπουν.  

Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Διακήρυξη της Χιλιετί-
ας για την Βιώσιμη ανάπτυξη έθεσε  17 αναπτυξιακούς στόχους για την υλοποίηση των 
οποίων εισάγει την έννοια της «συλλογικής ευθύνης», την ανάγκη ύπαρξης μιας συλ-
λογικής συνείδησης, απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα, στο δικαίωμα να ζουν 
ελεύθεροι και από άλλα είδη σκλαβιάς όπως είναι η πείνα, η φτώχια…. Ο δεύτερος από 
αυτούς τους στόχους είναι η εξάλειψη της πείνας, η διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλε-
ιας και βελτιωμένης διατροφής και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας. 

Με την παρούσα συλλογική έκδοση, που είναι ο τελευταίος από τους στόχους που εί-
χαμε θέσει κατά την ίδρυση του Δικτύου το 2012, επιβεβαιώνεται ότι οι σχολικοί λαχα-
νόκηποι είναι κατάλληλοι χώροι όπου εκτός από τις ιδέες της Αστικής Γεωργίας αναπ-
τύσσονται οι ψυχοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, διαμορφώνονται σχέσεις των 
μαθητών και της φύσης αλλά βελτιώνονται  και οι μεταξύ τους σχέσεις. Μια μεγάλη 
ομάδα ανθρώπων εργάζεται πάνω σε ένα κοινό στόχο. Οι νεαροί καλλιεργητές μαθαί-
νουν πρακτικές που προωθούν την ιδέα της σωστής διατροφής, την αξία διατήρησης 
των παραδοσιακών σπόρων, απομακρύνουν την ανασφάλεια της πείνας και της επισι-
τιστικής κρίσης. Μαθαίνουν να προσφέρουν τα προϊόντα του Κήπου τους, να τα αξιο-
ποιούν «επιχειρηματικά» και σε μερικές περιπτώσεις να τα μετατρέπουν σε νόστιμα 
φαγητά. Μέντορες σε αυτήν την προσπάθεια, οι καθηγητές τους, οι συγγραφείς αυτού 
του βιβλίου.  

Ευχαριστώ τον  συνάδελφο βιολόγο Αλέξανδρο  Πανταζίδη, που με έφερε κοντά στον   
βιολογικό κήπο καθώς και την  κόρη μου Μαριάννα Πασχαλίδου για την πολύτιμη βοή-
θειά της στη διόρθωση, την επιμέλεια και την ηλεκτρονική μορφοποίηση αυτού του 
τόμου. 

Καλώς ήρθατε στους Κήπους των Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Γ’ Αθήνας. 

Όπως λέμε και στο Δίκτυο «Καλλιέργησε μέρος της τροφής σου, μια γλάστρα είναι αρ-
κετή». 

Ιωάννα Ντίνου 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής  

 Αύγουστος 2015  



9 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

Από τη θεωρία... 
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«ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΘΕΩΡΙΑ... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑ-

ΣΕΙΣ  

Ιωάννα Ντίνου, Med, ΠΕ05, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Γ' Αθήνας 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ... 

Αφορμή για την δημιουργία του Τοπικού Θε-
ματικού Δικτύου (ΤΘΔ) σχετικού με τους 
σχολικούς λαχανόκηπους υπήρξε η επανανα-
κάλυψη της σπουδαιότητας του σχολικού κή-
που στις μέρες μας, ως τόπου μάθησης, συ-
νεργασίας, εκτόνωσης, ψυχαγωγίας αλλά και 
παραγωγής ποιοτικής τροφής από τους ίδιους 
τους μαθητές, λόγω της περιβαλλοντικής υ-
ποβάθμισης, αλλά και της ιστορικής συγκυρί-
ας της οικονομικής κρίσης. Βασικός στόχος 
της δημιουργίας του ΤΘΔ ήταν τα παιδιά (η επόμενη γενιά καταναλωτών) να μάθουν 
να φυτεύουν, να σκάβουν, να ποτίζουν και να συλλέγουν τα προϊόντα που καλλιέργη-
σαν (άρα να παράγουν) φρέσκια, καθαρή τροφή εποχής, χωρίς δηλητήρια για την υγεία 
ανθρώπων και περιβάλλοντος, τροφή που επέβαλε η μαζική παραγωγή τροφίμων και η 
εντατική καλλιέργεια και η εκτροφή ζώων.  

Σκοπός του ΤΘΔ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο ίδρυσης είναι να γίνει πεδίο για γόνι-
μο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς 
σχετικά με τρόπους και πρακτικές «που συνδέονται με την δημιουργία αστικών λαχα-
νόκηπων». 

Η δημιουργία Σχολικών λαχανόκηπων είχε 
σκοπό να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία με 
τα πλεονεκτήματα του σχολικού κήπου, κα-
θώς οι μαθητές που ασχολούνται με τον κή-
πο διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυ-
σικό περιβάλλον, αποκτούν νέα ενδιαφέρον-
τα και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες 
μέσα από ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην πράξη, 
ο σχολικός κήπος κάθε άλλο παρά νέα εκπα-
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ιδευτική πρωτοβουλία είναι, αφού σε πολλές αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιείται 
από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αφενός στις αγροτικές περιοχές εξυπηρέτησε ως μέσον 
περαιτέρω εξοικείωσης των μαθητών με αγροτικές εργασίες και αφετέρου στις αστι-
κές 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 που καλύπτει όλες τις διαστάσεις ενός περιβαλλοντικού σχολι-
κού προγράμματος προσανατολισμένου στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.  

1. Την Περιβαλλοντική διάσταση: Οι μαθητές εντοπίζουν προβλήματα που σχετίζονται 
με τους σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας, μαθαίνουν τις μεθόδους καλλιέργειας που 
είναι φιλικές στο περιβάλλον, την σημασία της διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών, τη 
συνύπαρξη των ειδών, την ισορροπία του οικοσυστήματος, την ορθολογική χρήση του 
νερού, την διαχείριση των υπολειμμάτων, την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας και 
τέλος την ορθή κατανάλωση και διάθεση των προϊόντων του Κήπου.  

2. Την Κοινωνική διάσταση: Οι μαθητές που ασχολούνται με τον σχολικό Κήπο έρχον-
ται σε επαφή με διάφορες κοινωνικές ομάδες εντός και εκτός του σχολείου: με παρα-
δοσιακούς και σύγχρονους καλλιεργητές, με γεωπόνους και άλλους επιστήμονες, αλλά 
και με φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μ.Κ.Ο., τον Δήμο, τον Σύλλογο γονέ-
ων και άλλες περιβαλλοντικές ομάδες. 

3. Την Τοπική διάσταση: Στο πλαίσιο της δημιουργίας και συντήρησης του Σχολικού 
κήπου οι μαθητές κατανοούν την θέση του κήπου στη σημερινή πραγματικότητα σε 
τοπικό επίπεδο. Ειδική αναφορά μπορεί να γίνει στους λαχανόκηπους που καλλιεργή-
θηκαν σε καιρούς πολέμου, επισιτιστικής κρίσης για εμψύχωση, αλλά και για διατροφή. 
(Σχολικός Κήπος της Βίνιανης, Victory Gardens.) 

4. Την Ιστορική διάσταση: Το φαινόμενο ανάπτυξης διατροφικών κήπων εμφανίζεται 
και στο παρελθόν, διαχρονικά και διαπολιτισμικά σε εποχές κρίσης και ανάγκης, είτε 
με σκοπό την βιολογική και πολιτισμική επιβίωση των κοινοτήτων, είτε την αισθητική 
και ψυχική ανάταση για την επικράτηση και τη νίκη μέσα από την αντίσταση και άν-
τληση δυνάμεων κυριολεκτικά από τις ρίζες, σε καιρούς πολέμου...  

5. Την Πολιτιστική διάσταση: Ο Κήπος υπήρξε πάντα παρών· στον πολιτισμό, στις τέχ-
νες, στην ποίηση, στην λογοτεχνία, έδωσε αφορμή για υπαρξιακές ανησυχίες: «Περπα-
τώ μέσα σε αυτόν τον κήπο, κάτω από το κάθετο φώς, και πόθοι σκοτεινοί φωτίζουν-
ται..... Δε γνοιάζουμαι πια για την Αρχή ή για το Τέλος των πραγμάτων....... Σκάβω τη γη, 
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το δικό μας χωράφι. Βλέπω με τα μάτια μου, αγγίζω με τα χέρια μου: από την ανόργανη 
ύλη ίσαμε το φυτό, από το φυτό ίσαμε το ζώο, από το ζώο ίσαμε τον άνθρωπο-κάποιος 
ή κάτι, εδώ και χιλιάδες αιώνες, ανεβαίνει, ανεβαίνει με αγώνα» (Ν.Καζαντζάκης –
Βραχόκηπος) 

6. Την Οικονομική διάσταση: Οι μαθητές συνειδητοποιούν τις διαστάσεις της φυτικής 
παραγωγής και προσδιορίζουν την υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση αλλά και 
την ανισοκατανομή στη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, οι μαθητές 
αναγνωρίζουν τις συνεργατικές διαδικασίες που θα τους προσανατολίσουν σε ένα κο-
ινωνικό μοντέλο που θα εξασφαλίζει μια συγκρατημένη, ορθολογική και συνετή δια-
χείριση της παραγόμενης τροφής, την σχέση αυτάρκειας και επιβίωσης, τοπικής οι-
κονομίας και παγκοσμιοποίησης. Επίσης, οι Σχολικοί Κήποι θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν εφαλτήριο  για μαθήματα νεανικής επιχειρηματικότητας. 

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 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 λειτουρ-
γίας 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 βιολο-
γική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα σαν τα μόνα φιλικά για το περιβάλλον, η ανάγ-
κη διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών και σπόρων και ως απάντηση στην επισιτιστική 
κρίση. Δύο θεματικές που μελετήθηκαν επίσης ήταν τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρό-
φιμα και οι λόγοι για τους οποίους αποτελούν πεδίο διαμάχης καθώς και το πρόβλημα 
της διατροφικής επάρκειας. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση των 
υπολειμμάτων του Κήπου με την λειτουργία κομποστοποιητών. 
Δημιουργήθηκε και η αντίστοιχη ιστοσελίδα για τη δημοσιοποίηση των δράσεων. 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο, το δίκτυο έχει στόχο οι μαθητές: 

 να αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές 
φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από 
πάσης φύσης εισροές. 

 να σέβονται την τροφή και το περιβάλλον.  
 να παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το 

φάρμακο του ανθρώπου. 
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 να διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέρ-
γειας τοπικών προϊόντων. 

 να στηρίζουν μεθόδους παραγωγής, εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι ο-
ποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο. 

 να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.  
 να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκει-

ας και για τα αποτελέσματα των δράσεων του Σχολείου. 
 να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπα-

ιδευτική κοινότητα.  

 Τα αντικείμενα και η Μεθοδολογία της Εργασίας ήταν: 

 η βιωματική προσέγγιση, 
 η διεπιστημονική θεώρηση, 
 το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, 
 η ομαδική εργασία 
 και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων 

του Δικτύου. 

Ως «κλείσιμο» της λειτουργίας του ΤΘΔ προβλεπόταν η δημιουργία εκπαιδευτικού πα-
κέτου, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, εισηγήσεις από σεμινάρια, εργασίες 
σχολείων, φύλλα εργασίας.  

Β. …ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Αποτιμώντας ποιοτικά την τετραετή λειτουργία του Δικτύου, σύμφωνα με τους στό-
χους που είχαμε θέσει κατά την ίδρυση, τις αξιολογήσεις που έγιναν κατά το τέλος κά-
θε σχολικού έτους, αλλά και από τις προσωπικές διαπιστώσεις στις επί τόπου επισκέ-
ψεις της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και την επικοινωνία με το-
υς υπεύθυνους καθηγητές, διαπιστώσαμε ότι προσπαθήσαμε και πετύχαμε σε ικανο-
ποιητικό βαθμό την απόκτηση νέων γνώσεων με βιωματικό τρόπο για τους μαθητές, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία, ανάληψη κα-
θηκόντων για την πραγματοποίηση ενός ομαδικού έργου, χρήση εργαλείων (από τους 
πιο μικρούς μαθητές), ψυχαγωγία, σεβασμό στην τροφή (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: «Α-
ξιοσημείωτο 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 καλ-
λιεργήθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο και το 
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«σπάσιμο» των στερεότυπων που θέλουν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης απομονωμέ-
νες και αποξενωμένες τη μια από την άλλη.» ΝΙΑΡΧΟΥ, E., ΝΤΙΝΟΥ, I. (2015).  

Στην παρούσα εργασία θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στους πιθανούς λόγους αποτυ-
χίας και εγκατάλειψης του Σχολικού Κήπου, όχι από την καλλιεργητική οπτική, αλλά 
από την οργανωτική-παιδαγωγική.  

Τέλος, θα επιχειρήσουμε να αναφέρουμε μια σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν πι-
θανόν να βοηθήσουν στην καλύτερη και μακροβιότερη οργάνωση και λειτουργία του 
Κήπου. 

Συνήθως οι Σχολικές Μονάδες διαθέτουν μια μεγάλη αυλή σκεπασμένη με τσιμέντο, 
μερικές φορές έχουν προβλεφθεί παρτέρια γεμάτα από σκληρό συχνά ανακατεμένο με 
μπάζα χώμα, ή ένα προαύλιο με λιγοστά ή καθόλου δέντρα που διασώθηκαν κατά την 
κατασκευή του κτιρίου. Στην περίπτωση της ΔΔΕ Γ' Αθήνας υπάρχουν Σχολικές Μονά-
δες που είναι κτισμένες στις υπώρειες του Ποικίλου Όρους, του όρους Αιγάλεω και 
στα όρια του Δάσους Χαϊδαρίου. Τα Σχολεία αυτά έχουν μετατρέψει το άγονο και πετ-
ρώδες βουνό σε εύφορους λαχανόκηπους, βοτανόκηπους αλλά και ανθόκηπους . 

Σε πρώτο ερμηνευτικό επίπεδο θα λέγαμε ότι η επιτυχία αυτών των κήπων είναι θέμα 
χώρου, όμως θα ήταν λανθασμένη και υπεραπλουστευτική ερμηνεία της επιτυχίας 
των συγκεκριμένων κήπων.  

 

Ο Κήπος του 4ου ΓΕΛ Πετρο-

ύπολης. Καθηγητές και μαθη-

τές περνούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους στον κήπο, σκά-

βουν, δημιουργούν αναβαθ-

μίδες με τις πέτρες που βγά-

ζουν από το χώμα και κου-

βαλούν χώμα. Φυτεύουν μό-

νο παραδοσιακούς σπόρους 

που φέρνουν από όλη την 

Ελλάδα. 
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ΑΙΤΙΑ  ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 

Από τις επισκέψεις και τις ενημερώσεις που είχαμε και από τις αξιολογήσεις των εκ-
παιδευτικών καταλήξαμε ότι οι Κήποι όπου απλά φυτεύτηκαν χωρίς δημοκρατικές δι-
αδικασίες και χωρίς ενεργό συμμετοχή στην λήψη της απόφασης δημιουργίας του κή-
που, χωρίς πλάνο, χωρίς να συζητηθεί το τι θέλουμε να αλλάξει, ποιος θα βοηθήσει σε 
αυτήν την αλλαγή, τι χρειάστηκε και τι χρειάζεται ακόμα να γίνει, κήποι που φυτεύτη-
καν με φυτά που απαιτούν υπερβολική φροντίδα, πολύ νερό, κήποι που δεν είχαν την 
καθολική αποδοχή (άρα και βοήθεια στην συντήρηση) από την σχολική κοινότητα (σύλ-
λογο καθηγητών, μαθητών και σύλλογο γονέων), δεν ευδοκίμησαν. Οι εκπαιδευτικοί 
που επιχείρησαν αισθάνθηκαν κούραση, απογοήτευση, δέσμευση και καταναγκασμό. 
Βασική διάσταση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες 
είναι ο βαθμός της συναίνεσης που επιτυγχάνεται μεταξύ των εμπλεκομένων, εάν ο 
βαθμός αυτός είναι χαμηλός δεν έχουμε πραγματική συναίνεση, τα αποτελέσματα εί-
ναι βραχυπρόθεσμα και μερικές φορές ακραία, όπως αυτά των Κήπων που έπεσαν θύ-
ματα βανδαλισμού ή κλοπής και δημιούργησαν αίσθημα αποτυχίας και ματαίωσης σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι 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 πουν ότι προηγουμένως ο χώρος 
ήταν πιο καθαρός ή ότι είχαν ελεύθερο χώρο για 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 πρασι-
νίσουν για μεγάλο χρονικά διάστημα. 
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Τρεις προϋποθέσεις για επιτυχημένο 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) 

 

 

Ένας παράγοντας αποτυχίας υπήρξε επίσης η έλλειψη υποστήριξης από τον Δήμο, το 
Σύλλογο γονέων, την ευρύτερη σχολική κοινότητα (σύλλογο καθηγητών, άλλους κα-
θηγητές και μαθητές εκτός περιβαλλοντικής ομάδας, προσωπικό καθαριότητας του 
σχολείου κλπ). Μερικές φορές υπήρξε έλλειψη συνεργασίας μεταξύ  σχολείων του  
Δικτύου, όπως για τον δανεισμό εργαλείων από σχολεία για εκτέλεση κάποιας δύσ-
κολης εργασίας, απόκτηση φυτών από σπορεία γειτονικών σχολείων, καλλιεργητικές 
συμβουλές από συναδέλφους γεωπόνους κλπ.  

Μια άλλη κατηγορία κήπων που δεν ευδοκίμησαν, είναι αυτοί οι κήποι που κατα-
σκευαστικά απαιτούν πολλά χρήματα για να συντηρηθούν, χωρίς να υπάρχουν τα μέ-
σα και οι πόροι συντήρησης. Συνήθως κατασκευάζονται από έναν εξωτερικό φορέα, 
ΜΚΟ στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος ή μιας χορηγίας εφάπαξ 
που εξασφαλίζει το Σχολείο. 

Τέλος, το ίδιο ισχύει για Κήπους που έγιναν σε μη κατάλληλο χώρο , για παράδειγμα 
εκεί που παίζουν μπάλα, που δεν έχει ήλιο, κάτω από σκιερά δέντρα . 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ  

Για να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε έναν σχολικό κήπο, χρειάζονται, εκτός 
από καλλιεργητικές γνώσεις, ικανότητα συνεργασίας και καλή 
θέληση. Χρειάζεται, επίσης, ενθουσιασμός, οργανωτική και δι-
αχειριστική ικανότητα, καθώς και ενεργός συμμετοχή. Τα 
προγράμματα του σχολικού κήπου εντάσσονται στην εκπαίδε-
υση των μαθητών για το περιβάλλον και την αειφορία και στη-
ρίζονται στις αρχές της συμμετοχής, της συλλογικής προσπά-
θειας, της συνεργασίας και της σύμπραξης.  

6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου 

 



17 

 

Οι Κήποι που προήγαγαν την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, έγιναν 
στο πλαίσιο εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος αλλά δεν αρκέστηκαν στο 
δίωρο που έχει δηλωθεί το πρόγραμμα. Οι Κήποι αυτοί δουλεύτηκαν αδιάκοπα, με 
μεράκι από εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενέπλεξαν όλο το σχολείο με κάποιο τρόπο, 
ήταν κήποι που είχαν παράδοση και φυτά και τα διατήρησαν ή δημιούργησαν τα δικά 
τους. Οι τάξεις παρέδιδαν η μια στην άλλη και οι  μαθητές που αποφοίτησαν από την 
μια βαθμίδα, επέστρεφαν να βοηθήσουν, στον κήπο, ειδικά όταν το νέο τους σχολείο 
γειτνίαζε με το σχολείο αποφοίτησης. Σκάφτηκαν οι πλαγιές των βουνών, έγιναν οι 
πέτρες αναβαθμίδες, οργανώθηκαν ημέρες που δούλεψαν όλοι, αναζητήθηκαν δωρη-
τές φυτών αλλά το σημαντικότερο κατά την άποψη μας, στους κήπους αυτούς δημι-
ουργήθηκαν κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση Προγραμμάτων ΠΕ, περιελάμ-
βαναν παρτέρια για καλλωπιστικά φυτά,  για φυτά χρήσιμα στον άνθρωπο (βότανα, 
λαχανικά), λειτούργησαν κομποστοποιητές για ανακύκλωση οργανικών υπολειμμά-
των 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 . 

Επίσης, οι κήποι που αξιοποίησαν τα προϊόντα τους, πρόσφεραν στους μαθητές την 
ικανοποίηση της βρώσης των δικών τους κόπων, αλλά και της προσφοράς στους άλ-
λους, ενίσχυσαν το αίσθημα αλληλεγγύης, αυτάρκειας και σεβασμού.  

Τέλος, οι κήποι που έλαβαν την βοήθεια των γονέων, των Δήμων ακόμα και των πε-
ριοίκων που βοήθησαν στην αποτροπή βανδαλισμών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

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 Υπεύθυ-
νος θα πρέπει να υπολογίζει και σε ένα στενό συνεργάτη που θα τον αντικαταστήσει 
σε περίπτωση ανάγκης. Μια  ιδέα είναι να περιστοιχί-
ζονται από μια ομάδα μεγάλων μαθητών που  κάνουν  
δουλειές του κήπου, χωρίς υπερβολική επίβλεψη. 
Στην συνέχεια θα πρέπει να καταγραφεί το τι θα χρε-
ιαστεί για ξεκίνημα, εργαλεία, σπόροι, φυτά, χώμα, 
ένας αποθηκευτικός χώρος, πρόσβαση σε νερό και 
ίσως κάποιοι φράχτες. Η επιλογή του χώρου φύτευ-
σης θα εξαρτηθεί από το τι χώρος υπάρχει διαθέσιμος 
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και από τις δυνατότητες να το αξιοποιήσουμε. Επιλέγουμε το χώρο της σχολικής αυ-
λής που θα φτιάξουμε παρτέρια με λαχανικά, αρωματικά και ανθοφόρα φυτά., προβλη-
ματιζόμαστε σχετικά με την καταλληλότητα του εδάφους και του μικροκλίματος για 
τα διάφορα είδη φυτών. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχο-
υς μας εάν ξεκινήσουμε με έναν μικρό κήπο, τον οποίο φυσικά μπορούμε να επεκτεί-
νουμε 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 φυ-
τών συνεπώς και στην επιλογή των ετήσιων φυτών.. Φροντίζουν για την ανάπτυξη 
των φυτών με κατάλληλο πότισμα και προστασία από καταστροφές. Παρακολουθούν 
και καταγράφουν στο ημερολόγιό τους τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Ποιός θα δο-
υλεύει στον κήπο; Οι μαθητές θα κάνουν αρκετή δουλειά, ανάλογα με τις δυνατότητες 
του καθενός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στον κήπο για 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, ειδικά όταν 
πρόκειται για σκληρή δουλειά, όπως η αρχική προετοιμασία του χώματος. Ο παράγο-
ντας χρόνος που απαιτείται να περάσουμε στον κήπο θα πρέπει επίσης να ληφθεί υ-
πόψη. Ο χρόνος του καθηγητή θα εξαρτηθεί από τις διαστάσεις του κήπου και δεν αφο-
ρά 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, 
την εύρεση πόρων, την οργάνωση των συναντήσεων των μαθητών, την κατανομή ερ-
γασιών στους μαθητές. Ο χρόνος που οι μαθητές θα περάσουν στον κήπο, ώστε να έ-
χουν το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όφελος, θα πρέπει ιδανικά να είναι ανάλογος με τον 
χρόνο που έχουν ασχοληθεί με τον κήπο σε κλειστό χώρο (τάξη, συνάντηση περιβαλ-
λοντικής ομάδας ή σπίτι). Ο σχολικός κήπος μπορεί να γίνει πεδίο ένταξης μαθητών 
από άλλες χώρες, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ώστε να μεταμορφώσουν τις 
διαφορές τους μέσω της ανταλλαγής γνώσεων σε μέσο για καλύτερη συνεργασία. Ένα 
θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει επίσης είναι η επιμόρφωση που πιθανόν θα 
χρειαστούμε, εάν δεν υπάρχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία.. Οι επιμορφω-
μένοι καθηγητές, μπορούν να δράσουν πολλαπλασιαστικά οργανώνοντας ενημε-
ρωτικές συναντήσεις στα σχολεία τους.  

Επίσης είναι σημαντική η εικόνα που έχει  ο περίγυρος σχολική κοινότητα, οικογένεια 
για την εργασία στον Κήπο. Υπάρχουν περιοχές και οικογένειες όπου η κηπουρική α-
ποτελεί παράδοση και απολαμβάνει τον σεβασμό όλων. Αντίθετα  η κηπουρική θεωρεί-
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ται πολλές φορές σαν μια σκληρή, βρώμικη χειρωνακτική εργασία και όχι ένα εκπαι-
δευτικό έργο. Εάν η περιοχή που ανήκει το Σχολείο που θα επιχειρήσουμε τον κήπο 
ανήκει στην πρώτη περίπτωση , έχει περισσότερες πιθανότητες να τύχει υποστήριξης, 
εάν όχι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την εικόνα δίνοντας 
έμφαση στο εκπαιδευτικό κομμάτι του κήπου. 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω 

Ειδικά για τους μαθητές των ειδικών σχολείων όπως καταγράφει ο παγκόσμιος οργα-
νισμός γεωργίας και τροφίμων του ΟΗΕ (FAO Telefood 2009), στο ειδικό σχολείο 
Divina Misericordia στην Λίμα του Περού, η διευθύντρια Elvira Pacherres, καταθέτει 
ότι οι καθηγητές, οι μαθητές και οι γονείς ξεκίνησαν ένα κήπο από το μηδέν.[.....] Ο κή-
πος συνάρπασε τους μαθητές, αποτελεί πλέον μέρος του σχολικού προγράμματος και 
δρα θεραπευτικά για αυτά τα παιδιά. Τους μαθαίνει πόσο εύκολο είναι να έχουν πρόσ-
βαση στην τροφή σε περίπτωση ανάγκης και τους αναθέτει υπευθυνότητες. Αυτά τα 
παιδιά ήταν συχνά παραμελημένα, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, από τις οικογένειες. 
Στον κήπο έμαθαν να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στα σπίτια τους. Μερικά παιδιά 
καλλιεργούν πλέον και στο σπίτι τον δικό τους μικρό κήπο και έχουν αποδοχή, υποσ-
τήριξη και αίσθημα επιτυχίας.  

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Ο σχολικός λαχανόκηπος πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην εκπαίδευση για  το 
περιβάλλον και την αειφορία, να δίνει τη δυνατότητα για διεπιστημονική, διαθεματική, 
ολιστική προσέγγιση, να φροντίζει για την ορθή ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και 
να τους μαθαίνει να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με αξίες ζωής, όπως η αλληλεγ-
γύη, η συνεργασία, η υπευθυνότητα. Οι διαχειριστές του κήπου εκπαιδευτικοί και μα-
θητές θα πρέπει να είναι γνώστες της ιστορίας του κήπου τους, να λαμβάνουν υπόψη 
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την τρέχουσα πραγματικότητα και τις ανάγκες που θα καλύψει ο κήπος (επιμορφωτι-
κές, 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.  

 

«Είναι αδύνατο για ένα παιδί που εργάζεται στον κήπο να μη συντονιστεί με ορισμένο-
υς 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 (1911) from Gardens and Their Meaning 

 

 

Τούρτα λαχανόκηπος για τα 1α γενέθλια του Τοπικού Θεμα-

τικού Δικτύου από το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗ-

ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ». 

Ιωάννα Δεκατρή, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 

Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας, Yπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Γ΄Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της ίδρυσης και λειτουργίας του τοπικού 
θεματικού δικτύου «Σχολικοί Λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου», καθώς 
και την αποτύπωση αποτελεσμάτων των ερευνητικών διεργασιών που έλαβαν χώρα 
στα σχολεία της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, από μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που ενεπλάκησαν στα προγράμματα αυτά, κατά τη διάρκεια αυτής 
της τριετίας (2012-2015).  

Τα τελευταία χρόνια η σημασία του σχολικού κήπου, λόγω της περιβαλλοντικής υπο-
βάθμισης, της ανάγκης για ποιοτική παραγωγή τροφής και της ιστορικής συγκυρίας 
της οικονομικής κρίσης είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το φαινόμενο ανάπτυξης διατρο-
φικών κήπων εμφανίζεται και στο παρελθόν, διαχρονικά και διαπολιτισμικά σε εποχές 
κρίσης και ανάγκης, με σκοπό είτε την βιολογική και πολιτισμική επιβίωση των κοινο-
τήτων, είτε την αισθητική και ψυχική ανάταση για την επικράτηση και τη νίκη μέσα 
από την αντίσταση και άντληση δυνάμεων κυριολεκτικά από τις ρίζες, σε καιρούς πο-
λέμου... Ως στόχος της εργασίας αυτής εκλαμβάνεται η ιστορική, πολιτισμική,  παιδα-
γωγική διερεύνηση της πολύσημη έννοιας και οντότητας των κήπων της ανάγκης και 
της κρίσης. Θα παρουσιάσουμε τους οικιακούς -σχολικούς κήπους στις τομές του χρό-
νου και της ιστορίας ως πηγές επιβίωσης, προπαγάνδας ή ως ειρηνικά “όπλα” αντίστα-
σης και νίκης (π.χ. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος- Κατοχή, Αντίσταση: 1940-1944). Επίσης, θα 
μελετήσουμε, μέσα στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, την “άνθιση” των ασ-
τικών- σχολικών λαχανόκηπων που αποβλέπει αρχικά στη λιτή αισθητική αναβάθμιση 
του σχολικού προαυλίου χώρου, και κατά κύριο λόγο στην αξιοποίησή τους ως ένα δυ-
ναμικό- παιδαγωγικό μέσο, το οποίο εντάσσεται αρχικά στη θεματολογία και τις πρακ-
τικές της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εδώ όμως θα επιχειρηθεί η ανάδειξη των α-
θέατων όψεων της διδακτικής αξιοποίησης των οικιακών-σχολικών κήπων, κυρίως 
μέσα από ερευνητικές μεθόδους, εξατομικευμένης ή ομαδοσυνεργατικής μάθησης, με 
ειδικό ή διεπιστημονικό, ολιστικό και βιωματικό χαρακτήρα.  
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Οι αστικοί-σχολικοί λαχανόκηποι εκτός από το γεγονός ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ως δυναμικά παιδαγωγικά εργαλεία, που αξιοποιούνται κατεξοχήν στην 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν πεδίο μάθησης, 
μέσα από ερευνητικές μεθόδους, εξατομικευμένης, ή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλί-
ας, με ειδικό ή διεπιστημονικό, ολιστικό και βιωματικό χαρακτήρα σε ποικίλα διακριτά 
διδακτικά αντικείμενα (π.χ. στις Φυσικές επιστήμες, στη Βιολογία- ενώ προτείνουμε 
επίσης, την αξιοποίησή τους στις Κοινωνικές επιστήμες, όπως στην Ιστορία, στην Οι-
κονομία, στην Κοινωνιολογία, στις Τέχνες, στην Αισθητική αγωγή, ή σε ολιστικές δια-
θεματικές-διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας).  

Β. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ- ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

Η έννοια του σχολικού κήπου εντάσσεται στην θεματική της «αστικής γεωργίας» που 
τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται έντονα στις μεγάλες πόλεις όχι μόνο της Ελλάδας, 
αλλά και του εξωτερικού, ως απότοκος δύο βασικών παραγόντων: α) της οικονομικής 
κρίσης και β) της παραγωγής ποιοτικής τροφής και αξιόπιστης παραγωγής.  

Αν και ο όρος «αστική γεωργία» ενδεχομένως φαντάζει σχήμα οξύμωρο σε ορισμένο-
υς, καθώς παραπέμπει εκ πρώτης όψεως σε αγρούς στην ύπαιθρο και σε αγρότες καλ-
λιεργητές, ενώ με δυσκολία μπορεί κανείς να αναλογιστεί κατοίκους πόλεων να καλ-
λιεργούν τη γη και να συγκομίζουν γεωργικές παραγωγές μέσα και γύρω από τον ασ-
τικό ιστό. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, οι πόλεις στερούνται ακόμα και του αισθητικού 
πρασίνου, των πάρκων αναψυχής, των σχολικών κήπων, καθώς σε γενικές γραμμές 
στερούνται ανοικτών και ακάλυπτων από κτίσματα χώρων, εξαιτίας της πυκνής αστι-
κής δόμησης.  

 Ως αστική γεωργία μπορεί να ορισθεί «η καλλιέργεια φυτών ή/και η εκτροφή ζώων 
μέσα στον αστικό ιστό ή στις παρυφές της πόλης» (F.A.O., 1999 – ο Οργανισμός για τα 
Τρόφιμα και τη Γεωργία του ΟΗΕ). Η αστική γεωργία είναι πολύ διαδεδομένη τόσο 
στον αναπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο όρος επίσης, απαντάται κα-
τά περίπτωση, άλλοτε ως γεωργία της επιβίωσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
καθώς εξασφαλίζει βασικά τρόφιμα και δίνει δυνατότητες απασχόλησης και βιοπορισ-
μού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και άλλοτε 
ως γεωργία του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής, γιατί δίνει διεξόδους ξεκούρα-
σης από τους ασφυκτικούς ρυθμούς της πόλης. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, σημαντική είναι επίσης, η περιβαλλοντική λειτουργία 
των αστικών λαχανόκηπων, είτε με την έννοια της εξυγίανσης ελωδών και άλλων υ-
ποβαθμισμένων εκτάσεων, είτε με την πρακτική της ανακύκλωσης και της διαχείρι-
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σης οικιακών απορριμμάτων και λυμάτων, ως λιπασμάτων και ως νερού ποτιστικού 
για τις καλλιέργειες (Pothukuchi & Kaufman 1999, F.A.O., 1998).  

Στις υποβαθμισμένες βιομηχανικές περιοχές του δυτικού κόσμου (Μ. Βρετανία, Γερμα-
νία, Η.Π.Α.), πέρα από την διατροφική και κοινωνική λειτουργία, αναδεικνύεται επίσης 
ο σημαντικός ρόλος της αστικής γεωργίας στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη 
διαχείριση των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων (γνωστά ως Brownfields), 
μέσα από στοχευμένα προγράμματα αστικής αναζωογόνησης (Ε.P.A., 2011). 

 Με αφορμή την οικονομική κρίση, η γεωργία – εν είδη μικρών λαχανόκηπων- κάνει 
την εμφάνισή της σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές και γενικότερα σε ελεύθερους χώ-
ρους σε πολλές μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με τις εξής μορφές:  

• Ως πρωτοβουλίες πολιτών (ιδιώτες και κινήματα πόλης) και 
• Ως πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης  

Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται κυρίως για πρωτοβουλίες ανθρώπων/φορέων Πε-
ριφερειακών ή Δημοτικών Αρχών με σκοπό την ανακούφιση των φτωχότερων και ευ-
παθών κοινωνικών στρωμάτων από προβλήματα οικονομικής αποστέρησης και υποσι-
τισμού. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν αρκετοί δημοτικοί λαχανόκηποι σε όλη την Ελλά-
δα. 

Αντιστοίχως, οι σχολικοί λαχανόκηποι εξαπλώνονται τα τελευταία τρία χρόνια με εν-
τυπωσιακή ταχύτητα (μετά το 2012). 

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Ήδη από τα 1811, εισάγεται η κηπουρική στο Εκπαιδευτικό σύστημα της Πρωσίας στο 
πλαίσιο της γεωργικής εκπαίδευσης και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Στα 
μέσα του 19ου αιώνα, κυρίως στη βόρεια Ευρώπη (Δανία, Γερμανία, Ολλανδία) αξιοποι-
είται για την αντιμετώπιση της πείνας και της φτώχειας, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη 
της βιομηχανικής πόλης, συνεπικουρώντας προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης 
της πενίας της εργατικής τάξης των πόλεων. Κατά την μεγάλη οικονομική ύφεση στα 
τέλη του 1929, εμφανίζονται οι «Κήποι της Ανακούφισης από το Άγχος», (Depression 
Relief Gardens), με στόχο την εξασφάλιση τροφής και εργασίας των πιο αδύναμων κο-
ινωνικών ομάδων, αλλά και την ψυχολογική ανάταση των κατοίκων των πόλεων. Στη 
διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων, οι «Κήποι της Νίκης» (Victory Gardens), σε ι-
διωτικούς ή δημόσιους χώρους, συνέβαλαν κατά πολύ στην προσπάθεια να αμβλυνθεί 
η πίεση από την έλλειψη τροφής, στις ΗΠΑ, την Αγγλία και στην Γερμανία (το 1943, πα-
ράχθηκαν πάνω από 8 εκατομμύρια τόνοι τροφής), αλλά παράλληλα λειτούργησαν ως 
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πολύ επιτυχημένες εκστρατείες προπαγάνδας για την ανύψωση του ηθικού των άμα-
χων πολιτών. 

Έτσι, οι «Κήποι της Νίκης» εμφανίζονται κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 
Η.Π.Α., τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως μια οργανωμένη προσπάθεια αποφυ-
γής επισιτιστικών κρίσεων στις πόλεις εξαιτίας του πολέμου, αξιοποιούνται για τον 
απρόσκοπτο ανεφοδιασμό των στρατευμάτων στα πεδία της μάχης, καθώς και για την 
τόνωση του πατριωτισμού των πολιτών, όπως και την ενδυνάμωση της κοινωνικής 
ευθύνης εν καιρώ πολέμου. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 40% των λαχανικών που παρήχθησαν κατά την διάρκεια 
του πολέμου στην Αμερική, ήταν από τους «Victory Gardens». Επρόκειτο για μια οικο-
γενειακή απασχόληση που αφορούσε κυρίως «τα γυναικόπαιδα».1 

                                                        
1
 http://classroomvictorygarden.org/# 

  

Αφίσες των συμμαχικών 
δυνάμεων στον 

Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Αφίσα των Η.Π.Α. 
κατά τον Β΄Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

[Κυκλοφόρησε από το 
New York City Work 

Projects Administration, 
μεταξύ 1941 και 1943. 
Καλλιτέχνης: Herbert 

Bayer] 

Στρατιώτες στέκονται προσοχή κρατών-
τας τα εργαλεία κηπουρικής- 1941. [Από 

το: 
https://sidewalksprouts.wordpress.com/

history/vg/] 

 

http://classroomvictorygarden.org/
https://sidewalksprouts.wordpress.com/his%1ftory/vg/%5d
https://sidewalksprouts.wordpress.com/his%1ftory/vg/%5d
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Έτσι, η κηπουρική λειτούργησε ως ένας τρόπος ανύψωσης του ηθικού των πολιτών, 
αλλά κυρίως έλυσε και το πολύ σημαντικό επισιτιστικό πρόβλημα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και 
Καναδά. Ενδεικτικά της κοινωνικής, πολιτικής αξίας αλλά και της προπαγάνδας που 
βασιζόταν στο κίνημα των “Κήπων της Νίκης” είναι συνθήματα όπως: “Will you have a 
part in victory?,” “Every war garden a peace plant,” “Can the Kaiser,” “Sow the Seeds of 
Victory”2 κ.ά. [μτφρ. «Θα λάβεις μέρος στη Νίκη;», «Κάθε κήπος, ένα φυτώριο Ειρήνης», 
«Κάνε κονσέρβα τον Κάιζερ».]  

Αντιστοίχως, στην Ελλάδα, με την έναρξη του πολέμου, το 1940, ο Ι. Μεταξάς, ως «ο 
πρώτος αγρότης»3 όπως αυτοαποκαλείται στα κείμενα προπαγάνδας του καθεστώτος, 
απευθύνει «το σάλπισμα της Γεωργικής Επιστρατεύσεως, προς τους Έλληνας άπαντας, 
καλών αυτούς να καλλιεργήσουν πάντα πόδα διαθεσίμου εδάφους». Η αιτιολόγηση βα-
σίζεται στις «δεινάς περιστάσεις» στις οποίες «ευρίσκεται […]ο πολιτισμένος κόσμος», 
προκειμένου «η πατρίδα» να έχει τα μέσα «να διέλθη αλώβητος από κινδύνους τους 
οποίους συνεπάγεται η εμπόλεμος κατάστασις εις το ζήτημα της διατροφής του πλη-
θυσμού εξηρτημένης από το εισαγωγικόν εμπόριον και [...] συνεπείας εχούσας απήχη-
σιν εξ υποσιτισμού εις σειράν μελλοντικών γενεών, ως τούτο παρετηρήθη κατά τον 
μέγαν πόλεμον 1914-1918. Όθεν, παρακαλούμεν υμάς όπως μεριμνήσετε ανυπερθέτως 
και καλλιεργηθεί γεωργικώς πας χώρος ον διαθέτετε, αναφέρατε δε εις ημάς εν καιρώ 
την εκτέλεσιν της παρούσης, ην και προσωπικώς θέλομεν παρακολουθήσει». (Πετρά-
κη, 2014: 76, Σακκά & Δεκατρή, 2015). 

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω ιστορικό τεκμήριο, το μεταξικό καθεστώς δίνει με-
γάλη έμφαση στην καλλιέργεια κάθε σπιθαμής «διαθεσίμου εδάφους», προκειμένου 
να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους έλλειψης τροφί-
μων λόγω πολέμου και ανάσχεσης του εισαγωγικού εμ-
πορίου, καθώς και στις συνέπειες που μπορεί να υπάρ-
ξουν από τον υποσιτισμό σε μελλοντικές γενιές, όπως 
συνέβη και κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). Γι’ 
αυτό και ο ίδιος ο Μεταξάς προτίθεται να παρακολουθή-
σει προσωπικά την εφαρμογή της «Γεωργικής Επιστρά-
τευσης». Αργότερα, το 1944, η «Ελεύθερη Ελλάς» στη Βί-
νιανη της Ευρυτανίας στρέφεται στην παρώθηση των 
παιδιών στην δημιουργία σχολικών κήπων, καθώς και 
στην καλλιέργεια των κτημάτων των ανταρτών που α-

                                                        
2
 https://sidewalksprouts.wordpress.com/history/relief-garden/ 

3
 Βλ. στο: http://elibrary.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_015.html-.  

https://sidewalksprouts.wordpress.com/history/relief-garden/
http://elibrary.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_015.html-
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πουσιάζουν καθώς μάχονται για την ελευθερία της Πατρίδας. (Εικόνα: Καλλιεργών-
τας τον σχολικό κήπο Βίνιανης. ΑΣΚΙ: Αρχειακό Τεκμήριο [1943-1944] 4)  

Η παρατήρηση και σύγκριση του οπτικού υλικού από την Ελλάδα του Πολέμου και της 
Κατοχής 1940-1944 και να του αντίστοιχου από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ, ως προς τα συνθήματα και τους στόχους (ομοιότητες και διαφορές) καθεμίας 
από αυτές, μπορεί να οδηγήσει στην σκιαγράφηση την πολιτικής ισχύος και των βλέ-
ψεων των χωρών για την θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη μεταπολεμικά. Έτσι, η Ελ-
λάδα μέσω των της δημιουργίας αστικών- σχολικών κήπων στοχεύει σχεδόν αποκλε-
ιστικά στην επιβίωση, ενώ η Μ. Βρετανία και οι ΗΠΑ στην Νίκη και την Επικράτηση, ως 
μια μορφή πολιτικής και πολεμικής προπαγάνδας5.  

Δ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά το 19ο και 20ο αι., ο σχολικός κήπος αποτελούσε μέρος της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο Νόμος 26/6 /1835 
που προέβλεπε την ύπαρξη 15 στρεμμάτων «δια Σχολείον και Κήπον αυτού…» 

Από το 1920 και μετά, λόγω της ύπαρξης πολιτικής βούλησης για την επιστροφή των 
νέων δασκάλων στην επαρχίες από όπου προέρχονταν με σκοπό την μετάγγιση της 
τεχνογνωσίας της γεωργικής παραγωγής, λάμβανε χώρα θεωρητική και πρακτική εξά-
σκηση των υποψηφίων δασκάλων στη συστηματική καλλιέργεια των φυτών, την εισα-
γωγή νέων σιτηρών, οπωρόδεντρων και αμπελιών, στον εμβολιασμό άγριων δέντρων. 
Έτσι με το Νόμο 4397/1929 για πρώτη φορά ο σχολικός κήπος χρησιμοποιείται όχι μό-
νο για την πρακτική ωφέλεια των προϊόντων του (π.χ. των οπωροφόρων δέντρων), αλ-
λά και για τα φυσιογνωστικά μαθήματα. [«Παρ’εκάστω Δημοτικό Σχολείο ιδρύεται και 
καλλιεργείται Σχολικός Κήπος …χάριν διδασκαλίας φυσιογνωστικών μαθημάτων και 
προς απόκτησιν …προκαταρκτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης» 6]  

Μετά το 1930, ατονούν οι σχολικοί κήποι και γίνονται δημοτικοί ή κοινοτικοί κήποι ε-
πιβίωσης, όπως περιγράψαμε πιο πάνω.  

Από το 1970, αρχίζει η σταδιακή επιστροφή των σχολικών κήπων κυρίως με στόχο την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αυτή η φάση διαρκεί ως το 2000, περίπου, ενώ στη συνέ-
χεια οι κήποι εμφανίζονται ως μέσο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υπο-
βάθμισης και από το 2009, προστίθεται στη στοχοθεσία και η αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης.  

                                                        
4
 http://62.103.28.111/photographic/treeres.asp?mynode=89201&afteroot=%CE%BA.46.2, 

Τ΄Αετόπουλο, Αναγνωστικό ΠΕΕΑ- http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0  
5
 Περισσότερα, βλ. στο : Σακκά, B., Δεκατρή, I. 2015. στο http://tinyurl.com/zhqepep 

6
 Από το: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-4397-1929.html.  

http://62.103.28.111/photographic/treeres.asp?mynode=89201&afteroot=%CE%BA.46.2
http://tinyurl.com/zhqepep
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-4397-1929.html
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Ε. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ  

 H έννοια και η οντότητα τού σχολικού κήπου μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία 
στην τάξη, τη διδασκαλία στο πεδίο-κήπο και τη συνεργασία με την σχολική κοινότη-
τα- τοπική κοινωνία.  

 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

H ιστορική εξέλιξη και ο κοινωνικός - οικονομικός - πολιτισμικός ρόλος του αστικού- 
σχολικού κήπου μπορεί να ενταχθεί στο σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων και 
δραστηριοτήτων εντός και εκτός της σχολικής τάξης, με στόχο την ενεργοποίηση της 
κριτικής σκέψης, της ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης.  

Έτσι, οι «Κήποι της Νίκης ή της Επιβίωσης» μπορούν να αξιοποιηθούν, εκτός από τα 
αναμενόμενα γνωστικά πεδία των φυσιογνωστικών μαθημάτων (Φυσική, Χημεία, κλπ.) 
και στα διδακτικά αντικείμενα ιστορικού, κοινωνιολογικού και γλωσσικού, πολιτισμι-
κού γραμματισμού [της Ιστορίας -Βιομηχανική Επανάσταση, Οικονομική Κρίση 1929, Α΄ 
και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κλπ- των Κοινωνικών Επιστημών- Κοινωνιολογία, Οικο-
νομία, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή-, της Έκφρασης- Έκθεσης, π.χ. στην 
επεξεργασία της θεματικής ενότητας “Προπαγάνδα», στη Δημιουργική Γραφή, στην Ισ-
τορία της Τέχνης, στην Αισθητική Αγωγή, ενώ στα Θρησκευτικά, γενικά η έννοια του 
«κήπου- παραδείσου» στις θρησκείες, στη Φιλοσοφία, κ.ά.], σε διαθεματικά σχέδια ερ-
γασίας, Πρότζεκτ» Α΄, Β΄ Λυκείου, προαιρετικά Πολιτιστικά Προγράμματα σε όλες τις 
τάξεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης, κ.λ.π.7) 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ…  

Α. Εκπαίδευση και Φύση  

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Φύση άρχισε να χαρακτηρίζει την παιδευτική δια-
δικασία από την εποχή που αυτή άρχισε να παίρνει έναν πιο συγκροτημένο χαρακτήρα. 
Μια άτυπη διαδικασία μόρφωσης των ανθρώπων που ζούσαν μέσα στην φύση και αν-
τλούσαν από αυτήν αφενός τα «προς το ζην» και αφετέρου έννοιες, φαινόμενα και αν-
τικείμενα, γίνεται σταδιακά μια οργανωμένη κοινωνική πρακτική. Η εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφορία επιχειρεί να αναδείξει στον κήπο μεθοδολογικά εργαλεία, 
πρακτικές διδασκαλίας και βίωσης του Σχολικού Κήπου και να αξιοποιήσει μια μακρά 
εμπειρία που «εισήγαγε» από την διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα ή από την ελληνική 
εκπαίδευση. Στο Λύκειο του Αριστοτέλη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αγωγή του 

                                                        
7
 Βλ. ενδεικτικά: http://classroomvictorygarden.org/classroom-curriculum.html - Ανακτήθηκε 7-4-2016 

και Περισσότερα, βλ. στο : Σακκά, B., Δεκατρή, I. 2015. στο http://tinyurl.com/zhqepep 

http://classroomvictorygarden.org/classroom-curriculum.html%20-%20Ανακτήθηκε%207-4-2016
http://tinyurl.com/zhqepep


30 

 

ανθρώπου «η φύσις, το έθος και ο λόγος». Ο J.J.Rousseau πίστευε στο παιδαγωγικό αξί-
ωμα “laisser faire la nature” («αφήστε τη φύση να λειτουργήσει»). Δίδασκε την επι-
στροφή στην φύση και την ελευθερία (Πάσσαμ, 2001:13). Στην Ευρώπη στις αρχές του 
20ου αιώνα, κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα «υπαίθρια σχολεία» που συνδέουν 
την φύση με την μάθηση. (Charlottemburg 1904, Mylouse 1906, Lyon 1908). Ένας άλλος 
τύπος σχολείου ήταν οι «παιδικοί κήποι» του Frӧebel (1920). Στην Ελλάδα, το Σχολείο 
Εργασίας θεωρήθηκε ο σπουδαιότερος νεωτερισμός του 20ου αιώνα. Ο Μιχ. Παπαμαύ-
ρου αναφέρει: «Το σχολείο, που σ’ αυτό ο μαθητής δεν μαθαίνει αλλά εργάζεται, ή κα-
λύτερα που δεν μαθαίνει δεχόμενος παθητικά τις γνώσεις, μα που μαθαίνει εργαζόμε-
νος, κι έτσι ανακαλύπτει ο ίδιος τις γνώσεις» (Πάσσαμ, 2001:17). Τα μεθοδολογικά αυτά 
εργαλεία ατόνησαν εξαιτίας κοινωνικών και αναπτυξιακών επιλογών και επανήλθαν 
στο τέλος της δεκαετίας του 1980 με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σταδιακά ως 
ερέθισμα για μια αναθεώρηση και επαναπροδιορισμό του τρόπου ζωής που μας επέβα-
λε η ταχύτατη ανάπτυξη. Σήμερα, η ανάγκη εισαγωγής του Σχολικού Κήπου στην εκπα-
ιδευτική διαδικασία είναι πλέον επιτακτική με διαφοροποιημένους στόχους και προσ-
θήκη εκτός από την γνωριμία με θέματα περιβάλλοντος και την προστασία του: την 
αστική γεωργία, την διατροφική αυτάρκεια, την εξασφάλιση της ποιότητας της τροφής 
μας, καθώς η ανώνυμη και μαζική παραγωγή τροφίμων μας οδήγησε σε ακατάλληλα 
τρόφιμα. Η οικονομική κρίση τέλος, επέβαλε την δημιουργία αστικών λαχανόκηπων 
(δημοτικών και σχολικών) σαν μικρή διέξοδο στο πρόβλημα της διατροφικής επάρκει-
ας.  

Ι. Ο ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η ιστορία της Διδακτικής μας πληροφορεί ότι η ανάγκη της δημιουργίας σχο-
λικών κήπων προήλθε από την έλλειψη ζωντανής επαφής και μελέτης φυτών 
και ζώων, που δυσκόλευε πολύ την διδασκαλία της φυσικής ιστορίας στα 
σχολεία των πόλεων. Την έλλειψη αυτή ήρθε να καλύψει ο σχολικός κήπος, 
που αποτέλεσε εξαιρετικό διδακτικό μέσο όχι μόνο για τα φυσιογνωστικά μα-
θήματα, αλλά και την γεωγραφία, την πατριδογνωσία και την ιχνογραφία.8  

ΙΙ. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Τα πλεονεκτήματα του σχολικού κήπου είναι πολλά, καθώς οι μαθητές διευρύνουν τις 
γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον, αποκτούν νέα ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν 

                                                        
8
 Στο βιβλίο: Ο σχολικός κήπος-Αριστ. Ι. Κριάρη/Γεωπόνου-Αθήναι 1954, Εκδότης Σ. Σπύρου - δια-

βάζουμε: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ: Η λειτουργία τού σχολικού κήπου καθορίζεται από την 
εργασία:1) τού υπεύθυνου διδασκάλου διευθυντού του 2) των μαθητών, και 3) από την συνεργασία εξωσ-
χολικών παραγόντων» Απόσπασμα από το: http://www.ftiaxno.gr/2012/11/blog-post_16.html.  

http://www.ftiaxno.gr/2012/11/blog-post_16.html
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πρακτικές δεξιότητες μέσα από ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης. Σήμερα, ο σχολικός κήπος συμβάλλει στην βιωματική μά-
θηση, καθιστώντας τους μαθητές υπεύθυνους για τις πράξεις τους, και συνδέει το σχο-
λείο με την κοινωνία. (Νιάρχου-Ντίνου, 2015) 

ΙΙΙ. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ  

Στην εποχή μας, ο Σχολικός κήπος αποκαθιστά την επαφή των παιδιών με το φυσικό 
περιβάλλον και επεκτείνει το μαθησιακό περιβάλλον έξω από την αίθουσα, βοηθά τους 
μαθητές να συνεργάζονται και συνδέεται με τις αξίες της συνύπαρξης και του σεβασ-
μού του άλλου και εκπαιδεύει στη σωστή χρήση του «δημόσιου χώρου».  

Παράλληλα, βοηθά τους μαθητές να προβληματιστούν για θέματα που αφορούν το πε-
ριβάλλον και την αειφορία, ενώ βοηθά και προς την κατεύθυνση της αισθητικής και α-
ισθητηριακής καλλιέργειας των μαθητών (μυρωδιές, ήχοι, χρώματα). Επίσης, συμβάλ-
λει στην καλή φυσική κατάσταση και συναισθηματική υγεία των μαθητών αλλά και 
των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τον κήπο. Μειώνει την αντικοινωνική συμπε-
ριφορά (βία, βανδαλισμούς, ρύπανση χώρων) και βελτιώνει την αυτοεκτίμηση των μα-
θητών. 

Η ενασχόληση με τον Κήπο είτε ως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ως ε-
πιμέρους διδακτική δράση εντός διακριτών διδακτικών αντικειμένων ή προγραμμά-
των πολιτισμού, αγωγής υγείας, ή σχεδίων εργασίας, ενισχύει την αυτογνωσία των 
μαθητών, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και δράσης, αυξάνει την ενημέ-
ρωση 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.  

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την τρίχρονη λειτουργία του 
τοπικού θεματικού σχολικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ 
Γ’Αθήνας «Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου» η προστιθέμενη 
παιδαγωγική/μορφωτική αξία του σχολικού κήπου είναι πολλαπλάσια της αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων. Μπαίνοντας σε κάθε τάξη που ασχολείται με τον κήπο δια-
πιστώνει κανείς αυτό που ονομάζεται στην Παιδαγωγική Freinet «κουλτούρα εργασί-
ας», που συχνά είναι και «κουλτούρα συνεργασίας».  

 Οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τον Σχολικό Κήπο πέτυχαν: 

1. Να αναπτύξουν αίσθημα ικανοποίησης, να βελτιώσουν την εικόνα του εαυ-
τού τους. 
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2. Να αντιλαμβάνονται την έννοια της ατομικής ευθύνης, και την έννοια της 
δέσμευσης. 

3. Να καλλιεργούν μαζί τον κοινό κήπο με σχέσεις ισοτιμίας. 
4. Να γεύονται μαζί ένα προϊόν του κήπου και να αναπτύσσουν τις αξίες της 

αλληλεγγύης και του «μοιράσματος», αλλά και τα πιο απλά, όπως το να μα-
ζεύουν ένα μπουκέτο λουλούδια για να στολίσουν την τάξη τους και να πα-
ρατηρούν και να χαίρονται μαζί τα φυτά που μεγαλώνουν. 

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι στον κήπο οι μαθητές είναι σε δράση, σε κίνηση, 
μαθαίνουν να ακολουθούν με επιτυχία τις «οδηγίες» που λαμβάνουν ή τις συμβουλές 
που ζητούν, αποφορτίζονται από την πίεση της τάξης με την φυσική δραστηριότητα, 
είναι ενεργά μέλη της δράσης, της συν-σκέψης και της απόφασης σε όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος, έχουν δικαίωμα στο λόγο, στη λήψη αποφάσεων, εν συντομία πα-
ίρνουν μέρος στην οικοδόμηση της μάθησης.  

 «Στόχος μας φέτος ήταν να μετατρέψουμε παιδιά της πόλης σε... βιοκαλλιεργητές», 
αναφέρει στο ΟΙΚΟ (ένθετο περιοδικό της εφημερίδας “Καθημερινή”) ο καθηγητής Βιο-
λογίας στο Λεόντειο Λύκειο Αλέξανδρος Πανταζίδης. Το πείραμα -εκ πρώτης όψεως 
δύσκολο- φαίνεται πως τελικά λειτουργεί. Τα παιδιά επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο 
σε κάθε γεωργική εργασία, σημειώνει ο γεωπόνος, σύμβουλος βιολογικής καλλιέργει-
ας Γιάννης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος μεταδίδει την τεχνογνωσία του στους μαθη-
τές. Οι δύο επιστήμονες εργάζονται στον κήπο κάθε εβδομάδα, ενώ οι γεωργικές ερ-
γασίες μαζί με τους μαθητές γίνονται ένα Σάββατο το μήνα, κατά τη συνάντηση της 
ομάδας μετά τη θεωρητική επεξεργασία στην αίθουσα διδασκαλίας κάποιου ανάλογου 
θέματος. «Με βοηθό τα παιδιά, έχουμε κάνει όλες τις εργασίες ενός βιοκαλλιεργητή: 
σπορά, φύτεμα, σκάλισμα, ράντισμα με χαλκό, ξεβοτάνισμα, φρεζάρισμα, πότισμα και, 
φυσικά, συγκομιδή», ΟΙΚΟ Καθημερινής 20119 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ  

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΤΘΔ10 το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούμαστε 
να διαχειριστούμε είναι η καταστροφή του κήπου είτε από φυσικά αίτια, είτε (το δυσ-
κολότερο) από βανδαλισμούς σχολικών ή εξωσχολικών παραγόντων. 

Οι μαθητές αισθάνονται ματαίωση, απογοήτευση, αγανάκτηση, θυμό, επιθυμία για εκδί-
κηση, παραίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος του Εκπαιδευτικού είναι να δράσει 
αμέσως με μεθόδους, όπως: τα παιγνίδια ρόλων, η επίλυση προβλήματος και η τεχνική 

                                                        

9 http://taratsokipos.blogspot.gr/2011/09/blog-post_342.html  

10
 Όπου Τ.Θ.Δ., Τοπικά Θεματικά Δίκτυα. 

http://taratsokipos.blogspot.gr/2011/09/blog-post_342.html
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αντιλογίας (Debate), ώστε να συμβάλει στην εξεύρεση των αιτίων και της κατανόησης 
της συμπεριφοράς του «Άλλου» του καταστροφέα ή ακόμα και την αποδοχή των συνε-
πειών μιας φυσικής καταστροφής. Επίσης, η ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται 
στον χώρο και η προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των ομάδων, οι προτά-
σεις για πιο αποδοτικές συνεργασίες, η καλλιέργεια σεβασμού για τη σχολική κοινότη-
τα και η παρακίνηση-ενεργοποίηση κι άλλων μαθητών ώστε να εμπλακούν στον Κήπο 
ή σε ανάλογες δημιουργικές δραστηριότητες (θεατρικές ομάδες, αθλητικές, χορωδίες, 
εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια φωτογραφίας, ντοκιμαντέρ, κ.λ.π.) 

Άλλες αιτίες αποτυχίας μπορεί να είναι τα καλλιεργητικά λάθη ή η ανευθυνότητα, ό-
πως για παράδειγμα η παράλειψη ποτίσματο; σε περίοδο διακοπών. Με την ένταξη του 
κήπου σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όχι απλώς επιτυγχάνουν στην 
φροντίδα του δικού τους κήπου, αλλά μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στους συμ-
μαθητές και στις οικογένειές τους. «Πριν από δύο χρόνια τοποθετήσαμε στον κήπο 
μας ένα θερμοκήπιο με μικρές φράουλες, που είναι το αγαπημένο μου φρούτο, αλ-
λά κάτι κάναμε λάθος», ομολογεί η Έλενα, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου. Αντίστοιχες 
εμπειρίες αποτυχίας είχαν και άλλοι μαθητές. Τώρα, μέσω του προγράμματος, 
βρίσκουν τη «ρίζα» του κακού: περιορισμένη φροντίδα, λάθος επιλογές φυτών. Σή-
μερα, δίνουν ακόμη και συμβουλές σε όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει τον δικό του 
κήπο: «Επιλέξτε ένα φωτεινό σημείο, για να επιτυγχάνεται η φωτοσύνθεση, και 
διαλέξτε το κατάλληλο φυτό ανάλογα με το έδαφος», λέει ο Γιώργος. «Να θυμάστε 
ότι ο κήπος δεν είναι παιχνίδι. Θέλει καθημερινή παρακολούθηση με υπομονή και 
επιμονή», υπογραμμίζει ο Γρηγόρης. «Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο: θα το άφη-
νες ποτέ χωρίς νερό ή φαγητό».11 [ΟΙΚΟ Καθημερινής, 2011] 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ:  

Ο Σχολικός Κήπος πρέπει να διέπεται από ένα κοινώς αποδεκτό «κανονισμό- λειτουρ-
γίας» του, όπου θα έχουν συναποφασιστεί και καταγραφεί από την ομάδα:  

• τα Δικαιώματα των μελών («Έχω δικαίωμα να πάω στον κήπο στο διάλειμμα»)  
• οι Υποχρεώσεις των μελών («Δεν έχω δικαίωμα να πετάξω τα χαρτιά από το 

κολατσιό μου, όπου να ‘ναι») 
• οι πιθανές «Συνέπειες» για πράξεις που αντιβαίνουν στον κανονισμό («Χάνω το 

δικαίωμα να πάω στο κήπο για 1 εβδομάδα») 

                                                        

 11 http://taratsokipos.blogspot.gr/2011/09/blog-post_342.html 
 

http://taratsokipos.blogspot.gr/2011/09/blog-post_342.html
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• «Επιδιορθώσεις» για αντιδεοντολογική συμπεριφορά των μελών («Πάτησα επί-
τηδες τα λουλούδια, άρα ως συνέπεια, αναλαμβάνω να ξεχορταριάσω…») 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  

Η αξιοποίηση και η σημασία του Κήπου στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
και η σύνδεσή του με την Τοπική Κοινωνία  

 Ένας ενεργός σχολικός κήπος πρέπει να:  

• Συγκεντρώνει όλους τους μαθητές, τους διδάσκοντες, τον Σύλλογο γονέων, 
τον Δήμο, αλλά και την τοπική κοινωνία στην κατεύθυνση δημιουργίας ενερ-
γών πολιτών. 

• Στον Κήπο οι μαθητές θα μάθουν να προτείνουν, να εξαλείφουν τις εντάσεις, 
να επιλύουν διαφορές, να διαχειρίζονται τις εργασίες και τα οικονομικά (εφό-
σον υπάρχουν). Οι συγκεντρώσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες (π.χ. «κου-
τί με ιδέες», προβλήματα προς επίλυση, εφημερίδα τοίχου, κ.ά. 

• Οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν με δημοκρατικές-συμμετοχικές διαδι-
κασίες 

• Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τον προφορικό λόγο να συμμετέχουν σε 
μια συζήτηση, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, να σέβονται τους κανόνες. 

 

Σύμφωνα με τις Νιάρχου- Ντίνου, οι αξίες ζωής που καλλιεργούνται στον Σχολικό Κή-
πο είναι: 

• Αλληλεγγύη (προσφορά τα προϊόντα των κήπων σε Ιδρύματα, Κοινωνικά Παν-
τοπωλεία κλπ) 

• Κατανομή εργασιών και αλληλοβοήθεια (εργασία του κάθε παιδιού ανάλογα με 
τις δυνάμεις του) 

• Σεβασμός στην τροφή τους, αλλά και επίγνωση της ποιότητας της τροφής που 
επιλέγουν. 

• Υπευθυνότητα και ανάληψη ευθύνης και δράσης (οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 
ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται και φροντίζουν να ποτίσουν, να σκάψουν, να ξε-
βοτανίσουν τον σχολικό τους κήπο, ακόμα και τις ημέρες που τα σχολεία είναι 
κλειστά). 

• Δημιουργία ενεργών πολιτών που θα εξετάσουν το ζήτημα της βιώσιμης ανάπ-
τυξης διαφόρων περιοχών και την πιθανή συμμετοχή των πολιτών σε αυτή. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και της ενσυναίσθηση και τέλος, 
• Επιθυμία και συνεισφορά προς τον μετασχηματισμό του συμβατικού Σχολείου 

σε Αειφόρο.  
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Κατά την τριετή λειτουργία των Τοπικών Θεματικών Δικτύων των Κήπων των Διευ-
θύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Γ' Αθήνας επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι (Νιάρχου — 
Ντίνου, 2015): 

• Απόκτηση γνώσεων  
• Καλλιέργεια-Ανάπτυξη Ψυχοκινητικών και Κοινωνιογνωστικών δεξιοτήτων  
• Εκπαίδευση Ενεργών Πολιτών  
• Περιβαλλοντική-Πολιτισμική ευαισθητοποίηση 
• Άνοιγμα του Σχολείου στην Κοινωνία 
• Πραγματοποίηση ενός ομαδικού έργου 
• Χρήση εργαλείων (από τους πιο μικρούς μαθητές).  

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της λειτουργίας του Σχολικού Κήπου είναι το ά-
νοιγμά του στην Κοινωνία. Οι λόγοι για ένα τέτοιο άνοιγμα είναι πολλοί: 

• Οι καλλιεργητές - μαθητές θέλουν να δείξουν τι έχουν φυτέψει, καλλιεργήσει, 
κατασκευάσει, στον κήπο τους. 

• Οι μαθητές θέλουν να μοιραστούν σκέψεις, απόψεις, παρατηρήσεις για τη δου-
λειά τους στον κήπο. 

• Ο κήπος είχε μεγάλη παραγωγή: ευκαιρία για μοίρασμα. 
• Οι μαθητές θέλουν να ευαισθητοποιήσουν και να εμπλέξουν μελλοντικά τους 

γονείς, το υπόλοιπο σχολείο, την τοπική κοινωνία. 
• Οι μαθητές που αποφοιτούν θέλουν να παραδώσουν τον κήπο, σε αυτούς που 

έρχονται. 

Σε μια εκδήλωση ''Ανοιχτών θυρών'' στον κήπο, ο υπεύθυνος καθηγητής και η ομάδα 
του κήπου αποφασίζουν την ημερομηνία, την ώρα, τις δραστηριότητες που θα γίνουν. 
Σχεδιάζουν προσκλήσεις, αφίσες, πόστερ, stands, προσκαλούν τον Δήμαρχο, τους γο-
νείς, τους επαγγελματίες. Αποφασίζουν τι θα κάνουν τα προϊόντα (ανταλλαγή, πώληση, 
τιμή) και που θα διατεθούν τα πιθανά έσοδα. Τέλος, κάνει τον απολογισμό και την αξι-
ολόγηση της εκδήλωσης.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σήμερα, η ανάγκη εισαγωγής του Σχολικού Κήπου στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
επιτακτική, σε δραστηριότητες τυπικής, ημιτυπικής, ή άτυπης εκπαίδευσης, στην σχο-
λική τάξη, στην σχολική αυλή- πεδίο, ή στην κοινότητα, με διαφοροποιημένους στόχο-
υς- μεθοδολογίες που θα συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης, την 
καλλιέργεια της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την επίρρωση της συ-
νείδησης της ευθύνης των μαθητών-μελλοντικών πολιτών, μέσα από την ενεργοποί-
ηση και καλλιέργεια όλων των ψυχοσωματικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων τους 
στον σχολικό κήπο, σε ποικίλα γνωστικά πεδία, καθώς η ενεργός συμμετοχή στις δρά-
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σεις της σχολικής κοινότητας και η διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία 
μπορεί να επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στην καλλιέργεια της «κουλτούρας» του ε-
νεργού, δημοκρατικού πολίτη, αξία καίριας σημασίας στο κοινωνικό- πολιτικό συγκεί-
μενο, όπου καλούνται τα παιδιά να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.  
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Στον κήπο μού γελούσανε τα 
ρόδα, οι μενεξέδες  

κάτου από πέπλους μού έστελ-
ναν δροσοχαιρετισμούς.  

Και πέρασα. Οι αμύριστοι στο-
χαστικοί πανσέδες  

με κοίταζαν, ασάλευτοι. Και 
στάθηκα σ' αυτούς. 

Κωστής Παλαμάς 
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Τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Γ΄ Αθήνας: «Ο σχολικός κήπος των 
χρωμάτων και των αρωμάτων» (Α/θμια) και 
«Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της 
τροφής μου» (Β/θμια) ιδρύθηκαν το 2012 με 
σκοπό την εκπαίδευση για την αειφορική δια-
χείριση των σχολικών κήπων, τη δικτύωση 

των σχολείων, τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, την 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών, την καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων 
και δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση ενός μη ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ των μαθη-
τών και τη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών για το φυσικό περιβάλλον. 

 Κύριος σκοπός ενός Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης είναι «να δώσει τη δυνατότητα σε ένα σύ-
νολο μαθητικών ομάδων από διαφορετικές περιοχές να 
εργαστούν πάνω σε μια κοινή θεματική ενότητα με στόχο 
να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, 
να δώσουν ιδέες και να υποστηρίξουν η μία την άλλη, να 
βρουν κοινές μεθόδους προσέγγισης, να διατηρήσουν τη 
διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία τους, να αναδεί-
ξουν τα κοινά ζητήματα, να εντοπίσουν τις διαφορές, να 
νιώσουν ενδυνάμωση μέσα από τη συμμετοχή σε κάτι 
κοινό, να συνεργαστούν στην ανάπτυξη δράσεων σε το-
πικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο»12. 

Το κριτήριο επιλογής του θέματος για 
τη δημιουργία και καλλιέργεια των 
σχολικών κήπων προέκυψε από το ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση οποιοδήποτε διαθέ-
σιμου χώρου του σχολείου και με ο-
ποιαδήποτε μορφή (παρτέρια, γλά-

στρες, ζαρντινιέρες, μέσα κι έξω από την τάξη κλπ). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Γ’ 
Διεύθυνση είναι μια από τις μεγαλύτερες Διευθύνσεις της Αττικής και περιλαμβάνει 8 

                                                        
12 Τσαλίκη Βέτα (2005), «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;» Μια 
σύντομη περιγραφή και αποτίμηση της λειτουργίας των ΚΠΕ στην Ελλάδα», στο Γεωργόπουλος 
Α.Δ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται…, Αθήνα, 635-654 
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Δήμους διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής αλλά 
και χωροταξικής κατανομής στην οποία υπάρχουν 
σχολεία που περιβάλλονται από ελάχιστο έως και 
λιγοστό αστικό πράσινο (π.χ. τα σχολεία του Δήμου 
Περιστερίου) και άλλα που είναι περιτριγυρισμένα 
από πυκνό αστικό πράσινο (π.χ τα σχολεία του Δή-

μου Χαϊδαρίου)13. 
Παράλληλα, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες «η συμμετοχή των μαθητών στην 
καλλιέργεια σχολικού κήπου αυξάνει το ενδιαφέρον του μαθητή για μάθηση (Blair 
2009) αφού ο ίδιος συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία της μάθησης μέσω της έρε-
υνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας (Broda, 2007). Επιπλέον, βελτιώνεται η α-
καδημαϊκή επίδοση του μαθητή (Broda 2007), καλλιεργούνται συνεργατικές και οργα-
νωτικές δεξιότητες, το αίσθημα ευθύνης, της υπομονής και της επιμονής (Ozer 2006) 
όπως επίσης και θετικές στάσεις απέναντι στο φυσικό περιβάλλον (Blair 2009). Επίσης, 
δημιουργείται η αίσθηση του «ανήκειν» εφόσον ο κήπος δε φτιάχνεται για τους μαθη-
τές αλλά από τους μαθητές (Wake 2007)14». 
 
Κατά την αποτίμηση των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας των Τοπικών Θεματικών Δι-
κτύων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, κι αφού υλοποιήθηκε κύκλος επι-
μορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων καθώς και επισκέψεων σε χώρους που έχουν 
σχέση με την ανάπτυξη των σχολικών κήπων, αναδεικνύεται η δημιουργική και ουσια-
στική συνεργασία 
και αλληλεπίδραση 
των συμμετεχόν-
των μέσω της αν-
ταλλαγής ιδεών 
και γνώσεων κα-
θώς και μέσω της 
αντιμετώπισης κι 

                                                        

13 Νιάρχου, E.,  Ντίνου, I.(2015).   «Η συμβολή των Τοπικών Θεματικών Δικτύων Π.Ε. των Διευθύν-
σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας με θέμα τους “Σχολικούς Κήπους” στην απόκτηση 
γνώσεων και στην ανάδειξη συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών». Πρακτικά 7ου Πα-

νελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος 8-10 Μαΐου 2015.  

14 Στέλλα Πέτρου, Κωνσταντίνος Κορφιάτης , «Οι σχολικοί κήποι ως καινοτόμα περιβάλ-

λοντα μάθησης: το εκπαιδευτικό υλικό «Σχολικοί λαχανόκηποι: σκέφτομαι -

συνεργάζομαι-δρω», Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. τεύχος 8 (53) 

 

http://www.peekpemagazine.gr/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.peekpemagazine.gr/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-0
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επίλυσης καθημερινών πρακτικών. Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικά το παράδειγ-
μα του 2ου ΕΠΑΛ Ιλίου που, λόγω του τμήματος Γεωπονίας και Περιβάλλοντος και των 
γεωργικών εργαλείων που διαθέτει, πρόσφερε σπορόφυτα και δάνεισε εργαλείο «φρέ-
ζα» στο 16ο Γ/σιο Περιστερίου και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων και συνέ-
βαλε στη δημιουργία ενός φυτώριου μέσα στην τάξη του Γ1 τμήματος του 7ου Δ.Σ. Αγ. 
Αναργύρων υπό την καθοδήγηση του γεωπόνου – καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας 
και Περιβάλλοντος του σχολείου. Παράλληλα, για την επίτευξη της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών - μελών των Τοπικών Θεματικών Δικτύων συγκροτήθηκε, από το Γρα-
φείο περιβαλλοντικής Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, κλειστή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι 
εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ιδέες, καλές πρακτικές, δραστη-
ριότητες, ενημερώσεις, άρθρα, σεμινάρια, δράσεις ή οτιδήποτε άλλο χρήσιμο για την 
υλοποίηση του προγράμματός τους.  

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά 
τη διάρκεια των σεμιναρίων - Ημερίδων υ-
πήρξε αρμονική και αποτελεσματική συνερ-
γασία - και αρκετές φορές συμπληρωματική 
μεταξύ των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και 
της Β/θμιας Εκπαίδευσης - μέσω της οποίας 
ολοκληρώθηκαν θεματικές εργασίες που 
στηρίζονταν στις στάσεις κι απόψεις εκπαι-
δευτικών διαφορετικών βαθμίδων. Τα απο-
τελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. 
Οι δεξιότητες αλληλοσυμπληρώνονταν και 

αναδείχτηκαν εργασίες υψηλής δημιουργικότητας.15 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι κοινές δράσεις (ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις) καθώς και οι κοινοί προβληματισμοί, 
στο πλαίσιο των Τοπικών Δικτύων, καλλιέργησαν κο-
υλτούρα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
των δύο Διευθύνσεων και στις υπόλοιπες εκτός δι-
κτύου επιμορφωτικές συναντήσεις με αποτέλεσμα το 
«σπάσιμο» των στερεότυπων που θέλουν τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης απομονωμένες και αποξενω-
μένες τη μια από την άλλη.16 

                                                        
15

 Ο.π. Νιάρχου, E.,  Ντίνου, I.(2015). 
16

  Ο.π. Νιάρχου, E.,  Ντίνου, I.(2015). 
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Τέλος ένα ακόμη αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας - δικ-
τύωσης των εκπαιδευτικών των Τοπικών Θεματικών Δικτύου είναι η συμμετοχή τους 
στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού που αποτελείται από δύο συλλογικούς τόμους (έ-
να που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και ένα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και είναι 
αποτέλεσμα εξαιρετικών ιδεών, δράσεων και καλών πρακτικών που εφάρμοσαν τα 
σχολεία της Α/θμιας και της Β/θμιας Γ΄ Αθήνας. Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν με ακρί-
βεια και συνέπεια τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία που ακολούθησαν 
κατά τη διενέργεια των προγραμμάτων τους και συμμετείχαν στη σύνθεση των συλ-
λογικών τόμων, στόχος των οποίων είναι να συμβάλλουν στη γνωριμία και την ενημέ-
ρωση των μαθητών για την αισθητική, περιβαλλοντική, εκπαιδευτική αξία ενός σχολι-
κού κήπου καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων και αξιών για το περιβάλλον. (Πατήστε 
επάνω στην εικόνα Ctrl + κλικ για να δείτε τον συλλογικό τόμο της Α/θμιας Διεύ-
θυνσης Γ΄ Αθήνας: http://osxolikoskipostisgathinas.weebly.com/)  

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟ-

ΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βασιλική Κόντου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Οικολογίας, Αν. Υπευθύνου 
ΚΠΕ Ελευσίνας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έντονη αστικοποίηση, η άναρχη ανάπτυξη και επέκταση 
των πόλεων είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη 
δημιουργία περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.  

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση μιας αστικής περιοχής οδηγεί στη μεταβολή των κλι-
ματικών συνθηκών, στην αλλοίωση του αστικού τοπίου και την υποβάθμιση της ποιό-
τητας των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασί-
νου αποτελούν στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την υψηλή ποιότητα διαβίωσης μέ-
σα στον αστικό χώρο. Συγκεκριμένα η αύξηση του ποσοστού των χώρων πρασίνου και 
η κατάλληλη κατανομή τους μέσα στον αστικό ιστό μπορούν να συμβάλλουν στην α-
ναβάθμιση των συνθηκών ζωής μέσα στην πόλη. 

Ταυτόχρονα η μεγάλη αύξηση και συγκέντρωση πληθυσμού στις αστικές περιοχές 
σε συνδυασμό με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρί-
σης, όπως πολέμους, φυσικές καταστροφές κ.α., οδήγησαν στην εμφάνιση της αστικής 
γεωργίας. Η δημιουργία αστικών λαχανόκηπων συνδέθηκε πολλές φορές με την επι-

http://osxolikoskipostisgathinas.weebly.com/
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βίωση των πολιτών στα αστικά κέντρα και συνέβαλε στην αντιμετώπιση της φτώχειας 
και της επισιτιστικής κρίσης.  

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Είναι γεγονός ότι η εικόνα και το περιβάλλον μιας πόλης είναι το αποτέλεσμα της 
ιστορικής και πολιτισμικής εξέλιξης της σε συνδυασμό με τα κοινωνικά, οικολογικά 
και οικονομικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. 

Το αστικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τη συνύπαρξη ανθρωπογενών δραστηρι-
οτήτων και φυσικών στοιχείων, με κυρίαρχη την παρουσία των έντονων ανθρώπινων 
επεμβάσεων. Ο αστικός χώρος δεν περιλαμβάνει μόνο τον άνθρωπο και τις δραστηρι-
ότητες του, αλλά και φυσικά στοιχεία (έμβια ή άβια), όπως η βλάστηση, η πανίδα, το έ-
δαφος κ.ά., τα οποία βρίσκονται σε μία διαρκή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με-
ταξύ τους.  

Η διαδικασία δημιουργίας και επέκτασης των αστικών περιοχών έγινε με τη 
µετατροπή φυσικών οικοσυστημάτων (δασικών ή αγροτικών) σε αστικά. Αυτό είχε με-
γάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον αφού για την 
κάλυψη των αυξημένων οικιστικών αναγκών, 
μεγάλες εκτάσεις δασικής και αγροτικής μορ-
φής εντάσσονται στις νέες επεκτάσεις των πό-
λεων. Έτσι μέσα στο οικιστικό περιβάλλον μπο-
ρεί να περιλαμβάνονται φυσικοί σχηματισμοί, 
όπως ποτάµια, και λόφοι ή και να γειτνιάζουν 
µε φυσικά οικοσυστήματα όπως περιαστικά δά-
ση, λίμνες κ.ά. Είναι σημαντικό, η προστασία και 
η ανάδειξη των φυσικών στοιχείων να αποτελεί 
μία από τις βασικές προτεραιότητες στο σχεδι-
ασμό μιας πόλης, αφού μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση των κλιμα-
τικών συνθηκών, έχουν θετική επίδρα-
ση στην υγεία των πολιτών ενώ η ο-
μορφιά της φύσης συνδέεται στενά με 
την αίσθηση της ελευθερίας και της 
χαλάρωσης.   

H οργάνωση και η λειτουργία μιας 
πόλης, ως τόπος συγκέντρωσης πολ-
λαπλών δραστηριοτήτων, βασίζεται σε 

Συγκεκριμένα, η ποιότητα του αστικού  
περιβάλλοντος  επηρεάζεται κυρίως  
από  την: 
 αστική ρύπανση (ατµόσφαιρας, νερού, 

εδάφους, ηχορύπανσης, παραγωγής 
απορριμµάτων)  

 παρουσία της φύσης (χλωρίδα και πανίδα 
στην πόλη) 

 πυκνότητα της δόμησης (οδικό δίκτυο, 
ύπαρξη ελεύθερων χώρων, κτίρια) 

Η πυκνή δόμηση και η έλλειψη ελεύθε-

ρων χώρων και χώρων πρασίνου είναι 

εμφανής στο αστικό περιβάλλον 
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στοιχεία όπως η ενέργεια, το νερό και οι πρώτες ύλες. Οι πόλεις, λόγω της αύξησης 
του πληθυσμού και την επέκτασης τους, για να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
των κατοίκων σε φυσικούς πόρους και άλλα προϊόντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από πόρους μακρινών περιοχών. Έτσι πολλές φορές αυτοί οι πόροι προέρχονται από 
πολύ μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παραγωγή στερεών, υγρών και αέριων αποβ-
λήτων μέσα στις σύγχρονες πόλεις έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το αστικό 
περιβάλλον και να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων μέσα σε 
μία πόλη. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν το επίπεδο ποιό-
τητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο. Βασικός στόχος μιας σύγχρονης πόλης πρέπει να 
είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία της με βάση την αρχή της υγιεινής διαβίωσης, του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού και της ισονομίας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές συνθήκες του συγκεκριμένου τόπου. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΤΟΣ 

Οι πόλεις εμφανίζουν πολλές ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την αλλοίωση της 
φυσιογνωμίας και της τοπογραφίας του περιβάλλοντος καθώς και από την αλλαγή των 
κλιματικών συνθηκών, κυρίως λόγω της έντονης ανθρώπινης δράσης. Οι μεταβολές 
αυτές επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή του ανθρώπου αλλά και των υπόλοιπων έμβιων 
όντων που ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε μια πόλη.  

Από τη ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση των αστικών περιοχών δημιουργήθηκαν 
αυξημένες ανάγκες στέγασης για τους ανθρώπους που μετακινήθηκαν από την ύπαιθ-
ρο προς τις πόλεις. Έτσι η υψηλή και πυκνή δόµηση, η χρήση όχι κατάλληλων οικοδο-
μικών υλικών, οι αυξημένες ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με την αυ-
ξημένη κατανάλωση ενέργειας διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο κλίμα μέσα στις αστικές 
περιοχές. Οι παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα μιας περιοχής μπορεί να είναι φυσι-
κοί, όπως η βλάστηση και το νερό, μπορεί όμως να είναι και τεχνητοί, όπως τα υλικά 
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια πόλη. 

Αναλυτικότερα οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα των αστικών 
περιοχών  είναι: 

• η χρήση οικοδομικών υλικών με μεγαλύτερη θερμοαγωγιμότητα και θερμο-
χωρητικότητα. Τα υλικά αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι, απορροφούν και αποθηκεύουν πολύ περισσότερη θερμική ενέργεια 
από τον ήλιο, σε σχέση µε αυτή των υπαίθριων περιοχών. Κατά τη διάρκεια 
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της νύχτας την αποδίδουν στον ατμοσφαιρικό αέρα του περιβάλλοντος αλλά 
δεν προλαβαίνουν να αποφορτιστούν, οπότε προκύπτουν αρκετά υψηλότερες 
θερµοκρασίες σχετικά με εκείνες της υπαίθρου.  

• η εισροή τεχνητής ενέργειας, λόγω της θέρμανσης των κτιρίων, της κίνησης 
των αυτοκινήτων κ.ά. 

• η μεταβολή της κίνησης του αέρα, λόγω της αλλοίωσης που έχει υποστεί η 
μορφολογία του εδάφους, της μεγάλης πυκνότητας δόμησης, των υψηλών 
κτιρίων και του σχεδιασμού του οδικού δικτύου. Αυτοί οι παράγοντες αποτ-
ρέπουν και εμποδίζουν την είσοδο και κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αστι-
κό χώρο. Έτσι δεν αξιοποιούνται οι ευνοϊκές επιδράσεις των ανέμων, οι οποί-
οι μπορούν να συμβάλλουν στο φυσικό δροσισμό μιας πόλης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού και στην απομάκρυνση των αέριων ρύπων.  

• η μειωμένη εξάτμιση, που οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό της βροχής α-
πορρέει γρήγορα επιφανειακά. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκ-
ρασία μέσα στην πόλη επηρεάζει τη σχετική υγρασία του αέρα, η οποία κατά  
τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μικρότερη σχετικά με αυτή της υπαίθρου.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων εμφανίζεται το φαινόμενο της αστικής 
θερμικής νησίδας, το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλότερων θερμοκρασιών στα 
αστικά κέντρα σε σχέση με τις υπαίθριες ή τις γύρω αστικές περιοχές. Αναλυτικότερα, 
στον περιαστικό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στο 
έδαφος προκαλεί εξάτμιση του νερού από το έδαφος και τη βλάστηση, προκαλώντας 
αύξηση στη σχετική υγρασία του αέρα και μείωση στη θερμοκρασία του. Αντίστροφα, 
μέσα στην αστική περιοχή η πυκνή δόμηση, η έλλειψη πρασίνου και η χρήση υλικών 
που απορροφούν τη θερμική ενέργεια προκαλούν αύξηση στις θερμοκρασίες του αέρα. 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερα σε περιοχές με μεσογειακό 
κλίμα οι υψηλές θερμοκρασίες του αέ-
ρα μέσα στην πόλη έχουν αρνητικές 

συνέπειες, όπως η αύξηση των αναγκών δροσισμού, που προκαλεί αυξημένη κατανά-
λωση ενέργειας, λόγω της λειτουργίας κλιματιστικών μηχανημάτων. Επίσης το φαι-

Σχεδόν κάθε µεγάλο αστικό κέντρο 

στον κόσµο είναι θερµότερο κατά 1°C 

έως 4° C από το γειτονικό µη αστικό - 

αγροτικό περιβάλλον και αυτό συντε-

λεί ώστε οι πόλεις να 

συµπεριφέρονται σαν  

«θερµονησίδες» 
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νόμενο της αστικής θερμικής νησίδας επηρεάζει τη συγκέντρωση και διανομή της ατ-
μοσφαιρικής ρύπανσης, επειδή η θερμότητα επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις στην 
ατμόσφαιρα που οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αστικού περιβάλλοντος είναι ότι η ποιότητα και η 
σύνθεση του αέρα μιας πόλης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της υπαίθρου. Έτσι στα 
αστικά κέντρα ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει ρύπους, οι οποίοι προέρχονται κυρίως 
από τις μεταφορές, τις κεντρικές θερμάνσεις και τη βιομηχανική δραστηριότητα. 

Επίσης η καταστροφή των περιαστικών δασών από πυρκαγιές, λόγω καύσης της βι-
ομάζας, αποτελεί μια ακόμη πηγή ρύπανσης για τις πόλεις. Επιπλέον η μεγαλύτερη πο-
σότητα των αιωρούμενων σωματιδίων (αιθάλη, σκόνη κ.ά.) που εμφανίζεται στην ατ-
μόσφαιρα της πόλης σχετικά με εκείνη της υπαίθρου, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ισχυρή αρνητική επίδραση στο επίπεδο της ποιότητας ζωής 
στην πόλη, αφού η επέκταση του αστικού περιβάλλοντος συνδέεται µε την καταστρο-
φή των περιαστικών φυσικών περιοχών και με την εμφάνιση προβλημάτων ρύπανσης 
μέσα στον αστικό χώρο. Η προστασία, αναβάθμιση και αξιοποίηση των φυσικών στοι-
χείων είναι ζωτικής σημασίας για την οργάνωση μιας πόλης, αφού μπορούν να μειώ-
σουν την ένταση των παραπάνω προβλημάτων και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής. 

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Είναι γεγονός ότι το αστικό πράσινο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκ-
τες βιωσιμότητας που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής στην πόλη. Έτσι στις σύγ-
χρονες πόλεις, και στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης τους, οι ε-
λεύθεροι χώροι και το αστικό πράσινο αποτελούν στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος, 
τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές των κλιματικών συνθηκών μιας 
περιοχής και να βελτιώσουν στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών μέσα σε μια πόλη. 

 

 

 

 

 

 Ο όρος «αστικοί χώροι πρασίνου» περιλαμβάνει τους ελεύθερους χώρους εντός 
του αστικού ιστού στους οποίους έχει αναπτυχθεί αυτοφυής  βλάστηση, που μπο-
ρεί να προϋπήρχε της δημιουργίας της πόλης στην περιοχή και ενσωματώθηκε σ’ 
αυτήν, ή στους οποίους έχει εγκατασταθεί τεχνητή  βλάστηση, που σχεδιάστηκε 
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της πόλης (πεζοδρόμια με φυτεύσεις, δενδροφυτε-
μένες πλατείες, διαχωριστικές νησίδες οδών,  κλπ.).  
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Οι κυριότεροι χώροι πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό είναι: 

 

 

Από τις πολλαπλές ευεργετικές λειτουργίες αυτών των χώρων προκύπτουν σημα-
ντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τα οποία παρουσιάζονται πα-
ρακάτω.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α. Επηρεάζει το μικροκλίμα μιας πόλης 

Ως μικροκλίμα μιας αστικής περιοχής ονομάζουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες 
που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους κλιματικούς παράγον-
τες μιας περιοχής, του σχεδιασμού και του τρόπου οργάνωσης της. Οι σημαντικότεροι 
παράγοντες που διαμορφώνουν το μικροκλίμα μιας πόλης είναι η θερμοκρασία του 
αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία, η κίνηση και η υγρασία του αέρα.  

Οι χώροι πρασίνου επηρεάζουν ευνοϊκά το μικροκλίμα μιας πόλης ασκώντας θετι-
κή επίδραση όχι μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και σε όλους τους τομείς της 
αστικής διαβίωσης. Αναλυτικότερα: 

 Η παρουσία βλάστησης μέσα στον αστικό ιστό βελτιώνει τη θερμοκρασία του 
αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέσω της εξατμισοδιαπνοής 

Χώροι πρασίνου μέσα στην πόλη 

 

 άλση 
 πάρκα 
 πλατείες  
 πεζόδρομοι  
 παιδικές χαρές 
 ιδιωτικοί κήποι  
 δενδροστοιχίες  

 

 σχολικές αυλές  
 προαύλια των εκκλησιών  
 κοιμητήρια  
 αθλητικοί χώροι  
 περίβολοι δημόσιων κτιρίων 
 βοτανικοί κήποι 
 αρχαιολογικοί χώροι 
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και της ρύθμισης της ηλιακής ακτινοβολίας (σκίαση από τα δέντρα). Η αποτε-
λεσματικότητα τους εξαρτάται από το είδος του φυτού, τη μορφή των φύλλων 
και την πυκνότητα του φυλλώματος.  
 

 
 

 Οι χώροι πρασίνου μέσα σε μια πόλη μπορούν να µειώσουν την επίδραση της αστι-
κής θερµονησίδας µέσω της εξάτµισοδιαπνοής και της σκίασης των δέντρων, μετ-
ριάζοντας τη θερμοκρασία του αέρα (το καλοκαίρι χαμηλότερη κατά 2-3˚ C), γεγο-
νός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τις μεσογει-
ακές πόλεις. Έτσι τα δέντρα ονομάζονται και φυσικές συσκευές κλιματισμού, αφού 
προκαλούν μείωση της θερμοκρασίας και αύξησης της υγρασίας του αέρα. 

 
Β. Ρυθμίζει την κίνηση του αέρα, ανανεώνει και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα μέσα 
σε μια πόλη 

Η βλάστηση μπορεί να επηρεάσει την κίνηση του αέρα μέσα σε μια πόλη και ταυ-
τόχρονα να συμβάλλει στην ανανέωση της ποιότητας του αέρα. Τα δένδρα και οι 
θάμνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν, να φιλτράρουν και να κα-
τευθύνουν τη ροή του αέρα επηρεάζοντας έτσι τον αερισμό μέσα σε μια αστική πε-
ριοχή. Ειδικότερα το αστικό πράσινο:  

 βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με την παραγωγή οξυγόνου και 
την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης:                                            
6CO2 + 6H2O + ενέργεια   C6H12O6 + 6O2 

 συγκρατεί τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα οξείδια του θείου και του αζώ-
του καθώς και αιωρούμενα σωματίδια, φιλτράροντας τον ατμοσφαιρικό αέρα και 

 ρυθμίζει την κίνηση και ανανεώνει τον αέρα της πόλης, επηρεάζοντας τις συνθή-
κες αερισμού. Πολλές φορές τα δένδρα χρησιμοποιούνται ως αντιανεμικοί φράκ-
τες για τον έλεγχο της κίνησης των ανέμων. Συγκεκριμένα προκαλούν μείωση 
στην ταχύτητα του ανέμου δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες και μπορούν 
να εξασφαλίσουν αντιανεμική προστασία σε κτίρια και αυτοκινητοδρόμους. 

Φυλλοβόλα δέντρα 

Το χειμώνα,  που ρίχνουν τα φύλλα τους, 

επιτρέπουν στις ακτίνες του ήλιου να περά-

σουν και να φθάσουν μέχρι το έδαφος. Έτσι 

δημιουργούν ένα ευχάριστο αίσθημα ζεσ-

τασιάς  λόγω της αυξημένης ηλιακής ακτι-

νοβολίας. 

Το καλοκαίρι διακρατούν ηλιακή ακτινοβο-

λία και προκαλούν μείωση της θερμοκρασί-

ας, προσφέροντας σκίαση και δροσιά. 

 

 

 

Φυλλοβόλα δέντρα (πλάτανος) σε 

κεντρική πλατεία της Ελευσίνας 
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Γ. Ρυθμίζει την κίνηση του νερού μέσα στο αστικό περιβάλλον 
 

Το πράσινο παίζει καθοριστικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο και στην πορεία κίνη-
σης του νερού μέσα σε μια αστική περιοχή. Η βλάστηση μέσα στο αστικό περιβάλλον 
συμβάλλει στην ομαλή ροή, απορρόφηση και αποθήκευση του νερού.  
Συγκεκριμένα οι χώροι αστικού πρασίνου μπορούν να επηρεάσουν την κίνηση του νε-
ρού, όπως περιγράφεται παρακάτω : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Δ. Συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στην πόλη 

Το αστικό και περιαστικό πράσινο δηµιουργεί βιοτόπους για τη χλωρίδα και την πα-
νίδα. Οι πράσινοι διάδροµοι και τα δίκτυα πρασίνου που συνδέουν διάφορους χώρους 
με βλάστηση (π.χ. πάρκα, άλση, φυσικά δάση) ενεργούν σαν άξονες κίνησης για πολλά 
ζώα και σαν µέσο διασποράς γενετικού υλικού των φυτών. Ειδικότερα αποτελούν χώ-
ρους φιλοξενίας και αναπαραγωγής των φυτικών και ζωικών οργανισμών.  

 Έτσι οι χώροι 
πρασίνου λειτουρ-
γούν ως καταφύ-
για βιοποικιλότη-
τας στα αστικά κέ-
ντρα και αποκτούν 
ιδιαίτερη αξία, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής ενώ ταυτόχρονα α-
ποτελούν πεδίο γνώσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον πολίτη. 

 

 Διακράτηση των κατακρημνισμάτων 

 Επιβραδύνουν τη ροή του νερού προς το έδαφος 

 Αύξηση της διήθησης του νερού στο έδαφος 

 Μείωση της επιφανειακής απορροής και της διάβ-

ρωσης 

 Εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα  

και 

 μείωση του κινδύνου για πληµµύρες στο αστικό 

περιβάλλον 

Τα δέντρα και οι θάμνοι με το ριζικό σύστημα τους συγκρατούν το έδαφος, εμποδίζοντας τη διάβρωση, 

ενώ το χώμα απορροφά το νερό της βροχής. Έτσι μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση στην ποιότη-

τα και στην επιφανειακή απορροή του νερού και παράλληλα να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου 

πλημμυρών. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Το αστικό πράσινο αποτελεί ένα από τα στοιχεία των σύγχρονων πόλεων που παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εικόνα και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος, βελτιώ-
νοντας την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων μέσα σε μία πόλη. Οι αστικοί χώροι 
πρασίνου έχουν μια ιδιαίτερη αξία ως χώροι αναψυχής, σωματικής και ψυχικής ανά-
τασης.  

Οι χώροι πρασίνου λειτουργούν ως χώροι ξεκούρασης, χαλάρωσης ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρουν δυνατότητες για ψυχαγωγία (περίπατο, άθληση, παιχνίδι). Σε αρκετές πε-
ριπτώσεις οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευκαιρίες για περπάτημα, ξεκούραση, παρατή-
ρηση και αθλητικά παιχνίδια. Έτσι επηρεάζουν θετικά τη σωματική και ψυχική υγεία 
του ανθρώπου, η οποία έχει επηρεαστεί από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα 
στα αστικά κέντρα και την απομάκρυνση του από το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον η 
βλάστηση και η παρουσία άλλων φυσικών στοιχείων μέσα στις πόλεις ικανοποιεί την 
ανάγκη του ανθρώπου για επαφή με τη φύση ενώ παράλληλα προσφέρουν ζεστασιά 
και ηρεµία, σε αντίθεση µε την ψυχρή αίσθηση του δοµηµένου περιβάλλοντος. 

Το πράσινο έχει μεγάλη συμβολή 
στην αισθητική αναβάθμιση μιας πόλης. 
Τα δέντρα και οι θάμνοι αποτελούν αισ-
θητικά στοιχεία του αστικού περιβάλ-
λοντος, τα οποία απαλύνουν τις αρχι-
τεκτονικές γραμμές των κτιρίων, διασ-
πούν τη μονοτονία της θέας, δημιουρ-
γούν κινήσεις και ευχάριστους ήχους, 
αναβαθμίζοντας την εικόνα και ποιότη-
τα του αστικού τοπίου. 

Επίσης εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, προσφέροντας δυνατότητες 
για γνώση και παρατήρηση της φύσης, 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη όλων 
των αισθήσεων με πλήθος ερεθισμάτων όπως π.χ. οπτικών, ακουστικών, γνωστικών 
και συναισθηματικών, που έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Αρκετές φορές λειτουρ-
γούν και ως χώροι κοινωνικών υπαίθριων εκδηλώσεων και πολιτιστικών γεγονότων. 

Τέλος, οι χώροι πρασίνου μέσα στην πόλη μπορούν να αποτελέσουν χώρους κοινω-
νικής συνάθροισης, όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μεταξύ 
τους και να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις, ενισχύοντας και το συναίσθημα της 
αλληλεγγύης. 

Χώροι άθλη-

σης και ψυχα-

γωγίας μέσα 

σε άλσος 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Είναι γεγονός ότι η παρουσία πρασίνου μέσα σε μια πόλη, εκτός από την σημαντική 
περιβαλλοντική και κοινωνική της διάσταση, συνδέεται και με άμεσα και έμμεσα οικο-
νομικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής.  

Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλο-
ντος, γεγονός από το οποίο προκύπτει και άνοδος στις τιμές των ακινήτων που βρίσ-
κονται κοντά σε αυτούς τους χώρους. Έτσι ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται πλησίον 
πάρκων ή χώρων πρασίνου γενικότερα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και συνεπώς μεγα-
λύτερη οικονομική αξία.  

Επιπρόσθετα η παρουσία της βλάστησης μέσα στον αστικό χώρο βελτιώνει τις κλι-
ματικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκαλώντας μείωση 
της θερμοκρασίας και αύξησης της υγρασίας του αέρα, συμβάλοντας έτσι στη μείωση 
των ενεργειακών δαπανών, αφού απαιτείται μικρότερο κόστος ενέργειας για την ψύξη 
των κτιρίων. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την αύξηση του αστικού πρασί-
νου και των φυτεύσεων μέσα στην πόλη. 

Επίσης οι χώροι αστικού πρασίνου συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, δη-
μιουργώντας θέσεις εργασίας για την κατασκευή, τη φύλαξη και τη συντήρηση τους, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελούν πόλους έλξης με πολιτιστικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον 
για τους επισκέπτες, αποφέροντας οικονομικά οφέλη.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ-

ΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Σχετικά με τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου υπάρχουν τρεις βασικοί πα-
ράγοντες που θα πρέπει να συνυπάρχουν για την επίτευξη του οικολογικού και κοινω-
νικού αρίστου: 

1. Αύξηση του ποσοστού των χώρων αστικού πρασίνου. Στις περισσότερες ελλη-
νικές πόλεις, το ποσοστό πρασίνου είναι ιδιαίτερα χαμηλό αν το συγκρίνουμε με το 
αντίστοιχο των ευρωπαϊκών πόλεων. Ειδικότερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η 
αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο (τ.μ./κάτοικο) είναι 2,55 και 2,73 αντίστοιχα, 
ενώ στο Παρίσι και τη Ρώμη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8,5 και 9. 

2. Κατάλληλη κατανομή μέσα στον αστικό χώρο και οικολογικός σχεδιασμός έτ-
σι ώστε να ενισχύεται η ενοποίηση του πρασίνου των πόλεων με το περιαστικό πράσι-
νο και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. 

3. Συμμετοχή των πολιτών. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
των μαθητών θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες στο σχεδιασ-
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μό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου, με σκοπό τη καλλιέργεια περιβαλ-
λοντικής συνείδησης για την προστασία των παραπάνω χώρων. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω : 

 Υιοθεσία πάρκου, σχολικού κήπου, παιδικής χαράς κ.α. 
 Διοργάνωση σεμιναρίων για τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας 
 Ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών μετρήσεων, όπως το πο-

σοστό πρασίνου ανά κάτοικο, βελτίωση του μικροκλίματος κ.α. 
 Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές σε συνεργασία με ειδι-

κούς επιστήμονες και φορείς 
 Προκήρυξη διαγωνισμών στην εκπαιδευτική κοινότητα με θέμα το αστικό πρά-

σινο, το αστικό περιβάλλον κ.α. 
 Διανομή ενημερωτικών εντύπων σχετικά με την αξία του πρασίνου στις σύγ-

χρονες πόλεις 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών σε χώρους αστικού πρασίνου σε συνδυασμό 

με βιωματικές δραστηριότητες στους χώρους αυτούς.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

Τις τελευταίες δεκαετίες η έντονη αστικοποίηση, η επέκταση των πόλεων σε βάρος 
της αγροτικής και δασικής γης, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, η κρίση στον το-
μέα των τροφίμων και του νερού, η οικονομική κρίση και η μείωση του οικογενειακού 
εισοδήματος είναι μερικά από τα βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
πολίτες των σύγχρονων πόλεων. 

Από τα παραπάνω περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα προκύπτει η 
ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών ώστε η πόλη να λειτουρ-
γήσει ως σύνδεσμος μεταξύ της αστικής ζωής και φυσικής ζωής-αγροτικής παραγω-
γής. Έτσι η αστική γεωργία εμφανίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος ανάπτυξης που 
θα συμβάλλει τόσο στην επανασύνδεση του ανθρώπου της πόλης με το φυσικό περι-

Τα περιβαλλοντικά προγ-

ράμματα και οι βιωματικές 

δραστηριότητες των μαθητών 

σε χώρους αστικούς πρασί-

νου συμβάλουν στην κατα-

νόηση της αξίας  του αστικού 

πρασίνου και τους ευαισθη-

τοποιούν  σε θέματα προσ-

τασίας  του. 
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βάλλον όσο και στη μείωση της φτώχειας και στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού 
προβλήματος μέσα στις πόλεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιδέα της αστικής γεωργίας εφαρμόζεται εδώ και αρκετούς αιώνες, συμβάλοντας 
στην μείωση της διατροφικής ανασφάλειας και την επιβίωση των κατοίκων των πό-
λεων σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Πολλά προγράμματα αστι-
κής γεωργίας εφαρμόστηκαν, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών και κοινωνικών 
κρίσεων ή πολέμου, για να καταπολεμηθεί η πείνα και η φτώχεια. 

Στις σημερινές πόλεις το ενδιαφέρον για την αστική γεωργία προκύπτει από το συν-
δυασμό κάποιων παραγόντων, όπως: η παραγωγή τροφίμων για αυτοκατα-νάλωση με 
ασφαλή τρόπο, λόγοι δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, η δημιουργία 
χώρων πρασίνου και η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών. 

  

Ένα μέρος του αστικού πληθυσμού, επηρεασμένο από διαφορετικά κίνητρα (π.χ. ευ-
χαρίστηση, οικονομικά προβλήματα) χρησιμοποιεί τους ελεύθερους χώρους της οικίας 

Παραγωγή λαχανι-

κών σε ταράτσα οικί-

ας. 

Τι είναι η αστική γεωργία  

 η καλλιέργεια φυτών ή/και η εκτροφή ζώων  για την παραγωγή τροφίμων  μέ-
σα στον αστικό ιστό ή στις παρυφές της πόλης  (FAO 1999) 

 ασκείται από τους κατοίκους της πόλης (με σκοπό κυρίως την οικιακή κατανά-
λωση φρέσκων προϊόντων) 

 στηρίζεται στην αξιοποίηση φυσικών πόρων της πόλης (π.χ. εδαφικοί πόροι)  
 τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους  της 

πόλης 
 η αστική γεωργία είναι ενσωματωμένη και αλληλεπιδρά με το οικολογικό σύσ-

τημα της πόλης και την αστική οικονομία. 
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του (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, αυλή μιας πολυκατοικίας) αλλά και δημόσιες αναξιοπο-
ίητες εκτάσεις (π.χ. αυλή ενός σχολείου) για φυτεύσεις οπωροκηπευτικών, λαχανικών 
και καρποφόρων δένδρων. 

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε κοινωνίας ακολουθούνται δι-
αφορετικές πολιτικές και δίνεται έμφαση στην κοινωνική, οικονομική ή οικολογική 
κατεύθυνση της αστικής γεωργίας. Για παράδειγμα αν ο βασικός στόχος είναι η κατα-
πολέμηση της φτώχειας ή η εξασφάλιση της σίτισης τότε δίνεται προτεραιότητα στην 
κοινωνική κατεύθυνση της αστικής γεωργίας, με κύριο μέλημα την παραγωγή τροφί-
μων για την αντιμετώπιση της διατροφικής ανεπάρκειας. Ανάλογα, αν ο στόχος είναι η 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, δίνεται βαρύτητα στην οικονομική πολιτική, ενισ-
χύοντας τις επιχειρήσεις στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου. 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

Πηγή των στοιχείων: René van Veenhuizen, 2006 (αναφ. στο cours-
es.arch.ntua.gr/fsr/ 142452/ASTIKH%20GEVRGIA.pdf) 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Η ενασχόληση των κατοίκων της πόλης με τη γεωργία εκτός από την οικονομική 
της διάσταση με την παραγωγή προϊόντων, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνι-
κή ζωή, στη ψυχική και σωματική κατάσταση των πολιτών, όπως περιγράφονται πα-
ρακάτω. 

Από τον πολυλειτουργικό ρόλο της αστικής γεωργίας απορρέουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά οφέλη για τους πολίτες και την πόλη.  

Οικολογία 

Κοινωνία 

Οικονομία 

Κοινωνικά ευαισθη-
τοποιημένη πόλη 

 Καταπολέμηση της 
φτώχειας 

 Ένταξη των ευάλω-
των ομάδων στην κοι-
νωνία 

 Πηγή χαλάρωσης- 
αλληλεπίδρασης με τη 
φύση  

 Σίτιση 

Παραγωγική πόλη 

 Δημιουργία εισοδήματος και  θέσεων 
εργασίας 

 Προώθηση στην αγορά εδώδιμων 
προϊόντων  

 Μικρές επιχειρήσεις 

Οικολογική πόλη 

 Βελτίωση του μικροκλίματος 

 Δημιουργία χώρων πρασίνου 

 Μείωση της απόστασης μετα-φοράς προϊόν-
των 

 Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  

Οι εκτάσεις μέσα στον αστικό ιστό που αξιοποιούνται ως χώροι για την αστική γε-
ωργία, λειτουργούν και ως χώροι πρασίνου, οι οποίοι συμβάλλουν στην βελτίωση κά-
ποιων περιβαλλοντικών συνθηκών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πο-
λιτών. Συγκεκριμένα, οι χώροι αυτοί: 

 βελτιώνουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με τη μείωση του διοξειδίου 
του άνθρακα, την παραγωγή του οξυγόνου (μέσω της φωτοσύνθεσης) και τη συγ-
κράτηση αιωρούμενων σωματιδίων από τα φυτά 

 ρυθμίζουν την κίνηση των όμβριων υδάτων μέσα στο αστικό περιβάλλον, μειώνο-
ντας την επιφανειακή απορροή του νερού και συμβάλλοντας στην αξιοποίηση του 

 βελτιώνουν το μικροκλίμα (ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα)  
 συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της μείω-

σης της απόστασης που διανύουν τα αγροτικά προϊόντα από την περιοχή παραγω-
γής τους στα κέντρα πώλησης  

 ελαχιστοποιούν τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων 
 βελτιώνουν την αστική βιοποικιλότητα και 
 συμβάλλουν στην παραγωγική επαναχρησιμοποίηση των αστικών απορριμμάτων 

(κομποστοποίηση) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Η αστική γεωργία μπορεί να αμβλύνει την ένταση των προβλημάτων που υπάρχουν 
στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και έχουν προκύψει κυρίως 
λόγω της έντονης αστικής ανάπτυξης και υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Η 
κοινωνική διάσταση της αστικής γεωργίας περιλαμβάνει:  

 τη δυνατότητα αποκατάστασης της σχέσης του ανθρώπου που ζει στις πόλεις με το 
φυσικό περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή 

 την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, αφού για τη δημιουργία χώρων φύτευσης 
πολλές φορές χρησιμοποιούνται ελεύθεροι, αδιαμόρφωτοι και αναξιοποίητοι αστι-
κοί χώροι  

 την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών και την καλλιέργεια 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα η δημιουργία και η διαχείριση δημοτικών 
χώρων όπου καλλιεργούνται φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα, δίνει την ευκαι-
ρία επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων μιας περιο-
χής 

 την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 
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 τη θεραπευτική διάσταση του πρασίνου και των κηποτεχνικών δραστηριοτήτων 
(σωματική και ψυχική υγεία), αφού αποτελούν χώρους δημιουργικής ενασχόλησης 
και 

 την εκπαίδευση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Ειδικότερα πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υλοποι-
ούνται σε σχολεία, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στην ορθολογική διαχείριση φυσι-
κών πόρων καθώς και στις αρχές της αειφορικής αγροτικής παραγωγής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Η αστική γεωργία, με την ανάπτυξη ακόμα και μικρής κλίμακας γεωργικών δραστη-
ριοτήτων μέσα σε πόλεις, μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία μιας περιοχής, με 
την ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την αστική αγ-
ροτική παραγωγή. Αναλυτικότερα, η αστική γεωργία : 
 προσφέρει ευκαιρίες για εργασία και απασχόληση, μειώνοντας την ανεργία σε τοπι-

κό επίπεδο 
 ενισχύει την επάρκεια τροφίμων της τοπικής κοινωνίας και 
 εξασφαλίζει μεγάλη μείωση στις δαπάνες ενέργειας από τις μεταφορές. 

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η αξιοποίηση της σχολικής αυλής για τη δημιουργία σχολικού κήπου ή λαχανό-
κηπου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πεδίο, το οποίο δίνει την ευ-
καιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα να έρθει σε επαφή με την κοινωνία και τα προβ-
λήματα της πραγματικής ζωής. Έτσι η ενσωμάτωση της αστικής γεωργίας και του 
«πρασινίσματος» των σχολικών αυλών συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποί-
ηση αλλά και την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των μαθητών.  

Όταν κατά τη διαμόρφωση του σχολικού αύλειου χώρου, ο σχεδιασμός αποσκοπεί 
στη δημιουργία ενός σχολικού κήπου για καλλωπιστικούς λόγους, τότε δίνεται έμφαση 
κυρίως: 

 στην αισθητική αναβάθμιση της σχολικής αυλής και στην αισθητική αξία του κή-
που  

 στο «πρασίνισμα» της σχολικής αυλής 
 στη δημιουργία ενός ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος και 
 στη χρήση καλλωπιστικών-ανθοφόρων δέντρων και θάμνων.  

Ανάλογα η δημιουργία ενός σχολικού λαχανόκηπου δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 
στη(ν):  
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 παραγωγή φρούτων, λαχανικών και βοτάνων 
 διατροφική αξία τους 
 εξασφάλιση ενός μέρους (έστω και μικρού) της τροφής των μαθητών και  
 χρήση οπωροφόρων δένδρων, που ταυτόχρονα εξασφαλίζουν σκίαση και αισθητική 

αξία. 

Οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε επανακαθορισμό 
του τρόπου αξιοποίησης και διαχείρισης της σχολικής αυλής. Έτσι κατά το σχεδιασμό 
της διαμόρφωσης της σχολικής αυλής οι φυτεύσεις δένδρων και θάμνων, για αισθητι-
κούς και περιβαλλοντικούς λόγους, θα πρέπει να συνδυαστούν με τη δημιουργία σχο-
λικών λαχανόκηπων, ώστε οι σχολικοί κήποι να εξυπηρετούν και διατροφικές ανάγ-
κες. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εναλλαγή των καλλωπιστικών φυτών με λαχακο-
κηπευτικά είδη και οπωροφόρα δέντρα. Συγκεκριμένα οι φυτεύσεις αρωματικών φυ-
τών (π.χ. λεβάντα, δενδρολίβανο, μέντα), ανθοφόρων-καλλωπιστικών φυτών (π.χ. για-
σεμί, αγιόκλημα), δένδρων και θάμνων (π.χ. ελιά, πικροδάφνη, δάφνη) σε συνδυασμό με 
φυτά κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (π.χ. μαρούλι, σπανάκι, καρότο) δημιο-
υργούν ένα σχολικό κήπο, ο οποίος συνδυάζει το «πράσινο», με την αισθητική βελτίω-
ση του χώρου και την σωστή διατροφή, σημαντικά στοιχεία για την υγιή ανάπτυξή του 
ανθρώπου. 

Τέλος, η δημιουργία και η συντήρηση ενός σχολικού κήπου βασίζεται στην ομαδική 
εργασία των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους, ενθαρρύνοντας τη βιωματική 
μάθηση και την κατάκτηση γνώσεων, συνδυάζοντας τη διάθεση για ανακάλυψη και 
καλλιεργώντας τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Από την αξιοποίηση της 
σχολικής αυλής και την εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό και τη συντήρηση ενός 
σχολικού κήπου, προκύπτουν σημαντικά και πολλαπλά οφέλη (εκπαιδευτικά, κοινωνι-
κά και περιβαλλοντικά) τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την βιώσιμη α-
νάπτυξη των σύγχρονων πόλεων. 
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…Στην πράξη 
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 ΤΕΕ Ε.Α. Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

  

«Άγριος σπόρος φύτρωσε σ’ ακρογιαλιά και βράχο...  

Χίλιους ανθούς επέταξε  και άλλα χίλια αγκάθια....  

Οι ανθοί μοσχομυρίζανε τ’ αγκάθια όμως τρυπούσαν....  

Χιλιάδες προσπαθήσανε να τόνε ξεριζώσουν...  

Μα σα τόνε ξερίζωναν σ κόρπιζαν χίλιοι σπόροι...» 

 

Γιάννης Τσίρος   
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ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΕΕ Ε.Α.  Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  

«ΕΛΙΑ..ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ ΜΑΣ» 

Ναούμης Γεώργιος ΠΕ 18.17 Τεχνολόγος Γεωπόνος, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ‘’Ει-
δική Παιδαγωγική’’, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη ‘’Διαχείριση και Προστασία Περιβάλ-

λοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)’’. 

Σιόλου Ευδοξία ΠΕ 03 Μαθηματικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατισ-
τική και Επιχειρησιακή Έρευνα. 

Δουλγέρη Χριστίνα ΠΕ 19 Πληροφορική, Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφορια-
κών συστημάτων, Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

 Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αποβλέπει, τη γενικότερη κοινωνική έν-
ταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω ομαδοσυνεργατικών και βιω-
ματικών πρακτικών, που στόχο έχουν την αξιοποίηση του υπάρχοντος ελαιώνα του 
σχολείου μας (ΤΕΕ ΕΑ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ). Δομικά στοιχεία του προγράμματος είναι: 

1. Η αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων (εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτήτων, μαθητές από όλους τους τομείς του σχολείου) και υπαρχόντων φυσι-
κών πόρων (έδαφος, νερό, ελαιώνας, υλικά, βιοποικιλότητα κλπ) σε μια παραγωγική 
κατεύθυνση. 

2. Η παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων. 
3. Η παρασκευή παράγωγων προϊόντων από πρώτες ύλες της πρωτογενούς παραγω-

γής του ελαιώνα (παρασκευή σαπουνιών και κηραλοιφών, από το παραγόμενο ελαι-
όλαδο και πλήθους άλλων προϊόντων), σε μια κατεύθυνση καθετοποιημένης οργά-
νωσης παραγωγής. 

4. Η διαθεματική ένταξη όλων των δράσεων, με τους υπάρχοντες τομείς του σχολεί-
ου και αντίστοιχα μαθήματα.  

5. Ο πειραματισμός στην παρασκευή καινοτόμων προϊόντων (καλλυντικών και διατ-
ροφικών) με βάση παραγόμενα φυτά, ως αποτέλεσμα συγκαλλιέργειας μέσα στα 
παρτέρια του ελαιώνα (Αλόη, Άμπελος, Αρωματικά φυτά κλπ).  

6. Ο γενικότερος προσανατολισμός της παραγωγής σε μια εξωστρεφή κατεύθυνση, με 
στοιχεία επιχειρηματικότητας (εμπορική εμφάνιση, συσκευασία προϊόντων, συμμε-
τοχή σε εκθέσεις και μπαζάρ κλπ).  

ΒΙΝΤΕΟ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C0C8DYFX_HK 

https://www.youtube.com/watch?v=C0c8dyFx_hk
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ  

Οι παιδαγωγικοί/εκπαιδευτικοί σκοποί του προγράμματος ήταν : 

ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ  

 Σε Εποικοδομιστική προσέγγιση (constructivism), δόμηση και απόκτηση, ποικί-
λων γνώσεων και δεξιοτήτων, δεδομένου ότι: 

 Η μάθηση είναι και ατομική διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων.  
 Το νόημα αποκτάται μέσω εμπειριών.  
 Η μάθηση δεν είναι αποστήθιση εννοιών ή γεγονότων (Μαθαίνω πώς να μαθαί-

νω, Unesco, 2010). Λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανα-
κάλυψης, έρευνας & πειραματισμού, και επίλυσης προβλήματος (προσέγγιση 
εποικοδομισμού κατά Bruner), (Bruner J. 1996). 

1. Σε Διαθεματική προσέγγιση, εκμάθηση των γνωστικών αντικειμένων, με ολιστική 
παρέμβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τομέων και γενικών μαθημάτων 
του σχολείου, καθώς και συμπλήρωσης αυτών με νέες γνώσεις και δεξιότητες [Αγ-
γελλάκος, Κ. (2003)]. 

2. Σε Μαθητοκεντρική προσέγγιση, κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με την ομα-
δικότητα, την αλληλεγγύη, αποδοχή και αναγνώριση του διαφορετικού, την επιβρά-
βευση πρωτοβουλιών και αυτόβουλων δράσεων και την ομαδική λήψη αποφάσεων 
στην επιλογή των δράσεων (Carl Rogers, and Abraham Maslow 2008). 

3. Σε Βιωματική προσέγγιση, εκμάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, με γνωστική 
ένταξη αυτών, στo θεωρητικό πλαίσιο των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμμα-
τος, λειτουργώντας κυρίως στις γνωστικές περιοχές ερμηνείας, ανάλυσης, σύνθε-
σης και εφαρμογής, (σύμφωνα με την κατά Bloom ταξινόμηση), (Πανέρης, Ιωάννης 
.2012). 

4. Η παραγωγή εκπαιδευτικού έργου με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και άνοιγμα 
στην ευρύτερη κοινωνία, με στόχο την κατανόηση / εκτίμηση του τρόπου λειτουρ-
γίας της ελεύθερης αγοράς και των ευρύτερων δομών της, καθώς και εμπέδωση 
βασικών νόμων λειτουργίας της, μέσω επαφών με θεσμικούς φορείς, εκθέσεων 
παραγόμενων προϊόντων και άλλων επαφών. 

ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 

1. Ανάπτυξη πνεύματος ομαδοσυνεργατισμού. 
2. Ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας με ταυτόχρονη ανά-

δειξη/αποδοχή διακριτών ρόλων (Μαθαίνουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλο-
υς, Unesco, 2010), (Σαρρίδου, Πολυξένη, 2011). 
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3. Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης με σκοπό την ικανότητα λήψης απο-
φάσεων και αυτενέργειας. (Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε, Unesco, 2010), 
(Σαρρίδου, Πολυξένη, 2011).. 

4. Ανάπτυξη ροπών μεθοδικότητας και οργάνωσης στη καθημερινότητά, με στοιχεία 
καταμερισμού της εργασίας, για την εκτέλεση περισσότερο σύνθετων έργων. 
(Μαθαίνω πώς να ενεργώ, Unesco, 2010), (Σαρρίδου, Πολυξένη, 2011). 

5. Γενικότερα κοινωνική ένταξη μαθητών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

1. Ανάπτυξη σώματος και κίνησης, μέσα από σύνθετα ερεθίσματα και δράσεις. 
2. Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας μέσα από δράσεις που απαιτούν χρήση εξειδικευ-

μένων εργαλείων, μηχανημάτων, μετρήσεων ακριβείας κλπ. 
3. Ανάπτυξη συμπεριφορών μη φραστικής επικοινωνίας, καθώς και συμπεριφορών 

ανάπτυξης ομιλίας/λόγου. 

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ 

1. Ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα λήψης, κωδικοποίησης, αποθήκε-
υσης και ανάκλησης πληροφοριών. 

2. Ανάπτυξη πρόσληψης αισθητηριακών ερεθισμάτων και ικανότητας επεξεργασίας 
αυτών. 

3. Ανάπτυξη ικανότητας πρόσληψης σχημάτων και συμβόλων και επεξεργασίας αυ-
τών. 

4. Ανάπτυξη αντίληψης εννοιών και εκτέλεσης έργων.  
   
 Γενικότερα το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι απόλυτα εναρμονισμέ-
νο με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και με αυ-
τούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα είναι : 
 Ενταξιακό, διότι η μεθοδολογία και οργάνωση της λειτουργίας και των επιμέρους 

δράσεών του, βασίζονται στην ομαδοσυνεργατικότητα, την αμοιβαιότητα και αλ-
ληλεγγύη καθώς και την αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας και των 
ιδιαιτεροτήτων. (Σούλης, Σπυρίδων Γεώργιος, Θεόδωρος Φλωρίδης, Δήμητρα Κε-
λέση 2006) 

 Αειφόρο, διότι η διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, φυτική παραγωγή, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών κλπ) αλλά και των ανθρώπινων πό-
ρων στη κατεύθυνση της αειφορίας, αποτελούν δομικό και αναπόσπαστο μέρος 
της οργάνωσης όλων των δράσεων. 

 Καινοτόμο, διότι προσανατολίζει τη φυσική παρόρμηση των μαθητών για δημιουρ-
γική ενασχόληση, έρευνα, πειραματισμό, παιγνίδι, επιβεβαίωση, προβολή, σε διαδι-
κασίες ποικίλων δράσεων, πλήρως συμβατές με τη μαθησιακή, γνωστική, και τη 
γενικότερη ενταξιακή διαδικασία (Hannan, Andrew, and Harold Silver, 2000). 
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 Ψηφιακό, διότι η χρήση των ψηφιακών μέσων αποτελεί εργαλείο και λειτουργική 
αναγκαιότητα, τόσο για την εφαρμογή δομικών μερών του προγράμματος, όσο και 
επιμέρους ενοτήτων και δράσεων (Wecker, C., & Fischer, F. 2007).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία και για κάθε επιμέρους δράση, επιλέχθηκε η μέθο-
δος project, (Βασάλα, Π., 2011) κατά την οποία το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών 
χωρίζονταν σε υποομάδες δράσης συνήθως 5 ατόμων. Κατόπιν διαλόγου μεταξύ των 
παιδιών, προβληματισμού και ενδοσυνεννόησης (η συγκέντρωση έλαβε χώρα στο μικ-
ρό αμφιθέατρο του σχολείου), αποφασίστηκε ότι ο κάθε μαθητής μπορούσε να συμμε-
τέχει σε όσες υποομάδες επιθυμούσε και μπορούσε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγ-
ραμμα. Ήταν ανεκτή ως ένα βαθμό η κινητικότητα από μια ομάδα σε άλλη.  
   Τα κριτήρια βάση των οποίων έγινε η ομαδοποίηση των εργασιών του προγράμματος 
σχετίζονταν με (Douglas, T. 1997): 
 Την παρόρμηση των παιδιών για συμμετοχή τους στη παραγωγή προϊόντων και σε 

δράσεις.  
 Τη συνάφεια γνωστικών πεδίων των τμημάτων και των δράσεων. 
 Τη διαθεματικότητα των τομέων, σε μια βάση όμορων γνωστικών πεδίων. 
 Τις ατομικές ιδιαιτερότητες-ικανότητες που έχουν εκδηλώσει ορισμένα παιδιά. 
  Τη δημιουργία των ομάδων, ακολούθησαν κινητικές ασκήσεις και ενεργητικές δρασ-
τηριότητες καθώς και από κοινού συγκρότηση και ανάρτηση (σε χαρτόνι και στον πί-
νακα) ‘’συμβολαίου συνεργασίας’’ για τις νόρμες λειτουργίας των ομάδων. (Jaques, D. 
2001), (Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται, ΚΕΘΕΑ), προκειμένου να: 

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΔΕΣΙΜΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ, ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ- ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. 

 ΘΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

   Η επιλογή του κάθε θέματος δράσης (λιομάζωμα, παρασκευές προϊόντων, κλπ), γινό-
ταν από τους μαθητές κατόπιν συζήτησης και με κριτήρια τις προσωπικές εμπειρίες 
και βιώματα τους, καθώς και τα διαθέσιμα υλικά και πόρους.  

   Η υλοποίηση των εργασιών άρχιζε με συλλογή πληροφοριών, συζήτηση και αξιολό-
γηση αυτών από την ομάδα. Ακολουθούσε η εφαρμογή/εκτέλεση της δράσης. Κατόπιν, 
κοινή θέαση και έκθεση των αποτελεσμάτων, με σχολιασμούς, ανατροφοδοτήσεις και 
αξιολόγηση αυτών (Βασάλα, Π. 2011)..  

   Οι επιμέρους δράσεις που υλοποιήθηκαν, ως προς το χρόνο εκτέλεσής τους, ήταν 
συνάρτηση των εποχών (φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, αρχές καλοκαιριού) για λόγους 
συμβατούς με την ανάπτυξη φυτών, του εορτολογίου (Χριστούγεννα – Πάσχα) και των 
προτεραιοτήτων που κάθε φορά ανέκυπταν κατόπιν ζυμώσεων μεταξύ των ομάδων 
και τις ανάγκες του ίδιου του προγράμματος.  

   Ως μεγάλη επιβράβευση των κόπων όλων μας (κάτι που αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο 
ενεργοποίησης) και κατόπιν συζήτησης, τέθηκε ο στόχος περιβαλλοντικής εκδρομής 
στη νήσο Λέσβο, στο τέλος της χρονιάς και των δράσεων.  

Οι δράσεις περιλάμβαναν: 

1. Την καταγραφή της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής και διαθέσιμων πόρων 
με σκοπό την ζύμωση και προβληματισμό για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυ-
τών. 

2. Την αξιοποίηση του υπάρχοντος ελαιώνα του σχολείου με σκοπό την παραγωγή ε-
λαιολάδου, συσκευασμένων βρώσιμων ελιών (τύπου ξιδάτης και θρούμπας) και πα-
ράγωγων προϊόντων του ελαιολάδου. Οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν: 

 Φυτοπροστασία (βιολογική δακοκτονία). 

 

 Κλάδεμα δένδρων 
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 Πότισμα, γενικές περιποιήσεις.  

 

 Λιομάζωμα και διαλογή του ελαιόκαρπου. 

 

3. Τον εξωραϊσμό των παρτεριών του ελαιώνα καθώς και τη συγκαλλιέργεια γύρω ή 
κάτω από τις ελιές αρωματικών φυτών και άλλων καλλωπιστικών φυτών, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν αργότερα στις δευτερογενείς παραγωγές προϊόντων με 
πρώτη ύλη το ελαιόλαδο.  

 

Οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν: 

 Ριζοβόληση στο θερμοκήπιο της Γεωπονίας μοσχευμάτων αρωματικών κυρίως 
φυτών (δενδρολίβανο, λεβάντα, ρίγανη, λεμονοθύμαρο κλπ), αλλά και φυτών με 
φαρμακευτικές ιδιότητες (αλόη), καθώς και σποροπαραγωγή ετήσιων φυτών 
(καλέντουλα, σέλινο, μαϊντανό κλπ) ώστε να αξιοποιηθούν στην παρασκευή σκε-
υασμάτων παράγωγων του ελαιολάδου.  
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 Όλα όσα χρίζουν οι καλλιέργειες φυτών βιολογικής παραγωγής ήτοι, σκάψιμο, 
δημιουργία σπορείου,, φυτεύσεις, σπορές, λιπάνσεις με κόμποστ παραγωγής μας, 
βιολογική φυτοπροστασία (εκχύλισμα φυτών τσουκνίδας και ιδιοπαραγόμενο σα-
πούνι), καλλιεργητικές φροντίδες (υποστυλώσεις, ξεβοτάνισμα κλπ), αρδεύσεις, 
συγκομιδή κλπ. 

 

4. Την κατασκευή βραχόκηπου με μεγάλη ποικιλία κυρίως ιδιοπαραγόμενων αρωματι-
κών φυτών και παχύφυτων, που θα αποτελούν στο εξής τράπεζα παραγωγής μοσ-
χευμάτων νέων φυτών που θα αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη παρασκευής βοτανι-
κών ελαίων με βάση το ελαιόλαδο.  

 

Οι επιμέρους δράσεις δράσεις περιλάμβαναν: 

 Σχεδιασμό του βραχόκηπου και επιλογή κατάλληλων φυτών. 

 Συγκέντρωση χώματος από παρακείμενη εκσκαφή (μεταφορά με τη βοήθεια 
φορτηγού του Δήμου)  

 Συγκέντρωση μικρών και μεγάλων πετρών κυρίως από την εκχέρσωση των πε-
ριοχών των λαχανόκηπων. 

 Συλλογή/συγκέντρωση γόνιμου επιφανειακού χώματος από σημεία της περιοχής 
όπου οι βροχές το συγκέντρωναν. 
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 Κατασκευή και φύτευση του βραχόκηπου από ιδιοπαραγόμενα φυτά. 

 

5. Την αξιοποίηση παρακείμενου πηγαδιού (παλιότερα η χρήση του ήταν για την άρ-
δευση χωραφιών της περιοχής), με σκοπό την πλήρη επάρκεια/αυτονομία σε νερό 
άρδευσης. Οι αυξημένες ανάγκες μας σε νερό άρδευσης λύθηκαν με τον τρόπο αυ-
τό. Οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν:  

 Σχεδιασμό αρδευτικού δικτύου 

 Διάνοιξη χανδάκων (με τη βοήθεια μηχανημάτων του Δήμου) και τοποθέτηση υ-
πόγειου συστήματος σωληνώσεων (Φ16) με πρόβλεψη αναμονών για επέκταση 
στο θερμοκήπιο του σχολείου. 

 

 Σύνδεση του συστήματος με αντλητικό και πιεστικό του πηγαδιού και άρδευση 
όλων των άγονων περιοχών/παρτεριών του σχολείου, λαχανόκηπων κλπ. 

 

6. Παρασκευή βιολογικού ελαιολάδου από τις συλλεγόμενες ελιές το οποίο κατόπιν 
χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη παραγωγής δευτερογενών προϊόντων. 
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7. Παρασκευή ξυδάτων ελιών και παρασκευή ελιών τύπου ‘’θρούμπας’ από ελιές του 
ελαιώνα του σχολείου. 

 

8. Παρασκευή πλήθους παράγωγων προϊόντων από τις παραπάνω δράσεις (κηπευτικά, 
ελαιόλαδο,, αρωματικά και άλλα φυτά), σε μια καθετοποιημένη οργάνωση παραγω-
γής. Κατόπιν συνάντησης των ομάδων και με βάση κριτήρια που έχουν να κάνουν 
με τις εποχές (εορτολόγιο κλπ), τις προτιμήσεις των παιδιών, τις ιδιαίτερες ικανό-
τητες κάποιων μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή και τη διδακτική συνάφεια των 
παραγόμενων προϊόντων με τα τμήματα του σχολείου μας, αποφασίστηκε και έλα-
βαν χώρα οι δράσεις για : 

 Παρασκευή σαπουνιών με χρήση ελαιολάδου και αιθέριων ελαίων, υψηλής καλ-
λυντικής αξίας. 

 

 Παρασκευή κρεμοσάπουνου με χρήση ελαιολάδου, μελισσοκεριού και αιθέριων 
ελαίων, υψηλής καλλυντικής αξίας. 

 

 Παρασκευή κηραλοιφής με πρώτη ύλη μελισσοκέρι, χαμομηλέλαιο, μπαλσαμέλα-
ιο, έλαιο καλέντουλας και μαστίχας. Τα χρησιμοποιούμενα βότανα ήσαν 
ιδιοπαραγόμενα. 
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 Παρασκευή βοτανικών ελαίων για καλλυντική χρήση από συνδυασμούς ελαίων 
σύμφυτου, χαμομηλιού, καλέντουλας, μπάλσαμου και άλλων αρωματικών ιδιο-
παραγόμενων φυτών και βοτάνων του σχολείου. 

 

9. Καθιέρωση μόνιμης θέσης περιπτέρου για τη συμμετοχή του σχολείου μας ή και 
άλλων στην ανθοκομική έκθεση του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και συμμετοχή σε διά-
φορα φεστιβάλ, μπαζάρ συλλόγων, σχολείων και επιχειρήσεων.  

 

10. Καθιέρωση «γιορτών συγκομιδής» στις οποίες μεταξύ των άλλων δρώμενων (προ-
βολές πεπραγμένων έργων και προϊόντων) έλαβαν χώρα:  

 Κατανάλωση νωπών παραγόμενων κηπευτικών με χρήση ελαιολάδου και προ-
βολή του Μεσογειακού τρόπου Διατροφής.  

 



71 

 

 Παρασκευή και κατανάλωση αρτοσκευασμάτων. 

 

11. Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων του σχολείου, με χρήση προγραμμάτων για την 
γραφιστική απεικόνιση και εκτύπωση ετικετών και άλλων σχετικών για την εμπο-
ρική εμφάνιση των παραγόμενων προϊόντων μας. Επίσης αξιοποίηση της ιστοσελί-
δας του σχολείου με τη δημιουργία ιδιαίτερου μπλοκ διαλόγου μεταξύ των σχολεί-
ων και ηλεκτρονικής τράπεζας καταγραφής/αποθήκευσης:  

 

 Γνώσεων πάνω στη μεθοδολογία βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. 

 Τρόπων αειφορικής διαχείρισης των υπαρχόντων φυσικών πόρων. 

 Προτάσεων για τρόπους δράσης και πιθανών λύσεων σε προβλήματα που θα πα-
ρουσιαστούν. 

 Φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου υλικού για τις δράσεις και τα παραγόμενα 
προϊόντα από όλα τα σχολεία. 

 Δημιουργίας και διαχείρισης σχετικού ηλεκτρονικού μπλοκ ή και άλλων ψηφια-
κών μέσων, με σκοπό την διάχυση των αποτελεσμάτων. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΠΛΟΓΚ: HTTP://OELAIONAS.BLOGSPOT.GR/ 

Συνεργασία με τοπικές επιχει-
ρήσεις για την έμπρακτη στή-
ριξη στη προσπάθειάς μας, στα 
πλαίσια διαφήμισης της κοι-

http://oelaionas.blogspot.gr/
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νωνικής αποστολής τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

12. Αξιοποίηση τυχόν εσόδων από πωλήσεις προκειμένου να αποτελέσουν:  

 Οικονομικό πόρο ανανέωσης υλικών (φιάλες, χρώματα, ετικέτες, βάζα κλπ) στη 
διαδικασία παραγωγής. 

  Κοινό ταμείο προς ικανοποίηση μικροεξόδων κατά την πραγμάτωση πολυήμε-
ρης εκπαιδευτικής εκδρομής, σε τόπο που αποφασίστηκε κατόπιν συζήτησης. 

Σημειώνουμε εδώ πως οι πωλήσεις δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση αυτο-
σκοπό, μα παιδαγωγικά στην επαγγελματική εκπαίδευση, εντάσσονται στην ανά-
πτυξη επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών και γνωριμία τους με τον κόσμο 
της αγοράς. 

13. Οργάνωση μπαζάρ και γενικότερα τη συμμετοχή του σχολείου σε εκθέσεις. 

 

14. Οργάνωση πολυήμερης περιβαλλοντικής/εκπαιδευτικής εκδρομής. Ο τόπος που ε-
πιλέχθηκε ήταν η Νήσος Λέσβος στο ΚΠΕ Δήμου Ευεργέτουλα, προκειμένου να ε-
πισκεφτούμε ελαιοτριβεία, ελαιώνες, τόπους και τρόπους παραγωγής, καθώς και να 
εντοπίσουμε πολιτισμικά στοιχεία που συνδέουν την ελαιοπαραγωγή με τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Επιλέγεται, σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου, η Δυναμική Αξιολόγηση, ως 
προσεγγιστικό εργαλείο αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού έργου και των αποτελεσμά-



73 

 

των στη μαθησιακή διαδικασία των συμμετεχόντων μαθητών (Δημητρόπουλος Ε. 
1989), διότι: 

 Είναι συνεχής και επιτελείται σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες πραγμάτωσης  
των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

 Είναι εξελίξιμη διότι η αξιολόγηση τελείται σε ένα δυναμικό περιβάλλον που λέγε-
ται εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 Είναι προσαρμόσιμη και ευέλικτη και ως τέτοια αναπροσαρμόζει τους σκοπούς και 
τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.  

  Εμπεριέχει στοιχεία ενεργού και όχι παθητικού ρόλου του μαθητή στην αξιολόγησή 
του. 

 Δεν αποβλέπει στη διαπίστωση ή όχι της όποιας επιτυχίας σε μια αναδρομική λογι-
κή μα λειτουργεί προδρομικά για την εξασφάλιση αυτής. 

Οι παιδαγωγικοί σκοποί στους οποίους το εκπαιδευτικό σενάριο αποβλέπει σε όλη τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, αναφέρονται κατά βάση σε περιοχές λει-
τουργίας σχετικές με : 

 Την Συναισθηματική περιοχή  

 Την Γνωστική περιοχή 

 Την Ψυχοκινητική περιοχή 

 Την Αντιληπτική περιοχή  

Α. Στη Συναισθηματική περιοχή, οι παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν κυ-
ρίως στα επίπεδα: 

 Δημιουργία παρακινητικού κλίματος και προδιάθεσης των μαθητών προς ενεργή 
συμμετοχή, κάτι που επιτεύχθηκε και διαφάνηκε σε μεγάλο βαθμό: 

 Μέσω των διαδικασιών αυτοοργάνωσης των επιμέρους δράσεων και στόχων 
από μεριάς των μαθητών.  

 Μέσω των σαφώς προσδιορισμένων επιβραβεύσεων/κινήτρων (π.χ. τετραήμερη 
περιβαλλοντική εκδρομή με έξοδα προερχόμενα από πωλήσεις και χορηγίες ετα-
ιριών). 

 Μέσω του παιγνιώδους χαρακτήρα των περισσότερων δράσεων (Κεφαλίδης, 
Χρυσοβαλάντης, 2011). 

 Μέσω καθιέρωσης άτυπων συστημάτων ατομικών επιβραβεύσεων αλλά και κα-
θιέρωσης «πανηγυρικών» εκδηλώσεων σχετικών με τα αποτελέσματα των πεπ-
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ραγμένων, που συνέβαλλαν καθοριστικά, σε διεργασίες θετικής εσωτερίκευσης, 
για συμμετοχή προς προσωπική ικανοποίηση.  

 Δημιουργία κλίματος, τέτοιου ώστε η εσωτερική αποτίμηση των δράσεων να φέρο-
υν θετικό αξιολογικό πρόσημο στους μαθητές, ώστε να επιτευχθεί η αυτόβουλη 
συμμετοχή τους. Η θετική αυτή αποτίμηση διαπιστώθηκε: 

 Μέσα από τη μαζική συμμετοχή - ακόμη και μαθητών που επίσημα δεν ήταν στο 
πρόγραμμα - και το ενδιαφέρον τους για πρωτόγνωρες δράσεις. 

 Μέσα από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, η οποία «επέβαλε» την άτυπη 
οργάνωση ενός κοινά αποδεκτού αξιακού συστήματος, με έντονα στοιχεία άμιλ-
λας, αλληλοσεβασμού και αναγνώρισης προσπαθειών, αποδοχής της διαφορετι-
κότητας και γενικότερα αλληλεγγύης, με προσανατολισμό την εκπλήρωση κοινά 
σχεδιασμένων στόχων.  

   Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, στο επίπεδο αλλαγών της συναισ-
θηματικής περιοχής, γινόταν και ενδιάμεσα (δυναμική αξιολόγηση), κατόπιν συζητή-
σεων μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου εντοπίζονταν και καταγράφονταν θα θετικά 
και αρνητικά στοιχεία λειτουργίας αυτής. Κατόπιν προτείνονταν τρόποι ενίσχυσης 
των θετικών στοιχείων και αντιμετώπισης των αρνητικών.  

   Η τελική αξιολόγηση βασίστηκε σε «ερωτηματολόγια αξιολόγησης» τα οποία «στάθμι-
ζαν» τις διαθέσεις τους ως απόρροια της εκπαιδευτικής παρέμβασης του σεναρίου. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι στη δημιουργία και ανάλυση των ερωτηματολογίων, συμμετεί-
χαν όλα τα μέλη της ομάδας. Η τελική αξιολόγηση των επιρροών του προγράμματος 
στη συναισθηματική περιοχή των μαθητών έγινε με ερωτηματολόγιο το οποίο κατέδε-
ιξε όλα τα παραπάνω ενδιάμεσα. 

Στον παρακάτω πίνακα, συμπλήρωσε (με ένα + ή V), ανάλογα με το βαθμό που πιστεύ-
εις ότι ισχύει, αυτά που θεωρείς ότι πέτυχες με τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα: 

Με τη συμμετοχή μου στο πρό-
γραμμα, πιστεύω ότι κατάφερα: 

 
καθόλου 

 
λίγο 

 
μέτρια 

 
αρκετά 

 
πολύ 

Να εντοπίσω νέες δυνατότητές του 
εαυτού μου, που με κάνουν να είμαι 
χρήσιμος στην ομάδα 

     

Να σέβομαι τη διαφορετικότητα 
των συμμαθητών μου 

     

Να αναγνωρίσω, ότι για να  
γίνει σωστή δουλειά,  
χρειάζεται να επικρατεί φιλικό 
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κλίμα στην ομάδα  

Να αντιλαμβάνομαι τα συναισθή-
ματα της ομάδας 
 (χαρά, λύπη, ενθουσιασμό,  
χαλαρότητα κ.α), και να συμμετέχω 
σε αυτά 

     

Να συνεργάζομαι με τα  
υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
 και να προσφέρω 

     

Να βάζω στόχους και να προσπαθώ 
να τους υλοποιήσω 

     

Να αντιληφθώ πως ο καθένας που 
συμμετείχε, είναι χρήσιμος σε μένα 
και στην ομάδα 

     
 

Β. Στη γνωστική περιοχή, οι παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν κυρίως στα 
επίπεδα: 

 Της κατανόησης και ερμηνείας νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την 
ένταξη αυτών σε ευρύτερα γνωστικά σύνολα, άμεσης συνάφειας με το αναλυτι-
κό τους πρόγραμμα.   

  Της ικανότητας εφαρμογής γνώσεων, δεξιοτήτων, μεθόδων και διαδικασιών 
προς επίλυση προβλημάτων και καταστάσεων. 

 Της διεύρυνσης της αναλυτικής ικανότητας των συμμετεχόντων μαθητών, μέσα 
από τη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα των δράσε-
ων, της ταξινόμησης των ενεργειών τους και τη γενικότερη ανακάλυψη των πο-
ιοτικών τους στοιχείων. 

 Τη διεύρυνση της ικανότητας σύνθεσης, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσ-
μάτων των δράσεων και την ανάπτυξη διάθεσης δημιουργικής αναδόμησης και 
ανατροφοδότησης αυτών, με παραγωγή προσωπικού έργου ίδιων δράσεων στο 
σπίτι, κατά κοινή ομολογία των μαθητών. 

   Βασικό εργαλείο αξιολόγησης και «μέτρησης» ανόδου του γνωστικού επιπέδου απο-
τέλεσε η επανάληψη πολλών δράσεων που επιλέχθηκαν από τους μαθητές, με αποκ-
λειστική όμως πρωτοβουλία στην εφαρμογή και εκτέλεση, μόνο από τους ίδιους. Η 
παρουσία του εκπαιδευτικού ήταν συντονιστική και επικουρική. 

Συνέβαλαν στην επιτυχία των γνωστικών στόχων : 
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 Η βιωματική συμμετοχή και εφαρμογή των ενοτήτων του σεναρίου και η επανά-
ληψη ‘’αγαπημένων’’ δράσεων. 

 Η συμμετοχή σε μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων παρασκευασμάτων ομαδικής 
επιλογής των μαθητών με χρηστική αξία στην καθημερινότητά τους. 

 Η αυτόβουλη συμμετοχή σε δράσεις και η επίγνωση / συνειδητοποίηση από τους 
μαθητές, της απουσίας «αξιολόγησης» με τη βαθμολογική έννοια του όρου, που ισ-
χύει στα περισσότερα μαθήματα. 

Γ. Στη Ψυχοκινητική περιοχή, οι ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν 
κυρίως: 

 Στη βελτίωση κινήσεων απλού και απόλυτου συντονισμού, όπου μέσα από τις δια-
δικασίες των δράσεων και τις απαιτήσεις αυτών, οι μαθητές εξάσκησαν: 

 Τον κινητικό συντονισμό του σώματος και αισθήσεών τους προς εκτέλεση 
σύνθετων έργων. 

 Την ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας μέσω εργασιών που απαιτούν λεπτότερο-
υς χειρισμούς και γενικότερα υψηλότερο επίπεδο άσκησης και συντονισμού κι-
νήσεων και αισθητηριακών οργάνων.  

 Στην ανάπτυξη συμπεριφορών μη φραστικής επικοινωνίας η οποία επιτεύχθηκε 
μέσα από την τέλεση έργων και δράσεων, με σαφώς προκαθορισμένη δόμηση και 
που «απαιτούσαν» συνεργασία και μη λεκτική επικοινωνία/συνεννόηση μεταξύ των 
εμπλεκομένων.  

 Στην ανάπτυξη συμπεριφορών ομιλίας η οποία αναδείχθηκε μέσα από τις ομαδικές 
και σύνθετες εργασίες, διαλόγους και εργασίες οργάνωσης δράσεων, οι οποίες απα-
ιτούν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και με τη σειρά τους επι-
φέρουν λόγο, μέσω των πνευματικών, ψυχολογικών και συναισθηματικών ερεθισ-
μάτων και ανακλήσεων. 

Δ. Στην Αντιληπτική περιοχή, οι ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέβλεπαν 
κυρίως: 

 Στην όξυνση της αντιληπτικής ικανότητας πρόσληψης, κωδικοποίησης, αποθήκευ-
σης και ανάκλησης πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Ειδικότερα δε στη διεύρυνση των αισθητηριακών τους ερεθισμάτων, στην αντίλη-
ψη σχημάτων, στην αντίληψη συμβόλων και σύνθετων εννοιών καθώς και στην 
αντίληψη εκτέλεσης σαφώς δομημένων έργων, ή έργων που απαιτούν ατομική 
κρίση στη λήψη απόφασης.  

  Η στάθμιση αυτών των παραμέτρων, αποτελεί έργο περισσότερο εξειδικευμένων 
«μετρήσεων» και διεπιστημονική προσέγγιση. 
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Στο εκπαιδευτικό αυτό πόνημα συμμετείχαν :  

Μαθητές (14) του ΤΕΕ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ από όλες τις τάξεις και ειδικότητες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

  Αγγελλάκος, Κ. (2003). (Επιμ.) Διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό 
σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο 

  Βασάλα, Π. (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση. Θέματα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. E-book. 

  Βασάλα, Π. & Φλογαΐτη, Ε. (2002). Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Πρακτικά 1ου περιβαλλοντικού συνεδρίου 
Μακεδονίας, σελ. 444-450.  

  Δημητρόπουλος Ε. (1989) Εκπαιδευτική αξιολόγηση-Η αξιολόγηση του μαθητή Αθήνα 
εκδόσεις Γρηγόρη (τέταρτη έκδοση), σελ 15-54  

   Κεφαλίδης, Χρυσοβαλάντης. "Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες" Παίζω & 
Μαθαίνω" για την προστασία του περιβάλλοντος." (2011). 

   Πανέρης, Ιωάννης Ρ. "Το πρόβλημα της αντικειμενικότητας στην εκπαίδευση και το 
έργο των Bloom-Krathwohl" Ταξινομία διδακτικών στόχων"." Φιλόλογος54 (2012): 254-
258. 

   Σαρρίδου, Πολυξένη. "Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική." (2011). 

   Σούλης, Σπυρίδων Γεώργιος, Θεόδωρος Φλωρίδης, και Δήμητρα Κελέση. "Ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αναπηρία: μια εναλλακτική πρότα-
ση." Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 144 (2006): 
155-166. 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

    Bruner, J. (1996). The Culture of Education, Cambridge, MA: Harvard University Press 

    Douglas, T. (1997). Η Επιβίωση στις Ομάδες Βασικές αρχές της συμμετοχής σε ομά-
δες. (Τίτλος πρωτοτύπου: Survival in Groups – The Basics of Group Membership, Open 
University Press, 1995, μτφρ. Γ. Αραμπατζής, επιμ. Ν. Ε. Δέγλερης) Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα 
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    Hannan, Andrew, and Harold Silver. Innovating in Higher Education: Teaching, 
Learning and Institutional Cultures. Open University Press, 325 Chestnut Street, Phila-
delphia, PA 19106 (paperback: ISBN-0-335-20537-2, 22.50 British pounds; hardback: 
ISBN-0-335-20538-0, 65 British pounds). Web site: http://www. openup.co.uk., 2000. 

    Jaques, D. (2001) Μάθηση σε ομάδες. (Τίτλος πρωτοτύπου Learning in groups, Beck-
enham: Croom Helm, 1984, μτφρ: Ν. Φίλλιπς), Αθήνα: Μεταίχμιο 

    Rogers, Carl, and Abraham Maslow. "Carl Rogers." Information Theory 214 (2008). 

    Wecker, C., & Fischer, F. (2007), Fading scripts in computer-supported collaborative 
learning: the role of distributed monitoring. In Proceedings of the 8 th International 
Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL'07), pp. 764-772.  
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ΤΕΕ Ε.Α. Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ   

Έχω τρείς κόσμους. Μιά θάλασσα, έ-
ναν 
ουρανό κι έναν πράσινο κήπο: τα μάτια 
σου. 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΕ Ε.Α. Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

«ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΗ ΖΩΗ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΡΩ» 

Σιόλου Ευδοξία, ΠΕ 03 Μαθηματικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατισ-
τική και Επιχειρησιακή Έρευνα. 

Ναούμης Γεώργιος, ΠΕ 18.17 Τεχνολόγος Γεωπόνος, Master στην ‘’Ειδική Παιδαγωγική, 
Master στη Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος / Ενέργεια και Ρύπανση. 

Δουλγέρη Χριστίνα, ΠΕ 19 Πληροφορική, Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφορια-
κών συστημάτων, Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΗ ΖΩΗ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΡΩ» που υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας ΑΙΓΑΛΕΩ. Το εν 
λόγω περιβαλλοντικό πρόγραμμα απέβλεπε, μέσω ομαδοσυνεργατικών βιωματικών 
πρακτικών, τη γενικότερη κοινωνική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες αλλά και την αξιοποίηση των υπαρχόντων φυσικών πόρων του σχολείου μας. 

Δομικά στοιχεία του προγράμματος ήταν:  

 Η αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ελαιώνας, υλι-
κά, βιοποικιλότητα κλπ) προς την κατεύθυνση παραγωγής φυτικών προϊόντων.  

 Η παρασκευή παράγωγων προϊόντων από πρώτες ύλες της πρωτογενούς παραγω-
γής (παρασκευή τουρσί, μαρμελάδων, λικέρ, και πλήθους άλλων προϊόντων), σε μια 
κατεύθυνση καθετοποιημένης οργάνωσης παραγωγής.  

 Η διαθεματική ένταξη όλων των δράσεων, με τους υπάρχοντες τομείς του σχολεί-
ου και αντίστοιχα μαθήματα.  

 Ο πειραματισμός στην παρασκευή καινοτόμων προϊόντων με βάση παραγόμενα 
φυτά (Αλόη, Άμπελος κ.λ.π.). 

 Ο γενικότερος προσανατολισμός της παραγωγής σε μια εξωστρεφή κατεύθυνση, με 
στοιχεία επιχειρηματικότητας (εμπορική εμφάνιση, συσκευασία προϊόντων, συμμε-
τοχή σε εκθέσεις και μπαζάρ κλπ).    

   Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα «Κερδίζω τη ζωή-Μαθαίνω να δρω», αποτέλεσε 
μια «πολυδύναμη μηχανή» παραγωγής δράσεων και αναπροσαρμογής αυτών με γνώ-
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μονα κάθε φορά το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων σε 
συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

  Ο κύριος σκοπός ήταν η κοινωνική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες, μέσω της ενεργοποίησής τους, σε μια κατεύθυνση παραγωγικής δημιουργικότη-
τας και ανάπτυξης ροπών αυτοπεποίθησης για αυτόβουλη δράση. Οι επιμέρους στόχοι 
των δράσεων ανταποκρίνονταν ταυτόχρονα στις επιταγές και τους σκοπούς της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στην ειδική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι στόχοι τους ήταν:   

 Η εκμάθηση νέων εννοιών μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, 
έρευνας & πειραματισμού, και επίλυσης προβλήματος (Yager, 1991). 

 Σε Μαθητοκεντρική προσέγγιση, η κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με την ο-
μαδικότητα, την αλληλεγγύη, αποδοχή και αναγνώριση του διαφορετικού, την επιβ-
ράβευση πρωτοβουλιών και αυτόβουλων δράσεων και την ομαδική λήψη αποφά-
σεων στην επιλογή των δράσεων. (Moυλαλούδης κ.α., 2003) 

 Μετατροπή της γνώσης σε παραγωγική δύναμη με απώτερο στόχο την αναβάθμιση 
της κοινωνικής σημασίας της εκπαίδευσης. (Παυλίδης, 2012) 

 Ανάπτυξη πνεύματος συνεργατισμού και ομαδικότητας. 

 Ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας με ταυτόχρονη ανάδει-
ξη/αποδοχή διακριτών ρόλων (Μαθαίνουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους, 
Unesco, 1996). 

 Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης με σκοπό την ικανότητα λήψης απο-
φάσεων και αυτενέργειας. (Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε, Unesco, 1996). 

 Ανάπτυξη σώματος και κίνησης, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας μέσα από δράσεις 
που απαιτούν χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, μηχανημάτων, μετρήσεων ακρι-
βείας κλπ. 

 Ανάπτυξη συμπεριφορών μη φραστικής επικοινωνίας, καθώς και συμπεριφορών 
ανάπτυξης ομιλίας/λόγου. 

 Ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα λήψης, κωδικοποίησης, αποθήκε-
υσης και ανάκλησης πληροφοριών. 

 Ανάπτυξη πρόσληψης αισθητηριακών ερεθισμάτων και ικανότητας επεξεργασίας 
αυτών. 
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 Ανάπτυξη αντίληψης εννοιών και εκτέλεσης έργων. 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙ-

ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:  

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ:  

 Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον (Εφαρμογή στη χρήση των ιδίων Φυσικών Πόρων 
του σχολείου). 

 Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή (Φυτεύσεις, καλλιεργητικές φροντίδες, κλπ). 

 Τεχνολογία Τροφίμων (Εφαρμογή στην παραγωγή οίνου, ξυδιού, ξυδάτων και πασ-
τών ελιών, παρασκευή τουρσιών, Μεσογειακή πυραμίδα Διατροφής κλπ). 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 

 Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (αναζήτηση υλικού στο Internet). 

 Εφαρμογές Η/Υ (Δημιουργία αρχείου συγκέντρωσης και καταχώρησης δεδομένων). 

 Εφαρμογές πολυμέσων (δημιουργία πολυμεσικού υλικού, βίντεο - φωτογραφιών 
από όλες τις δράσεις, δημιουργία και επεξεργασία ετικετών). 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:  

Α) Μαθηματικά: 

 Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. 
 Ανάλογα Ποσά (Αναλογία υλικών) 
 Στατιστική (Δημιουργία και ανάλυση ερωτηματολογίου, σχεδίαση γραφημάτων). 
 Ποσοστά 

Β) Καλλιτεχνικά:  

 Δημιουργία του δέντρου των προσδοκιών των μαθητών και των προθέσεών τους, ο 
χάρτης της προσωπικότητάς τους. 

Γ) Φιλολογικά: 

 Διάνθιση ετικετών και εύρεση λογότυπων.  

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
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Η υλοποίηση του σεναρίου βασίστηκε στον εποικοδομισμό (constructivism), όσον α-
φορά τη δόμηση και απόκτηση, ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων η οποία περιλαμβά-
νει τα παρακάτω στάδια (Driver et al., 1986): 

1. Προσαρμογή: Οι εκπαιδευτικοί μέσω της συζήτησης δημιουργούν κίνητρα στους 
μαθητές, για την εμπλοκή τους στις διαδικασίες μάθησης. 

2. Εκμαίευση: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας τις ιδέες τους. 

3. Οικοδόμηση: Οι μαθητές ανταλλάζουν απόψεις και πολλές φορές επέρχονται 
γνωστικές συγκρούσεις.  

4. Εφαρμογή: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τις νέες γνώσεις 
μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας και πειραματισμού.  

5. Μεταγνώση: Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους μαθητές να αντιπαραθέσουν την αρχι-
κή τους ιδέα με την προτεινόμενη από την επιστήμη και να συζητήσουν ή να κα-
ταγράψουν τα υπέρ και τα κατά των δύο διαφορετικών ιδεών (White et al., 1989). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

   Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία και για κάθε επιμέρους δράση, επιλέχθηκε η μέ-
θοδος project, (Βασάλα, Π., 2011). Ειδικότερα: 

1. Με τους μαθητές/τριες των τμημάτων Α2 και Γ1 του ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ 
ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ περιηγηθήκαμε (για λόγους αφόρμησης), στην αρχή του έτους 
στους χώρους του σχολείου. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στην τάξη όπου ακολού-
θησε «κατευθυνόμενος διάλογος», με κεντρικό θέμα τους διαθέσιμους φυσικούς 
πόρους, σε σχέση με την κατάσταση του σχολείου μας, και πως αυτοί μπορούν να 
αξιοποιηθούν προς καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας. Ειδικότερα, τέθηκαν 
από κοινού ερωτήσεις προσανατολισμού:  

 Το σχολείο μου είναι από τα ομορφότερα. Είναι όμως εγκαταλειμμένο. Πως μπορώ 
να το ομορφύνω; 

 Μπορώ να αξιοποιήσω το έδαφος, το νερό, τη γύρω βιοποικιλότητα και ό,τι άλλο 
χρήσιμο υπάρχει; 

 Τι μπορούμε να παράγουμε με όλα αυτά που διαθέτουμε;  

 Τι θέλουμε να παράγουμε; 
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 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρώτες ύλες κάποια από αυτά τα προϊόντα για 
να παράγουμε άλλα, ίσως χρησιμότερα; 

2. Στις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Την δημιουργία 
των ομάδων, ακολούθησαν κινητικές ασκήσεις και ενεργητικές δραστηριότητες 
καθώς και από κοινού συγκρότηση και ανάρτηση (σε χαρτόνι και στον πίνακα) 
«συμβολαίου συνεργασίας» για τις νόρμες λειτουργίας των ομάδων. (Jaques, D. 
2001, Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται, ΚΕΘΕΑ), προκειμένου να: 

 Καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη (δέσιμο) μεταξύ των μελών της ομάδας, κλίμα αλλη-
λοσεβασμού και αμοιβαιότητας. 

 

 Θέσουν και να διατυπώσουν αυτόβουλα βασικούς κανόνες λειτουργίας της ομάδας. 

 

 Αναγνωριστούν οι μεταξύ τους ιδιαιτερότητες καθώς και προσωπικές αρετές- ικα-
νότητες. 

 

3. Ακολούθησε η διατύπωση και η καταγραφή των ιδεών των μαθητών με καλλιτεχ-
νική απεικόνιση αυτών πάνω στο «δέντρο της ζωής». 
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4. Αποφασίστηκε κατόπιν, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών 
πόρων με σκοπό: 

 Την παραγωγή κηπευτικών στον προαύλιο χώρο του σχολείου είτε για άμεση κατα-
νάλωση είτε για χρήση τους ως πρώτες ύλες για την παρασκευή νέων προϊόντων.  

 την παρασκευή προϊόντων εφάμιλλων των αντίστοιχων της αγοράς σε ποιότητα 
και εμφάνιση ώστε να είναι ‘’εμπορεύσιμα’’. 

 την ανάδειξη της πολιτισμικής, πολιτιστικής και εμπορικής διάστασης των διαδι-
κασιών παραγωγής. 

 Στοχοθετήσαμε παράλληλα, ως κίνητρο και ανταμοιβή των κόπων μας, τη συγκέν-
τρωση χρημάτων από πωλήσεις σε μπαζάρ για εκδρομή σε ένα τόπο κοινής μας ε-
πιλογής. 

5. Η υλοποίηση των δράσεων ως προς το χρόνο εκτέλεσής τους, ήταν συνάρτηση των 
εποχών και των προτεραιοτήτων που κάθε φορά ανέκυπταν κατόπιν ζυμώσεων 
μεταξύ των ομάδων. Ενώ τα κριτήρια βάση των οποίων έγινε η ομαδοποίηση των 
εργασιών του προγράμματος σχετίζονταν με (Douglas, T. 1997): 

 Την παρόρμηση των παιδιών για συμμετοχή τους στις δράσεις. 

 Τη συνάφεια των δράσεων με τα γνωστικά πεδία. 

 Τις ατομικές ιδιαιτερότητες-ικανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες μαθητές. 

   Κάθε δράση άρχιζε με συλλογή πληροφοριών, συζήτηση και αξιολόγηση αυτών από 
την ομάδα. Έπειτα ακολουθούσε η εφαρμογή/εκτέλεση της κάθε δράσης. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

 Συγκεντρώθηκαν μοσχεύματα και σπόροι στο τμήμα ριζοβόλησης μοσχευμά-
των και σπόρων στο θερμοκήπιο του Τομέα Γεωπονίας του σχολείου από: 

o Την υπάρχουσα χλωρίδα του σχολείου μας καθώς και όμορων με αυτό (π.χ. 
από κλαδέματα τριανταφυλλιών και άλλων υπαρχόντων καλλωπιστικών θάμ-
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νων όμορων σχολείων κατόπιν συνεννόησης με τους διευθυντές των σχολε-
ίων). 

o Συλλόγους και οργανώσεις κατόπιν επαφών, που διαθέτουν τράπεζες σπόρων 
(ΠΕΛΙΤΙ κλπ). 

o Μοσχεύματα καλλωπιστικών ή άλλων φυτών από είδη που δεν υπάρχουν στο 
σχολείο, από τις αυλές και τα μπαλκόνια των οικιών, μαθητών και εκπαιδευτι-
κών. 

o Μοσχεύματα από τη Διεύθυνση Κήπων του Δήμου Αιγάλεω. 

 

 

o και σπόρους που συγκεντρώθηκαν στο χώρο ριζοβολίας του θερμοκηπίου  
 Ριζοβολήθησαν από μοσχεύματα της Γεωπονίας, πλήθος φυτών. Τα φυτά χρησι-

μοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν για:  

o Τις ανάγκες των σχολικών λαχανόκηπων και των παρτεριών του σχολείου 
μας. 

o Να αποτελέσουν μητρικά φυτά για νέα μοσχεύματα, αφού συντηρηθούν στο 
χώρο του θερμοκηπίου. 

o Φυτικό υλικό που θα διανεμηθεί κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα κήπων του 
Δήμου Αιγάλεω προς εξωραϊσμό σχολείων του Δήμου. 
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 Εξωραϊσμός όλων των παρτεριών του σχολείου με ιδιοπαραγόμενα φυτά. Οι 
δράσεις περιλάμβαναν: 

o Καθαρισμό των παρτεριών από ζιζάνια σκουπίδια κλπ. 
o Σκάψιμο, πότισμα, και γενικές περιποιήσεις. 
o Φύτευση κυρίως με ανθόφυτα και αρωματικά ιδίας παραγωγής μας. 

 

 

 Καθιέρωση συστήματος κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων (φύλλα, 
τροφικά υπολείμματα, κλπ) προς παρασκευή χώματος υψηλής λιπαντικής αξίας 
για τις αυξημένες ανάγκες των δράσεων. Η δράση περιλάμβανε : 

o Επιλογή σημείου κομποστοποίησης 

o Καθιέρωση συστήματος συγκέντρωσης όλων των υπολειμμάτων (σκούπισμα 
φύλλων, υπολείμματα κηπευτικών, τροφίμων κλπ) στο σημείο κομποστοποίη-
σης. 

o Αναμόχλευση του σημείου για αερισμό και γρηγορότερη αποσάρθρωση των 
υπολειμμάτων. 

o Τροφοδότηση/λίπανση του λαχανόκηπου με το παραγόμενο κόμποστ. 
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 Αξιοποιήθηκαν τα κλίματα όμορων με μας σχολείων, για παρασκευ-
ή/εμφιάλωση κρασιού και παραγώγων αυτού. Αποφασίστηκε και ήδη δρομολο-
γήθηκαν οι πρώτες ενέργειες για δημιουργία μικρού αμπελώνα σε επιλεγμένο 
χώρο του σχολείου μας με φύτευση νέων κλιμάτων. Οι επιμέρους δράσεις περι-
λάμβαναν: 

o Τρύγηση και συγκέντρωση των σταφυλιών. 

 

o Οινοποίηση χωρίς χρήση χημικών, καταγραφή όλων των πεπραγμένων της 
διαδικασίας και ανάθεση εύρεσης τρόπων βιολογικής οινοποίησης στους μα-
θητές.   

 

o Συσκευασία κρασιού με εμπορική/καλλιτεχνική απεικόνιση λογότυπων. 
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 Παρασκευή ξυδιού από ποσότητα οίνου την οποία δεν συσκευάσαμε (αφέθηκε 
να γίνει ξύδι). Οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν: 

o Εμπορική/καλλιτεχνική συσκευασία του ξυδιού. 

o Παρασκευή μπαλσάμικου με καινοτόμο διαδικασία κατά την 
οποία αντί καραμελωμένης ζάχαρης, προσθέσαμε χυμό από 
βρασμένα ξηρά σύκα (φρουκτόζη σύκου) και μέλι. Επίσης ά-
ρωμα από αρωματικά φυτά (αρμπαρόριζα) από ιδία παραγωγή 
φυτών. 

 Δημιουργία λαχανόκηπου αρκετά μεγάλης έκτασης σε επιλεγμένο σημείο του 
σχολικού περίγυρου (στο σχολείο υπάρχουν άλλοι δύο λαχανόκηποι για καθαρή 
χρήση του τομέα Γεωπονίας), στον οποίο καλλιεργήθηκαν χειμερινά και ανοιξι-
άτικα κηπευτικά. Οι δράσεις (με συμμετοχή μαθητών από όλους τους τομείς του 
σχολείου) περιλάμβαναν: 

o Όλα όσα χρήζουν οι καλλιέργειες κηπευτικών βιολογικής παραγωγής ήτοι 
σκάψιμο, διάνοιξη αυλακών, σπορά, λίπανση με κόμποστ παραγωγής μας, βιο-
λογική φυτοπροστασία (εκχύλισμα φυτών τσουκνίδας και ιδιοπαραγόμενο σα-
πούνι), καλλιεργητικές φροντίδες (υποστυλώσεις, ξεβοτάνισμα κλπ), αρδεύσε-
ις, συγκομιδή.   

o Επιλογή κηπευτικών με σκοπό (πέραν της άμεσης διάθεσης/κατανάλωσης), 
τηνπαρασκευή δευτερογενών προϊόντων (όπως τουρσί, σάλτσες κλπ). 
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 Αξιοποιήθηκαν υπάρχοντα εσπεριδοειδή των όμορων με μας περιοχών, για την 
παρασκευή αναψυκτικών, μαρμελάδων και άλλων σκευασμάτων. Οι επιμέρους 
δράσεις περιλάμβαναν : 

o Παρασκευή φυσικής λεμονάδας με καινοτόμο διαδικασία κατά την οποία 
προσθέσαμε αντί ζάχαρης, μέλι για γλυκαντική ύλη, καθώς και σε αρκετά 
μεγάλη αναλογία, γέλη Αλόης από ιδία παραγωγή, των οποίων φύλλα τους 
εκχυλίσαμε στο εργαστήριο της τεχνολογίας τροφίμων. 

 

 

 



91 

 

o Παρασκευή μαρμελάδων (φράουλα,πορτοκάλι κλπ). 

 

o Παρασκευή Λικέρ από ιδιοπαραγόμενες πρώτες ύλες: α) Λεμοντσέλο, β) 
Με αιθέριο έλαιο Λουΐζας, γ) Με αιθέριο έλαιο ανθών νεραντζιάς και     δ) 
Αρμπαρόριζας.  

 

 Κατασκευή φυτοσυνθέσεων σε πήλινες γλάστρες με συνδυασμό ιδιοπαραγόμε-
νων παχύφυτων και κακτοειδών. 

 

 Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών συνθέσεων. 

 

 Παρασκευή χριστουγεννιάτικων χειροποίητων κεριών με πρώτη ύλη παραφίνη, 
χρωστικές, αρωματικές ύλες και ακολούθησε στολισμός αυτών από αποξηραμέ-
να άνθη της περιοχής. 
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 Παρασκευάστηκαν πασχαλινές χειροποίητες λαμπάδες με πρώτη ύλη παραφί-
νη, χρωστικές, αρωματικές ύλες και ακολούθησε στολισμός αυτών με αποξηρα-
μένα άνθη της περιοχής. 

 

 Παρασκευή και συσκευασία πολίτικου τουρσί από ιδιοπαραγόμενα κηπευτικά 
με χρήση όλων των κανόνων της τεχνολογίας τροφίμων.. 

 

 

 Παρασκευάστηκαν αρωματικά κομπολόγια από κουκούτσι ινδοκάρυδου. 
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 Αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά μέσα του σχολείου, με χρήση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων. Οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν: 

o Την εύρεση στο διαδίκτυο εικόνων κατάλληλων να κοσμήσουν τις 
συσκευασίες των παραγόμενων προϊόντων 

o Την γραφιστική και καλλιτεχνική ανθολόγηση των ετικετών των προϊ-
όντων. 

o Τη δημιουργία λογότυπων. 

o Την εκτύπωση ετικετών και άλλων σχετικών για την εμπορική εμφά-
νιση των παραγόμενων προϊόντων μας.  

 

o Τη δημιουργία βίντεο με όλες τις δράσεις: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw85K2U3y48 

 Επιτεύχθηκε συνεργασία (με το τμήμα Διαφήμισης) και παροχή όλων των υλι-
κών συσκευασίας για τα προϊόντα που χρίζουν γυάλινη συσκευασία, από το 
κοντινό εργοστάσιο υαλουργίας ‘’ΓΙΟΥΛΑ’’. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw85K2U3y48
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 Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευσίνας: η οποία πέρα 
από τα γνωστικά οφέλη που μας προσέφερε αποτέλεσε και επιβράβευση των 
κόπων όλων μας (κάτι που αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο ενεργοποίησης των μα-
θητών). 

 

 Παραδόθηκαν στο Δήμο Αιγάλεω (Δ/νση κήπων) πάνω από 150 καλλωπιστικά 
φυτά (κυρίως αρωματικά) στο τέλος του έτους, προκειμένου να διανεμηθούν σε 
άλλα σχολεία του Δήμου προς εξωραϊσμό αυτών, καθώς προέβλεπε το πρόγ-
ραμμα.  

 Συμμετοχή και έκθεση των αποτελεσμάτων σε μπαζάρ, με σχολιασμούς, ανατ-
ροφοδοτήσεις και αξιολόγηση αυτών. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

  Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου, επιλέχθηκε η Δυναμική Αξιολόγηση, ως 
προσεγγιστικό εργαλείο αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού έργου και των αποτελεσμά-
των στη μαθησιακή διαδικασία των συμμετεχόντων μαθητών (Δημητρόπουλος Ε. 
1989), διότι: 

 Είναι συνεχής και επιτελείται σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες πραγμάτω-
σης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

 Είναι εξελίξιμη, προσαρμόσιμη, ευέλικτη και εμπεριέχει στοιχεία ενεργού ρό-
λου του μαθητή στην διαδικασία της αξιολόγησης. 

   Οι παιδαγωγικοί σκοποί στους οποίους το εκπαιδευτικό σενάριο αποβλέπει σε όλη τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, αναφέρονται κατά βάση σε περιοχές λει-
τουργίας σχετικές με : 

 Την Συναισθηματική περιοχή  

 Την Γνωστική περιοχή 

 Την Ψυχοκινητική περιοχή 

 Την Αντιληπτική περιοχή  

Α. Στη Συναισθηματική περιοχή, οι παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν κυ-
ρίως στα επίπεδα : 

 Δημιουργίας παρακινητικού κλίματος και προδιάθεσης των μαθητών προς ε-
νεργή συμμετοχή. 

 Δημιουργίας κλίματος, ούτως ώστε η εσωτερική αποτίμηση των δράσεων να 
φέρουν θετικό αξιολογικό πρόσημο στους μαθητές, ώστε να επιτευχθεί η αυτό-
βουλη συμμετοχή τους. 

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, στο επίπεδο αλλαγών της συναισ-
θηματικής περιοχής, γινόταν και ενδιάμεσα (δυναμική αξιολόγηση), κατόπιν συζητή-
σεων μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου εντοπίζονταν και καταγράφονταν θα θετικά 
και αρνητικά στοιχεία λειτουργίας αυτής. Κατόπιν προτείνονταν τρόποι ενίσχυσης 
των θετικών στοιχείων και αντιμετώπισης των αρνητικών.  
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  Η τελική αξιολόγηση βασίστηκε σε «ερωτηματολόγια αξιολόγησης» τα οποία «στάθμι-
ζαν» τις διαθέσεις τους ως απόρροια της εκπαιδευτικής παρέμβασης του σεναρίου. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι στη δημιουργία και ανάλυση των ερωτηματολογίων, συμμετεί-
χαν όλα τα μέλη της ομάδας. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι 
μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάφεραν: 

 

 

 

Β. Στη γνωστική περιοχή, οι παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν κυρίως στα 
επίπεδα: 

 Της κατανόησης και ερμηνείας αλλά και την ικανότητα εφαρμογής νέων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων, μεθόδων και διαδικασιών προς επίλυση προβλημάτων 
και καταστάσεων. 
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 Της διεύρυνσης της αναλυτικής ικανότητας αλλά και της ικανότητας σύνθεσης, 
μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων και μέσα από τη δια-
δικασία εξαγωγής συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα των δράσεων, της τα-
ξινόμησης των ενεργειών τους και τη γενικότερη ανακάλυψη των ποιοτικών 
τους στοιχείων. 

   Βασικό εργαλείο αξιολόγησης και «μέτρησης» ανόδου του γνωστικού επιπέδου απο-
τέλεσε η επανάληψη πολλών δράσεων που επιλέχθηκαν από τους μαθητές, με αποκ-
λειστική όμως πρωτοβουλία στην εφαρμογή και εκτέλεση, μόνο από τους ίδιους (η πα-
ρουσία του εκπαιδευτικού ήταν συντονιστική και επικουρική). 

Γ. Στη Ψυχοκινητική περιοχή, οι ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέδωσαν 
κυρίως: 

 Στη βελτίωση κινήσεων απλού και απόλυτου συντονισμού αλλά και την ανάπτυξη 
λεπτής κινητικότητας μέσω εργασιών που απαιτούν λεπτότερους χειρισμούς και 
γενικότερα υψηλότερο επίπεδο άσκησης και συντονισμού κινήσεων και αισθητηρι-
ακών οργάνων.  

 Στην ανάπτυξη συμπεριφορών μη φραστικής επικοινωνίας μέσα από την τέλεση 
έργων και δράσεων, με σαφώς προκαθορισμένη δόμηση και που απαιτούσαν συ-
νεργασία και μη λεκτική επικοινωνία. Αλλά και στην ανάπτυξη συμπεριφορών ομι-
λίας η οποία αναδείχθηκε μέσα από τις ομαδικές και σύνθετες εργασίες, οι οποίες 
απαιτούσαν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. 

Δ. Στην Αντιληπτική περιοχή, οι ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί του σεναρίου απέβλεπαν 
κυρίως: 

 Στην όξυνση της αντιληπτικής ικανότητας πρόσληψης, κωδικοποίησης, αποθήκευ-
σης και ανάκλησης πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η στάθμιση αυτών των παραμέτρων, αποτελεί έργο περισσότερο εξειδικευμένων 
«μετρήσεων» και διεπιστημονική προσέγγιση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Driver, R. and Oldham, V. (1986), “A Constuctivist Approach to Curriculum Develop-
ment in Science” Studies in Science Education 13. 

Douglas, T. (1997). Η Επιβίωση στις Ομάδες Βασικές αρχές της συμμετοχής σε ομάδες. 
(Τίτλος πρωτοτύπου: Survival in Groups – The Basics of Group Membership, Open 



98 

 

University Press, 1995, μτφρ. Γ. Αραμπατζής, επιμ. Ν. Ε. Δέγλερης) Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα 

Jaques, D. (2001) Μάθηση σε ομάδες. (Τίτλος πρωτοτύπου Learning in groups, 
Beckenham: Croom Helm, 1984, μτφρ: Ν. Φίλλιπς), Αθήνα: Μεταίχμιο.  

UNESCO (1996). Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, 
υπό την προεδρία του Jacques Delors. Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. 
Εκδόσεις UNESCO: Παρίσι 1996. 

White, R. T. & Gunstone, R. F. (1989), “Metalearning and ConceptualChange “Interna-
tional Journal of Science Education 11, 577-586. 

Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model. The science teacher,58(6), 52. 

Βασάλα, Π. (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης. E-book. 

Δημητρόπουλος, Ε. (1998), Εκπαιδευτική αξιολόγηση, Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης 
και του Εκπαιδευτικού έργου, Δ' Έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 

Moυλαλούδης Γ., Κοσμόπουλος Α. (2003) Ο Carl Rogers και η προσωποκεντρική του 
θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την παιδεία, Ελληνικά Γράμματα. 

Παυλίδης Π. (2012) Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης, Επίκεντρο, Θεσ-
σαλονίκη. 

  



99 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   

«…εδώ είναι τά τρεχάμενα νερά εδώ είναι ό κήπος 
εδώ βουίζουν οί μέλισσες μές στά κλωνάρια 
καί κουδουνίζουνε στ᾿ αυτιά ενὸς βρέφους 

καί ὁ ήλιος νά! καί τὰ πουλιά του παραδείσου 
ένας μεγάλος ήλιος πιό μεγάλος απ᾿ τό φώς.» 

 

Γ. Σεφέρης 
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«ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑΙΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»  

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

 
Μελέτη Ελένη, ΠΕ02 Φιλόλογος  

Μπίλη Αναστασία 

Μαθητές της ομάδας:

Χαντζής Νίκος 
Πολενάκης  Νίκος

Παναγιωτόπουλος Γιάννης
Μούσιος Αλέξανδρος

Φούσκας Κωνσταντίνος
Νιαβή Κωνσταντία

Πατελούδη Διονυσία
Τότος Νίκος

Κωνσταντίου Ζωή
Κατσαρού Σμαράγδα

Κοζάκη Κορίνα
Πατήλα Κατερίνα

Παπίγγη Έλλη
Μπάμπη Μαρία

Παππάς Γιώργος
Πατέρα Δήμητρα
Δρακάκη Ξανθή
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Φράση με τη 
λέξη 

"ντομάτα" 

Τον πήραν με τις 
ντομάτες 

Χώρα 
καταγωγής 

της ντομάτας 
Λατινική Αμερική 

Θρεπτική αξία 
της ντομάτας 

Βιταμίνες και μεταλλικά 
άλατα (κάλιο, μαγνήσιο)  

Φράση με τη 
λέξη "πατάτα" "Έκανα πατάτα" 

Πότε ήρθε 
στην Ελλάδα η 

πατάτα; 

Την εποχή του Κυβερνήτη 
Καποδίστρια (θυμάστε την 

ιστορία;) 

Πώς 
καλλιεργείται 

η πατάτα; 

Φυτεύουμε μικρούς κονδύλους 
ή τμήμα του κονδύλου (πατάτα) 

που έχει μερικά μάτια 
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Αυθεντικό αρχείο: http://www.slideshare.net/grafeioperivalgath/patata-
gamemeletieleni 

(Σενάριο: Μπιλανάκου Αριάδνη, Μελέτη Ελένη 

Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Παπαδόπουλος Γιώργος) 

  

Τα φασόλια 
αγαπούν το 

κρύο; 

Όχι, για αυτό φυτεύονται την 
άνοιξη. 

Πώς τρώγονται 
τα φασόλια; 

Τρώγονται φρέσκα 
(φασολάκια), αλλά και ξερά 

(φασολάδα). 

Γιατί τα φασόλια 
αποκαλούνται 
"το κρέας του 

φτωχού"; 

Επειδή περιέχουν πολλές 
πρωτεϊνες. 

Σε ποιες χώρες 
καλλιεργείται 
το κρεμμύδι; 

Σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

Πώς τρώμε το 
κρεμμύδι; Και φρέσκο και ξερό. 

Πότε 
φυτεύουμε το 

κρεμμύδι; 

Για ξερό, φυτεύεται Φεβρουάριο 
– Μάρτιο. Για χλωρό, απο το 
φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. 

http://www.slideshare.net/grafeioperivalgath/patata-gamemeletieleni
http://www.slideshare.net/grafeioperivalgath/patata-gamemeletieleni
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2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Λέει η ελιά στον αφέντη της: 

«Φρόντισε με να σε θρέψω, 

Πότισε με να σε πλουτίσω» 

(παροιμία από την Μεσόγειο) 
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«EΛΙΑ: ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»  

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

Σωτηρία Τουρκοχωρίτη, ΠΕ 01, ΠΕ 02 Θεολόγος-Φιλόλογος  

Η εξαιρετική σημασία του ελαιόδενδρου ενέπνευσε την περιβαλλοντική ομάδα του 2ου 
Γυμνασίου Χαϊδαρίου να ασχοληθεί με την ιστορία του και την καλλιέργεια του για 2 
συνεχή σχολικά έτη (2013-15) με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας Σωτηρί-
ας Τουρκοχωρίτη. Παράλληλα, εξετάστηκε η έννοια της αειφορίας. 

  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Η γνώση και η μελέτη του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται στους πρωταρχικούς στόχους του προγ-
ράμματος μας 

.  

2. Ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας υπεύθυνη περιβαλλοντική συ-
νείδηση, ικανή να διαμορφώσει το απαραίτητο πλαίσιο στάσεων και αξιών και ένα κώ-
δικα συμπεριφοράς απέναντι στον περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να εξασφαλίσο-
υν αυτό που θεωρείται «ποιότητα ζωής» σε μια βιώσιμη κοινωνία και να γίνουν ενερ-
γοί πολίτες. 
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3. Το πρόγραμμα μας είχε ως στόχο, επίσης, την καλλιέργεια του ελεύθερου πνεύμα-
τος, της δημιουργικής φαντασίας και κυρίως της επικοινωνίας. 

4. Το πρόγραμμά μας προσέφερε στους μαθητές νέες γοητευτικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις, που έχουν σχέση με την ενεργό συμμετοχή και την βιωματική μάθηση, 
χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται κατά την διάρκεια διεξαγωγής επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων, εντός και εκτός σχολείου. 

5. Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων, η μέθοδος project 
(ερευνητικό δοκίμιο), οι ασκήσεις πεδίου και τα οργανωμένα παιχνίδια ήταν οι βασικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1 .Μελέτη πεδίου: στην σχολική αυλή.Οι μαθητές άφησαν για λίγο τις σχολικές αίθου-
σες και κατέβηκαν στην αυλή μας. Εκεί σκάλισαν το έδαφος, φύτεψαν σπόρους αρω-
ματικών φυτών και πολύχρωμα λουλούδια και έβαλαν ταμπελίτσες με τις ονομασίες 
των φυτών πάνω στα γλαστράκια τους. 

 

   Επίσης, παρατήρησαν τις μεγάλες ελιές που βρίσκονται γύρω από το σχολείο και 
μέτρησαν την ηλικία των δένδρων με βάση την περίμετρο της ελιάς. 

 Φωτογραφήθηκαν κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους (κατασκευή λαμπά-
δων και ζωγραφικών έργων) 
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2. Δημιούργησαν πίνακες με φωτογραφίες τους στην αυλή και με τις δραστηριότητες 
τους στην τάξη. 

3. Επεξεργάστηκαν φύλλα εργασίας και απάντησαν σε ερωτηματολόγια. 
4. Έφτιαξαν στεφανάκια για να υποδεχτούν την Άνοιξη. 

 

 

5. Έφτιαξαν στεφάνι από φύλλα για να υμνήσουν την ελιά.  

 

6. Συμμετείχαν σε θεατρικό «Η μολυσμένη Αθήνα». 

 

7. .Ζωγράφισαν παναθηναϊκούς αμφορείς με λάδι-έπαθλα των Ολυμπιακών αγώνων 
στην αρχαιότητα. https://youtu.be/258bosh4_k0 

https://youtu.be/258bosh4_k0


107 

 

8. Ζωγραφική-αναπαράσταση τοιχογραφιών από τα ανάκτορα της Κρήτης με προσφο-
ρές αγγείων με λάδι.  

. 

10. Δημιουργία και παρουσίαση εργασιών powerpoint με θέμα την ελιά από την αρχαιό-
τητα έως σήμερα. 

11. Δημιουργία video με θέμα την πολιτιστική και οικονομική σημασία της ελιάς. 

 

12. Παρακολούθησαν κατασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο. 
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https://youtu.be/S0jYs6colrY 

13. Συνέθεσαν ιστοριούλες και παραμύθια με θέμα την ελιά. 

14. Τέλος, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην σχολική κοινότητα 
σε εκδήλωση που διοργάνωσε το γραφείο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, 
εκθέτοντας τα προσωπικά τους έργα. 

 

15. Έκαναν κατασκευές με την μέθοδο decoupage. 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν ανάρτησαν τα έργα τους στην ιστοσελίδα του σχολείου 
και σε περιβαλλοντικά site και σε συλλόγους όπως «οι φίλοι του Πυριτιδοποιείου Αιγά-
λεω» και ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και σε blog mynewoikologia.gr και 
στο blog stourko sch.gr,όπως επίσης έστειλαν εκπαιδευτικό υλικό στο ΚΠΕ Καλαμάτας 
και συμμετείχαν στο δίκτυο «ελιά». Επίσης, παρουσίασαν τα έργα τους σε αίθουσα του 
Δημαρχείου Χαιδαρίου και ανέβασαν θεατρικό με θέμα την διαμάχη του Ποσειδώνα 
και της Αθηνάς για την ονομασία της πόλης τους. 

https://youtu.be/S0jYs6colrY
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Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελιά και ο καρπός της ζει και αναπτύσσεται στην περιοχή 
της Μεσογείου. Η ιστορία της ελιάς και η καλλιέργεια της, συνδέθηκαν άρρηκτα με το-
υς λαούς της Μεσογείου. Το δέντρο αυτό αγαπάει τον μεσογειακό ήλιο και την θάλασ-
σα και μεγαλώνει σε άγονα και πετρώδη εδάφη. https://youtu.be/KEggsqBlMmM 

Η εξαιρετική σημασία αυτού του δέντρου, ενέπνευσε την περιβαλλοντική ομάδα του 
2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου να ασχοληθεί με την ιστορία του και την καλλιέργεια του για 
2 συνεχή χρόνια (2013-2015). 

Το λάδι της ελιάς έθρεψε υγιεινά γενιές και πρόσφερε μακροζωία, στεφάνωσε αθλη-
τές και έγινε γιατρικό για πολλές ασθένειες και καλλώπισε πλήθος γυναικών. 

Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι η ελιά είναι ιθαγενές, στην Μεσόγειο όμως ορισμένοι 
αναζητούν την καταγωγή της στη Συρία και στις κοιλάδες του Λιβάνου. Ο μύθος λέει 
ότι την ελιά την έφερε ο Ηρακλής από τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. 
https://youtu.be/VlE-ZqBSjnY 

Τα εξημερωμένα ελαιόδενδρα αναπτύχθηκαν στην Μ. Ασία την 6η χιλιετία π.Χ. ή στην 
Μεσοποταμία την 3η χιλιετία π.Χ. 

Σύμφωνα με την Μυθολογία, η πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η πρώτη ελιά φυ-
τεύτηκε από την θεά Αθηνά στην Ακρόπολη. Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που την 
καλλιέργησε στην Μεσόγειο, γι' αυτό ο Πλίνιος αναφέρει ότι το 580 π.Χ. ούτε η Ισπανία 
ούτε η Ιταλία γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της. 

Η Αθήνα πήρε το όνομά της από τη θεά Αθηνά, η οποία έφερε στους Αθηναίους την ε-
λιά, ως δώρο. Ο Δίας είχε υποσχεθεί να δώσει την Αττική σ' όποιον Θεό θα έκανε την 
πιο χρήσιμη εφεύρεση. Η ελιά, προτιμή-
θηκε από το άλογο του Ποσειδώνα που 
ήταν σύμβολο πολέμου. Η ελιά συμβόλιζε 
την ειρήνη και την σοφία. Η θεά Αθηνά 
φύτεψε την πρώτη ελιά στην Ακρόπολη. 

Ο Όμηρος ανέφερε ότι όποιος κατέστρε-
φε ένα δέντρο ελιάς καταδικάζονταν σε 
θάνατο, από τα ελληνικά δικαστήρια. 

Οι κριτές στην αρχαία Ολυμπία επιβράβευαν τους νικητές μ' ένα κλαδί αγριελιάς, που 
τον έλεγαν κότινο. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η καλλιέργεια και η εξαγωγή των ελιών 
και του λαδιού ήταν κάτι ιερό, που μόνο παρθένες και ευνούχοι είχαν τη δυνατότητα 
να το κάνουν.  

https://youtu.be/KEggsqBlMmM
https://youtu.be/VlE-ZqBSjnY
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Οι ελιές προσφέρονταν ως θυσία, μαζί με άλλα 
αγαθά στους θεούς. Έτσι έχουν βρεθεί στη Ζάκρο, 
στη Κρήτη, ελιές του 2000 π.Χ., μέσα σε πιθάρια, οι 
οποίες προσφέρονταν σε χθόνια θεά. 

Η ελιά επίσης ενέπνευσε και πολλούς καλλιτέχ-
νες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Βρέθηκαν 
τοιχογραφίες με ελιές και λιομαζώματα σε οική-
ματα καθώς και κοσμήματα, όπως περιδέραια με 

φύλλα ελιάς κλπ. https://youtu.be/RTUVgI3efeE 

Σε πολλές πινακίδες γραμμικής γραφής Β, στα Μινωικά και Μυκηναϊκά ανάκτορα, 
βρίσκουμε το ιδεόγραμμα της ελιάς, όπως επίσης το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Οι 
ελιές χρησιμοποιούνταν στις θρησκευτικές τελετές ή στην παρασκευή αλοιφών (έχο-
υμε συνεχείς αναφορές στις πινακίδες για την χρήση αρωματικών ελαιολάδων). 

https://docs.google.com/presentation/d/1kqMR6QxEp7-
O5Aqm0l4r2dpl2fBrX14oEHlLd30OjvY/edit?usp=sharing 

Το λάδι είχε ανέκαθεν, εκτός από την φωτιστική του ιδιότητα, την τροφική και την 
ρωστική ιδιότητα, δηλαδή χρησιμοποιούνταν στα λουτρά και στα γυμναστήρια, στις 
πληγές και τις εντριβές. Το λάδι χρησιμοποιούνταν πάντοτε από τους αρχαίους Έλλη-
νες για να αλείφουν τα αγάλματα και τους βωμούς των Θεών, τους αρρώστους και το-
υς πενθούντες σε ένδειξη πένθους. Και οι τρεις μεγάλες μεσογειακές θρησκείες Χρισ-
τιανισμός, Ισλαμισμός και Ιουδαϊσμός κάνουν λόγο για την ιερότητα του λαδιού. 

Στην Παλαιά Διαθήκη η ελιά αποτελεί συνήθη εικόνα σε πολλά χωρία της Αγίας Γρα-
φής: «κεκόπακε το ύδωρ από της γης» (Γεν. 11) 

Στον (ΜΔ, 8) ψαλμό, η χρήση του λαδιού από το Θεό απο-
τελεί ξεχωριστή ευλογία για την αρετή «ύψωσα εκλεκτόν 
εκ του λαού μου, εύρων Δαβίδ τον δούλον μου, εν ελαίω 
αγίω μου έχρισα αυτόν». Στην χριστιανική θρησκεία το 
λάδι χρησιμοποιείται ως φωτιστικό και αγιαστικό μέσο, 
μαζί με το σιτάρι και το κρασί.  

Στην ευλογία των άρτων δεόμεθα «Ευλόγησον Κύριε τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον 
και πλήθυνον αυτά εν τοις οίκοις των προσφερόντων σοι υα δώρα ταύτα». Έτσι λοιπόν 
οι τρεις βασικές τροφές δεν λείπουν από τα τραπέζια των πλουσίων και των πτωχών. 
Στις μέρες όμως της νηστείας η κατάλυση οίνου και ελαίου είναι απαγορευμένη. Αντί-

https://youtu.be/RTUVgI3efeE
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θετα, συνίσταται η επάλειψη με λάδι, του προσώπου και του κεφαλιού για λόγους ταπε-
ινοφροσύνης.  

«Σου δε νηστεύοντος άλλειψαί σου την κεφαλήν ελαίω και το πρόσωπόν σου νίψε ‘ό-
πως μη φανείς τοις ανθρώποις νηστεύων αλλά τω πατρί σου τώ έν τω κρυπτώ» 

Στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος στη χρίση του Ιησού, μια πράξη που υπογραμμίζει το 
βασιλικό αξίωμά Του. Η πράξη αυτή συνδέεται με τις μεσσιανικές αντιλήψεις της Π. 
Διαθήκης, οι οποίες βρίσκουν την πληρότητα τους στο πρόσωπο του Χριστού. 

 

Το λάδι χρησιμοποιείται σε τρία μυστήρια: 
στο βάπτισμα, στο χρίσμα και στο ευχέλαιο. 

Το Άγιο Μύρο παρέδωσαν οι Απόστολοι στο-
υς διαδόχους τους, όπως μας αναφέρει ο Δι-
ονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Παρασκευάζεται από 
36 αρωματικές ουσίες που ρίχνονται μέσα σε λάδι και κρασί. Το μεν λάδι σημαίνει το 
αμέτρητο έλεος του Θεού, τα δε αρώματα σημαίνουν τα διάφορα χαρίσματα του Αγ. 
Πνεύματος. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τελετή 
που αρχίζει από την Μ. Τετάρτη σε ανάμνηση του γεγονότος της επάλειψης με μύρο 
των ποδιών του Ιησού από την πόρνη και τελειώνει την Μ. Πέμπτη,και καθαγιάζεται 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και στην συνέχεια θα δεχτεί την κάθοδο του 
Αγ.Πνεύματος. 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ  

Η ελιά σε ηλικία έως 7 ετών δεν παράγει καρπούς, 
αλλά σ' αυτή την ηλικία γίνεται το κέντρισμα. Στην 
ηλικία των 7-8 ετών αρχίζει να παράγει καρπούς. 
Στην ηλικία των 30-70 ετών βρίσκεται σε πλήρη α-



113 

 

νάπτυξη. Άλλα ελαιόδεντρα παράγουν λάδι και άλ-
λα παράγουν τους καρπούς για φαγητό.  

Η καλλιέργεια της ελιάς δεν θα πρέπει να γίνεται 
σε πολύ ψυχρές περιοχές. 

Επιπλέον, πρέπει να προτιμώνται για την φύτευση 
ελαιών περιοχές οι οποίες δεν έχουν μεγάλες βρο-
χοπτώσεις και δεν πλήττονται από χειμωνιάτικους 
και ανοιξιάτικους παγετούς. Η ελιά δεν προτιμά την μεγάλη εδαφική υγρασία. Για την 
επιλογή του εδάφους με σκοπό την φύτευση ελαιώνα θα πρέπει να επιλεγούν περιοχές 
όπου θα είναι δυνατή η εύρεση εργατών για την συγκομιδή και επίσης η ύπαρξη ελαι-
οτριβείων. 

Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παγετώνα πρέπει να φυτεύονται οι ελιές κατά τον 
μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ σε πιο ξηρές περιοχές η φύτευση πρέπει να γίνεται 
το Νοέμβριο –Δεκέμβριο. Τα νεαρά δένδρα θα πρέπει να ποτίζονται τα πρώτα 2 χρόνια 
και να λιπαίνονται με άζωτο. Μαζί με την ελιά, μπορούν να καλλιεργούνται και άλλα 
φυτά, εκτός από την τομάτα, βαμβάκι, πατάτα γιατί μπορεί να προσβληθούν οι νέες ε-
λιές από βερτιλλίωση. 

Η φύτευση γίνεται σε λάκκους που ανοίγονται με τα χέρια ή με μηχανήματα σε βάθος 
5-10 εκ.Μετά την φύτευση το χώμα συμπιέζεται και ποτίζεται. Καλό θα είναι οι ρίζες 
να καλύπτονται με ψιλοχωματισμένο έδαφος και να εξασφαλιστεί η καλή επαφή των 
ριζών με το έδαφος. 

Πριν την φύτευση του ελαιώνα γίνεται φωσφορική και καλιούχος λίπανση σ όλη την 
έκταση. 

Η ελιά αντέχει και καρποφορεί σε πολύ ξηρά εδάφη, σε βάρος όμως της παραγωγής 
των καρπών της. Εάν βελτιωθούν οι συνθήκες υγρασίας του εδάφους βελτιώνεται και 
η καρποφορία της. Η άρδευση της ελιάς αποδίδει όταν οι βροχοπτώσεις είναι ανεπαρ-
κείς και όταν το έδαφος είναι χαλικώδες και δεν συγκρατεί το νερό. 

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΒΕΡΤΙΣΙΛΛΙΩΣΗ: Ο μύκητας αυτός μπορεί να επιβιώσει στο έδαφος για χρόνια. Η μό-
λυνση γίνεται από τις ρίζες. Ο μύκητας προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου, προκαλώντας 
ξήρανση των κλάδων και του δένδρου. 
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Ο έλεγχος για την ασθένεια ξεκινά πριν τη φύτευση 
των ελαιών. Η εγκατάσταση του ελαιώνα δεν πρέ-
πει να γίνεται σε χωράφια που προηγουμένως εί-
χαν καλλιεργηθεί φυτά όπως βαμβάκι, τομάτα, πα-
τάτα. 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ : Στα κλαδιά και στον κορμό εμφανίζον-
ται όγκοι, οι οποίοι σταδιακά μεγαλώνουν και αποκ-
τούν ανώμαλη επιφάνεια με σκούρο χρώμα. Όταν 
μετά το κλάδεμα και το ράβδισμα επικρατεί βροχερός καιρός δημιουργούνται πληγές 
στο δένδρο και μέσω αυτών προκαλείται η μόλυνση. 

Τα εργαλεία κλαδέματος θα πρέπει να απολυμαίνονται με εμβάπτιση σε απολυμαντικό 
ή διάλυμα φορμόλης και οι πληγές μετά το κλάδεμα πρέπει να καλύπτονται με βορδι-
γάλειο πολτό. 

Όταν η συγκομιδή γίνεται με υγρό καιρό, θα ήταν καλό να γίνονται 1-2 ψεκασμοί με 
χαλκούχο μυκητοκτόνο. 

ΚΥΚΛΟΝΙΟ: Η ασθένεια προκαλείται από μύκητα (Cycloconium 
oleaginum).Προκαλείται ασθένεια και κυρίως φυλλόπτωση η οποία εμφανίζεται σε 
περιοχές με έντονη υγρασία και ανεπαρκή φωτισμό. Συμπτώματα της ασθένειας είναι 
η εμφάνιση κυκλικών κηλίδων στα φύλλα. 

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ: Η ασθένεια προκαλείται από τον μύκητα Gleosporium Olivarum. 

H ασθένεια παρουσιάζεται σε χώρες όπως Ελλάδα, Λίβανο και Πορτογαλία. Η προσβο-
λή ξεκινά κατά την ωρίμανση των καρπών, εμφανίζονται κηλίδες σκούρου χρώματος 
και συρρικνώνεται ο καρπός. 

Για τον έλεγχο της ασθένειας συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα μυκητοκτόνα. 

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Οι πιο σημαντικοί εχθροί της ελιάς είναι ο δάκος, το λεκάνιο και ο πυρηνοτρήτης. 

ΔΑΚΟΣ: Στην Ν. Ιταλία,Ισπανία και κεντρική Ελλάδα, οι προσβολές ξε-
κινούν τον Ιούνιο-Ιούλιο αλλά μειώνονται με τις υψηλές 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού σε συνδυασμό με την χαμηλή 
υγρασία. 

Στο ελαιόδεντρο, ο δάκος περιορίζεται στην κόμη του δέν-
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δρου, δεδομένου ότι εκεί βρίσκονται οι καρποί.Τα 
θηλυκά έντομα εναποθέτουν καθημερινά 10-12 αυγά 

(ένα αυγό ανά καρπό. 

Το θηλυκό τρυπά τον καρπό 
με τον ωοθέτη και τοποθετεί 
ένα αυγό μέσα στην σάρκα 
του καρπού. Ο έλεγχος των 

πληθυσμών των εντόμων περιλαμβάνει ψεκασμούς 
και μαζική παγίδευση. 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ : Ο πυρηνοτρήτης (ή σκώρος των ελαιών) είναι γνωστός στους πρώι-
μους χρόνους όπου εμφανίζεται από τις περιγραφές στα αρχαία ελληνικά κείμενα. 
Προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς.Το λάδι που παράγεται από 
τέτοιους καρπούς έχει οξειδωμένη γεύση. 

ΛΕΚΑΝΙΟ : Το λεκάνιο είναι διαδεδομένο στη κεντρική Ασία έως την Αφρική. Προκαλεί 
εξασθένηση του δένδρου λόγω της απομύζησης χυμών και με την ανάπτυξη στρώμα-
τος μελιτωδών εκκρίσεων εμποδίζεται η φωτοσύνθεση και παρατηρείται φυλλόπτω-
ση. 

Το κλάδεμα για την δημιουργία δένδρων μειώνει την προσβολή από το λεκάνιο, διότι 
έτσι τα δένδρα αερίζονται καλά. 

Ακόμη, υπάρχουν πολλά παράσιτα και αρπακτικά, τα οποία κρατούν τους κρατούν τους 
πληθυσμούς του λεκανίου σε χαμηλά επίπεδα. 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΠΩΝ  

 Το παραδοσιακό σύστημα συγκομιδής γίνεται με ραβ-
δισμό, δηλαδή με χτύπημα των κλάδων των δένδρων με 
ραβδιά.Οι καρποί πέφτουν στα δίχτυα που έχουν τοποθε-
τηθεί στις ρίζες και στη συνέχεια συλλέγονται από το 
έδαφος. Η μέθοδος αυτή τραυματίζει το δένδρο και σπά-
ζει τους τρυφερούς βλαστούς. 

Άλλη μέθοδος είναι το κτένισμα των καρπών με τα χέρια 
ή με ειδικές κτένες και αφήνοντας τα να πέσουν σε καλάθια τα οποία δένονται στη 
μέση του εργάτη. 
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Επίσης χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα ελαιοραβδιστικά μηχανήματα που περιλαμ-
βάνουν έναν άξονα με μαστίγια ή πλαστικά δάκτυλα. Ο χειριστής του μηχανήματος 
προκαλεί ραβδισμό των κλαδιών και πτώση των καρπών πάνω στα δίχτυα. Τα μηχα-
νήματα αυτά μειώνουν τον χρόνο της συγκομιδής και το κόστος εργασίας και είναι 
προτιμότερα από την συγκομιδή με το χέρι. 

  Ένα άλλο μηχάνημα αποτελεί ο δονητής, ο οποίος μεταφέρει ενέργεια σε μια κεφαλή 
που είναι προσαρμοσμένη στον κορμό και έτσι δονείται όλο το δένδρο που έχει σαν 
αποτέλεσμα την πτώση των καρπών. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ  

Ο Θεόφραστος τον 3οπ.Χ αιώνα προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια πρώτη ταξινόμηση 
των ποικιλιών της ελιάς και διαπίστωσε την δυσκολία του έργου. 

Στην Μεσσηνία καλλιεργούνται 3 ποικιλίες της ελιάς: η Κορωνέικη, η Ματσολιά και η 
Μαυρολιά. 

Η Κορωνέικη λέγεται και κορωνιά, λαδολιά, λιανολιά και ψιλολιά. Η βασίλισσα των ελ-
ληνικών ποικιλιών ελιάς, με πατρίδα την Κορώνη που αποτελούσε ένα σημαντικό λι-
μάνι της Πελοποννήσου. Χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα της στην ξηρασία και 
την υψηλή καρποφορία της. Αποδίδει 30 έως 150 κιλά καρπού ανά δένδρο. Αν και έχει 
πολύ μικρό μέγεθος, η ελιά αυτή δίνει εξαιρετικό λάδι με φρουτώδη γεύση και άρωμα 
καρπού. 

Η Ματσολιά λέγεται και αθηνολιά, μουρτολιά και τσουνάτη. Θεωρείται ποικιλία μικρό-
καρπη. Απαιτεί καλό έδαφος και φροντίδα καλλιεργητή. Καλλιεργείται σε υψηλά υψό-
μετρα μέχρι 1000 μέτρα. Ανθίζει τον Μάιο. Δίνει λάδι εκλεκτής ποιότητας, λεπτόρρε-
υστο και κεχριμπαρένιο. 

Η Μαυρελιά είναι μικρόκαρπη ποικιλία και καλλιεργείται σε εδάφη με υγρασία. Παρά-
γει λάδι εκλεκτής ποιότητας. 

Άλλες ποικιλίες στην Ελλάδα:  
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Όποιον τομέα και αν εξετάσει κανείς, θα ανακαλύψει την παρουσία του ελαιόδενδρου 
και του καρπού του.  

Εξαιτίας του σημαντικού ρόλου της ή ελιά και ο καρ-
πός της έλαβαν συμβολικό χαρακτήρα και τιμητική 
θέση σε διάφορες δραστηριότητες όπως στον αθλη-
τισμό, στην θρησκεία, στις τέχνες και στην γαστρο-
νομία. Η μακρόχρονη πορεία της ελιάς έχει διεισδύ-
σει στην καλλιτεχνική και πολιτισμική ζωή των κα-
τοίκων της περιοχής Ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ 
Βαν Γκόγκ δημιούργησε πίνακες με θέμα την ελιά. 
Από τον Όμηρο έως τον Ελύτη και το Ρίτσο, η ελληνική λογοτεχνία εμπνεύστηκε από 
την ελιά και τον καρπό της. Από τις αρχαίες τοιχογραφίες έως τους σύγχρονους πίνα-
κες η ελιά αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες.  

Φυσικά, στον αθλητισμό η ελιά δεν απουσιάζει: τα γυμνά σώματα αλείφονται με λάδι 
και οι νικητές τιμώνται με τον πασίγνωστο κότινο. 
Στους Μινωικούς χρόνους βρίσκουμε θα-
υμάσιες τοιχογραφίες, όπως και στην 
Μυκηναϊκή εποχή με θέμα την ελι-
ά. Επίσης συναντάμε κοσμήματα 
και νομίσματα εμπνευσμένα από 
την ελιά και διακοσμήσεις αγγεί-
ων.  

Μακροπύρηνες 

• Άμφισσας 
• Μακρολιά 

Τρυγλίας 

Μεσοπύρηνες 

• Δαφνολιά 
• Θρουμπολιά 
• Λαδολιά 

Μεγάρων  

Μικροπύρηνες 

• Αράχωβα 
• Κερκυραική 

Λιανολιά  
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Με έμπνευση την ελιά ο Κωστής Παλαμάς ύμνησε στο ποίημα του την ελιά, ενώ στα 
δημοτικά τραγούδια γίνεται αναφορά στο ελαιόδενδρο και τους καρπούς του. 

Μουσεία ελιάς και λαδιού υπάρχουν πολλά. Σ αυτά τα μουσεία πραγματοποιούνται 
προγράμματα για μαθητές και παρουσιάζονται εκθέματα που σχετίζονται με την καλ-
λιέργεια της ελιάς και τη παραγωγή του λαδιού. Στη Σπάρτη υπάρχει ένα από τα πιο 
γνωστά μουσεία Ελιάς και Λαδιού. 

 

Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή 
Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, 

Σφίγγει στο φώς τις ορφανές ελιές του και τ αμπέλια του, 
Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φώς. 

                                                          Γ. Ρίτσος 
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Εδώ στον ίσκιο μ΄ αποκάτου 
Ήρθε ο Χριστός ν΄ αναπαυθεί 

Κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του 
Λίγο προτού να σταυρωθεί. 

Το δάκρυ του δροσιά αγιασμένη έχει στη ρίζα μου χυθεί 
Είμαι η ελιά η τιμημένη 

Κ. Παλαμάς 
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

  

Σου ‘φτιαξα έναν κήπο 
να στολίζεις τις μέρες σου. 
Nα ‘ρχονται τα πουλιά να χτίζουν τις φωλι-
ές τους. 
Nα σε καλημερίζουν με δοξαστικά κελαη-
δίσματα. 

Θανάσης Κωσταβάρας 
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ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2013-14 

3Ο Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Θεόδωρος Ψαρράς ΠΕ 12.08 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στη σκιά της οικονομικής κρίσης εί-
ναι πολλοί εκείνοι που αναζητούν τη 
διατροφική αυτάρκεια, την αποδέσ-
μευση από τα εισαγόμενα βασικά 
είδη διατροφής. Η νέα αυτή κοινω-
νική τάση εξαπλώνεται και στα σχο-
λεία με τη δημιουργία σχολικών κή-
πων. Μ’ αυτό τον τρόπο όχι μόνο με-
ταφέρουμε τέτοιες γνώσεις στους 
μαθητές μας και τους γονείς τους, 
αλλά ταυτόχρονα πρασινίζουμε το 
χώρο του σχολείου με την ενεργό 
συμμετοχή των ίδιων των μαθητών, δημιουργώντας ένα ευχάριστο μαθησιακό περι-
βάλλον. Στο πλαίσιο αυτό στο σχολείο μας, με την περιβαλλοντική ομάδα αποφασίσαμε 
να ασχοληθούμε με τον σχολικό κήπο και να ενταχθούμε στο Τοπικό θεματικό δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής 
μου». Παράλληλα, μας απασχόλησε η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και η καθαριό-
τητα του χώρου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ 

Στην παρούσα εργασία επιθυμούμε 
να παρουσιάσουμε τον κήπο του 
Σχολείου μας με λίγα λόγια και πολ-
λές εικόνες. 

Στο σχολείο μας φυτέψαμε φυτά κυ-
ρίως σε γλάστρες και ζαρντινιέρες 
επειδή δεν υπήρχε κατάλληλος χώ-
ρος για φύτευση ο οποίος να φυλάσ-
σεται από εξωσχολικούς «επισκέπ-
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τες» που κατέστρεφαν τα φυτά που φυτεύαμε.  

Φυτέψαμε λαχανικά όπως μαρούλια, παντζάρια, σέλινο αλλά και αρωματικά φυτά ό-
πως, θυμάρι, ρίγανη, δυόσμο. 

Έγινε προσπάθεια να φυτέψουμε διάφορα φυτά στον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας, 
αλλά η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε επειδή τα φυτά 
καταστρέφονταν από εξωσχολικούς που έμπαιναν 
στο σχολείο σε ώρες που δεν λειτουργούσε.  

Ο ενθουσιασμός των παιδιών από την ενασχόληση 
με τον κήπο είναι έκδηλος. 

Τα παιδιά θα γίνουν οι αυριανοί βιολογικοί καλλιερ-
γητές - καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα παίρνουν από 
αυτήν την προσπάθεια. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποι-
ούμε φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα κ.λπ. 

THE GARDENERS OF OUR SCHOOL  

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ομάδα Φιλανδών εκπαιδευτικών που επισκέφτηκε το 
Σχολείο μας (Variskan koulu General secondary school EDU-SCHSec) Oι μαθητές ε-
πωφελήθηκαν από την χρήση της αγγλικής γλώσσας. Την μετάφραση έκανε η κ. Χρισ-
τίνα Τσατσούλη ΠΕ06. 

The students who worked together found out a lot of things on how to cooperate and 
to care for the plants, watch them grow, to become responsible for their well-being, 
and how to grow a small herbs and veg-
etables garden.  

• In order to save and reuse and re-
cycle materials, we used yoghurt 
and paint containers, which we 
cleaned, painted and decorated 
and transformed through the 
technique of “decoupage” into 
self-watering pots, following the 
technological instructions of our 
teacher. We also learnt through 
action and participation ad it was 
fun to see the results of their ef-
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forts. Some of the students had the chance to make a great Caesar’s salad with 
their own homegrown lettuce and other vegetables!  

SOME OF THE PLANTS WE CARED FOR 

Hyacinth, rose, pansy, fire flower, strawberries, beetroots, tomatoes, lettuce, basil, 
rosemary, green peppers, etc.  

Εικόνες από τις εργασίες και τα αποτελέσματα στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας 
αλλά και στις αίθουσες 

Σκοπός μας είναι να ομορφύνουμε τον χώρο αλλά και να μάθουμε να καλλιεργούμε, να 
φροντίζουμε τα φυτά μας, να σεβόμαστε τον χώρο και την καθαριότητα του και φυσικά 
να απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. 
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Ανακατεύουμε το χώμα με τον περλίτη, ακολουθεί η φύτευση 

 



126 

 

 

 

Έχουμε και επισκέπτες. 

 

 

Φυτεύουμε παντού και ομορφαίνουμε τον χώρο που ζούμε 
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Παράλληλα δίνουμε μια δεύτερη ζωή στα αντικείμενα. 
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  

Άνοιξε νυχτολούλουδο 
να δω την ομορφιά σου 
άμα δε χάσω το μυαλό 
πώς θα βρω την καρδιά σου 

Άλκης Αλκαίος  
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3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  

Χατζημηνάς Ανδρέας, ΠΕ19 Πληροφορικός 

Καλομενίδου Φιλαρέτη, ΠΕ04.02 Χημικός 

Δημιουργήστε με έναν εύκολο, οικονομικό και διασκεδαστικό τρόπο ένα μικρό κήπο οπουδήποτε, ακο-
λουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

1. Βρείτε παλέτες και παλιά λάστιχα αυτοκινήτων (στα βουλκανιζατέρ τα δίνουν δω-
ρεάν) 

 

 

2. Βάψτε τα λάστιχα με τα αγαπημένα σας χρώματα 
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3. Μετρήστε τη διάμετρο της τρύπας του λάστιχου και προσθέστε τέσσερα εκατοστά. 
Μετά κόψτε από τη παλέτα 3 σανίδια για κάθε λάστιχο. 

       

 

4. Τοποθετήστε τα σανίδια μέσα στο λάστιχο. 
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5. Κόψτε το γεω-ύφασμα σε τετράγωνο πλευράς ίσης με την εξωτερική διάμετρο του 
λάστιχου. 

 

 

6. Τοποθετήστε το γεω-ύφασμα μέσα στο λάστιχο. 
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7. Προσθέστε λίγο χώμα στο λάστιχο, τοποθετήστε το φυτό και γεμίστε το κενό με 
χώμα. 
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8α. Για μεγάλα φυτά χρησιμοποιήστε 2 λάστιχα 

 

8β. Επίσης μπορείτε να κάνετε πυραμίδα με 3 λάστιχα 
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9. Καθαρίστε τα χώματα 

  

 

10. Μη ξεχάσετε να τα ποτίσετε! 
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11. Απολαύστε τον κήπο σας  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Πριν από αυτό το πρόγραμμα μπορείτε 

να κάνετε άλλο ένα για κομπόστ, ώστε 

να φτιάξετε το δικό σας χώμα. 

 Επίσης, μπορείτε να ετοιμάσετε τα φυ-

τά σας με τη συλλογή σπόρων προς 

σπορά και φύτευση τους σε φυτώρια ή 

αναπαράγοντας φυτά τοποθετώντας τα 

σε νερό ή χρησιμοποιώντας παραφυά-

δες ανάλογα με τον τρόπο αναπαραγω-

γής κάθε φυτού. 

2015-16 

Περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω 
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
  

«Κήποι των παιδικών μου χρόνων 
αγνού φωτός, που το θαμπώνει κιόλα ο χρό-

νος 
με του Aπριλιού τις μπόρες… μ’ ένα θαύμα 
λάμψετε, κήποι, κάποιων νέων ματιών.» 

Antonio Machado 
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Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

Βασίλης Φράγκος, Φιλόλογος ΠΕ 02   

Ελισάβετ Χρηστίδου, Μαθηματικός  ΠΕ03 

Το πρόγραμμα Κήπου του σχολείου μας ξεκίνησε σχετικά αργά, αλλά ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία. Οι υπεύθυνοι καθηγητές ήταν η κ. Χρηστίδου Ελισάβετ, μαθηματικός και 
Διευθύντρια του Σχολείου, με εμπειρία στην καλλιέργεια φυτών, και ο κ. Φράγκος Βα-
σίλειος, φιλόλογος, με ενδιαφέροντα την καλλιέργεια κήπου και τη φωτογραφία. 

 

  Το σχολείο μας βρίσκεται σε μια ωραία 
τοποθεσία, στους πρόποδες του Ποικίλου 
Όρους, στο Καματερό και είναι νεότευκτο. 
Μέσα στις προδιαγραφές λοιπόν των εγκα-
ταστάσεων είχε προβλεφθεί και ένας κλε-
ιστός υπαίθριος χώρος, ιδανικός για τη δη-
μιουργία κήπου.  

 

   Η δραστηριότητα των προηγούμενων ετών στα πλαίσια του προγράμματος, είχε ήδη 
καταφέρει να δημιουργήσει μια στοιχειώδη μορφή κήπου με οπωροφόρα δέντρα, αρω-
ματικά φυτά, αλλά και άλλα είδη όπως αγκινάρες, δάφνες, αγιόκλημα και κλήματα.  

  Το πρόβλημα ωστόσο βρισκόταν στη μορφολογία του εδάφους. Ένα αρκετά ανώμαλο 
έδαφος, με εμφανή την προσπάθεια διαχωρισμού της πέτρας, μέσω μιας αυτοσχέδιας 
σήτας αποτελούσε το σημαντικότερο θέμα. Η καθυστερημένη έναρξη του προγράμμα-
τος στο μεταξύ είχε προσθέσει και το πρόβλημα αυτοφυών φυτών. 
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Αυτά όλα σε συνδυ-
ασμό με την ελλιπή 
φύλαξη του χώρου, 
λόγω κατεστραμμέ-
νης περίφραξης, και 
με δυσκολία στο πό-
τισμα, λόγω της έλλε-
ιψης αυτόματου πο-
τίσματος το οποίο εί-
χε κλαπεί δυσκόλευ-
αν αρκετά το έργο 
μας.  Σε πρώτη φάση 
λοιπόν ασχοληθήκα-
με με την απομάκ-
ρυνση της πέτρας 
που βρισκόταν στο 
χώρο, καθώς υπήρχε 
ένα κομμάτι στο έδα-
φος με αρκετές πέτ-
ρες και ένα άλλο με 
καθαρό χώμα. Βέβαια 
όλα είχαν κατακαθίσει με τον καιρό και η εργασία ήταν αρκετά δύσκολη.  

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αποψιλωθεί ο χώρος από αγριόχορτα και να διασ-
φαλιστεί η ασφαλής περίφραξη με κάλυψη των κενών με αυτοσχέδιο τρόπο. Τέλος ξε-
κίνησε το σκάψιμο στο εύφορο κομμάτι για τη διαμόρφωση καλλιεργήσιμου εδάφους.  

 

     Η ιδέα ήταν φέτος τα παιδιά 
να φέρουν τα δικά τους φυτά, 
τα οποία και θα καλλιεργούσαν 
προσωπικά. Σκάφτηκαν αυλά-
κια και σε καθένα μπήκε το ό-
νομα του κάθε παιδιού. Ωστόσο, 
υπήρχε ελευθερία στον αριθμό 
των φυτών που θα έφερνε το 
κάθε παιδί κι έτσι όσοι δε μπο-
ρούσαν να φέρουν πολλά «συσ-
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τεγάζονταν» στο ίδιο αυλάκι με άλλους.  

   Ο ενθουσιασμός των παιδιών στη θέα του 
μικρού κήπου ήταν εντυπωσιακός. Τα παιδιά 
ένιωσαν μικροί δημιουργοί και υπεύθυνα για τη 
φροντίδα των φυτών τους. Παράλληλα αξιο-
ποιήθηκαν σπόροι από προηγούμενα προγράμ-
ματα και φυτεύτηκαν σε γλάστρες. Δύο είδη 
ντομάτας, καρότο και μαρούλι.  

Το αμέσως επόμενο πρόβλημα ήταν το πότισμα. Η περίοδος του Πάσχα έπρεπε να μας 
αναγκάσει να επισκεπτόμαστε το χώρο πολύ συχνά, λόγω έλλειψης αυτόματου ποτίσ-
ματος. 

Έτσι σχηματίστηκαν βάρδιες και το εγχείρημα πέτυχε. Όταν μετά το Πάσχα είχαν βγει 
οι πρώτοι καρποί το πράγμα φάνταζε… μεταφυσικό. Φωνές, παλαμάκια, ενθουσιασμός, 
συγκίνηση.  

   Είναι εκπληκτικό να κατανοο-
ύν τα παιδιά το θαύμα της Φύ-
σης και το ότι τα αγαθά που κα-
ταναλώνουν δε βγαίνουν από 
κάποιο… μηχάνημα. 

Τέλος το πρόγραμμα ολοκλη-
ρώθηκε με τη συλλογή των 
καρπών. Μελιτζάνες, πιπεριές, 
ντομάτες, αγγούρια, φράουλες, 
σέλινο, μαρούλια, αλλά και λε-
βάντα, δεντρολίβανο, ρίγανη, 
αχλάδια και ρόδια, από τις μόνι-
μες «συλλογές» του σχολείου… 

Θα πρόσθετα ότι τα παιδιά εκτός του κήπου φρόντισαν τα αρκετά καλλωπιστικά φυτά 
που διαθέτει το σχολείο σε γλάστρες και σε παρτέρια. Κλάδεψαν, έσκαψαν, εμπλούτι-
σαν το ταλαιπωρημένο χώμα με λίπασμα και φρόντισαν το πότισμα των φυτών κατά 
τη διάρκεια του έτους.  
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Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, μια πρόκληση που πέτυχε το στόχο της. Πολλά 
ήταν τα παιδιά που ζητούσαν επίμονα πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, ήδη από την 
αρχή της χρονιάς. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν και το σημαντικότερο πρόβλημα τελικά, α-
φού οι διαρκείς αναβολές οδήγησαν τελικά να ξεκινήσουμε μετά τα Χριστούγεννα.  

 

Τα παιδιά δείχνουν με την επιμονή τους αυτή πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη διεξόδου 
στη φύση, ως τρόπος κατανόησης της πραγματικότητας, πέρα από τον α-φύσικο χώρο 
της σχολικής αίθουσας. 
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3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 
 

  

Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της 
αγάπης του Θεού. 

Και τα έμψυχα και τα άψυχα 

και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά 

και τα βουνά και η θάλασσα 

και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος 
ουρανός. 

Άγιος Πορφύριος 
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«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ Μ' ΑΡΕΣΕΙ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ»  

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ  

Ανδρέας Λαγογιάννης, ΠΕ01 Θεολόγος και η περιβαλλοντική ομάδα  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είμαστε το 3ο Γυμνάσιο Ιλίου· προσπαθο-
ύμε να παίζουμε οικολογικά, να ζούμε 
λογικά και να ενεργούμε ομαδικά. Το ξέ-
ρετε πως η Περιβαλλοντική είναι τρόπος 
ζωής κι όχι φωτοτυπία, διαφήμιση ή 
marketing... Γι’ αυτό στο σχολείο μας θέ-
λουμε να γνωρίζουμε, να ανακαλύπτουμε 
και να εφευρίσκουμε, να επιλέγουμε τον 
τρόπο που ζούμε!!! 

Κάπως έτσι με σκόρπιες σκέψεις, αλλά 
με συγκεκριμένο στόχο, προσανατολιστήκαμε να μελετήσουμε, να προτείνουμε και να 
κάνουμε πράξη μια αειφόρα ζωή. 

Αρχίσαμε, λοιπόν, την ενασχόληση με το φυσικό μας περιβάλλον, ψάξαμε για εναλλακ-
τικούς τρόπους καλλιέργειας, ανακύκλωσης, τρόπους μετακίνησης... και όλα αυτά θε-
λήσαμε να τα κοινοποιήσουμε με ξεχωριστούς 
τρόπους στους μαθητές, στις οικογένειές τους 
και τους καθηγητές.  

   Δεν είναι στην πρόθεσή μας να υποδείξουμε 
κάτι, γιατί η δουλειά στην Περιβαλλοντική μάς 
έμαθε πως, για να βιώσεις οτιδήποτε, πρέπει 
να σκύψεις πρώτα το κεφάλι, για να σκάψεις, 
να φυτέψεις, να παρατηρήσεις, να θαυμάσεις. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  

Δεν ψάχνουμε για θησαυρό! Ανοίγουμε με κομπρεσέρ τρύπες (όπου μπορούσαμε) και 
φυτεύουμε δέντρα και θάμνους. Επί το έργον οι μαθητές (μια χρονιά λάσπες και κρυ-
ώματα και ατυχήματα). Πολλά καρότσια χώμα, πολύ σκάψιμο, πολλοί κουβάδες νερό 
με πότισμα. 

Παίζουμε οικολογικά,

ζούμε λογικά,

ενεργούμε ομαδικά
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Η χαρά για το αποτέλεσμα ισούται, νομίζω, με την τοποθέτηση της σημαίας στο φεγ-
γάρι! (Θέλω να ξαναπώ ευχαριστώ στην ομάδα εκείνη, που έκανε πραγματικά υπεράν-
θρωπες προσπάθειες ανάλογα με την ηλικία της). 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ  

Καθοδηγούμενοι από την κυρία Βαλιανάτου Ειρήνη, Διευθύντρια του Βοτανικού Κήπου, 
φυτέψαμε δέντρα, των οποίων το είδος επιλέξαμε ανάλογα με τον προσανατολισμό 
του σχολικού κτηρίου, φυτέψαμε θάμνους που βγάζουν σπόρους για τα πουλιά και α-
ρωματικά φυτά και λουλούδια για τα έντομα. 

Στην πορεία πολλές φορές μας βοήθησαν τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπε-
δο δωρεάν παροχής φυτών ο Δήμος Ιλίου και τα φυτώρια της Αμυγδαλέζας. Επίσης οι 
μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας, που έφερναν δικά τους φυτά. Χρήματα για 
φυτά δόθηκαν και από το ταμείο του σχολείου και από τα ταμεία των τάξεων των παι-
διών. 

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε: νεραντζιές, κυπαρίσσια ελληνικά, λεβάντες, 
δάφνες, βιβούρνα, ιβίσκοι, πυράκανθοι, κουμαριές. 
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 Η αυλή μας μεταμορφώνεται! 

 

 

 

 

Το σχολείο μας πριν… 
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ΒΑΦΟΥΜΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑ 

Τα «ατίθασα πινέλα» του σχολείου βάφουν κάγκελα, στύλους για βόλεϊ, μπασκέτες, το-
ίχους... μέχρι και τα μαλλιά τους, τα ρούχα τους.  

…και το Σχολείο μας μετά! 
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ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

   Είκοσι (20) μεγάλες γλάστρες και το χώμα μαζί, αγοράστηκαν από το ταμείο των μα-
θητών. Φυτέψαμε λουσίντουμ, φύκους ροδίτικους, σεφλέρες και άλλα. Στόχος μας η 
ομορφιά, το οξυγόνο, η σκιά στις τάξεις τους καλοκαιρινούς μήνες.  

   Οι μικρές γλάστρες δημιουργήθηκαν με αφορμή το καλωσόρισμα των μαθητών της 
Α΄ Γυμνασίου κάθε χρονιά, ώστε να νοιώσουν μια τάξη οικεία και φιλόξενη.  
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Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΜΑΣ  

   «Η ομάδα εν δράσει». Μαρούλια, μπρόκολα, κουνουπίδια, κουκιά, κρεμμύδια, σκόρδα, 
σέλινα, μαϊντανός είναι κάποια από τα λαχανικά μας. Σκάψαμε, εμπλουτίσαμε το χώμα 
με τύρφη, φυτέψαμε, ποτίσαμε, ξεβοτανίσαμε, κάναμε κομπόστ και τα ξέρετε τα υπό-
λοιπα. Επίσης η φιλοσοφία των αστικών εδώδιμων κήπων συμπεριλαμβάνει και λαχα-
νικά σε γλάστρες και ζαρντινιέρες. 
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ  

Πανηγύρι ήταν οι στιγμές που ξερίζωναν τα παιδιά τα λαχανικά, όταν χάραζαν τις ελι-
ές που μάζεψαν, όταν έπλεναν και έκοβαν τις σαλάτες από τα λαχανικά που καλλιέρ-
γησαν.  
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ΚΑΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ  

Τέλος μαγειρέψαμε τα λαχανικά μας και ο καθένας γεύτηκε τον κόπο του. Αναρτήσα-
με και τις φωτογραφίες της διαδικασίας του μαγειρέματος και του σερβιρίσματος. 
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ΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ ΜΑΣ  

Τις ξύλινες και τις πλαστικές κασέλες τις κάναμε φυτώρια για ραπανάκια, καρότα, ρό-
κα κλπ. Επίσης τα χρησιμοποιημένα κυπελλάκια του καφέ, κονσερβοκούτια, γίνανε κι 
αυτά σπορεία για βιολογικούς σπόρους από ντομάτα, ηλιοτρόπια, λουλούδια και άλλα.  
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ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ: ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ 

Ένας γονέας γεωπόνος μας έμαθε να φτιάχνουμε μοσχεύματα από βότανα και τριαν-
ταφυλλιές. Κάθε χρόνο, λοιπόν, από τότε φυτεύουμε, και έτσι με όσα πιάνουν εμπλου-
τίζουμε τον κήπο μας, αλλά και χαρίζουμε σε φίλους και φυσικά σε μαθητές για τον 
κήπο τους ή τον κήπο του παππού τους.  

 

 

ΚΛΑΔΕΜΑ- ΞΕΒΟΤΑΝΙΣΜΑ  

Στην ανάλογη εποχή κλαδεύουμε, ξεβοτανίζουμε, καθαρίζουμε τα παρτέρια από τα 
χόρτα, λιπαίνουμε.  
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Έχουμε δύο (2) κάδους για κομποστοποίηση. Υπάρχουν σταθεροί τροφοδότες των κά-
δων, οι οποίοι φέρνουν τα λαχανικά από το σπίτι τους. Με το φυσικό λίπασμα που πα-
ράγουμε ταΐζουμε τα λαχανικά και τα λουλούδια μας. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Από τις βασικές μας δραστηριότητες. 
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ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ!  

Μαζεύουμε πλαστικά καπάκια και τα στέλνουμε στο σύλλογο Παραπληγικών και κινη-
τικά Αναπήρων νομού Πέλλας και αυτοί τα ανταλλάσσουν με αναπηρικά αμαξίδια ή 
τεχνητά μέλη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσοι εμπλέκονται μετά μανίας στη συλ-
λογή τους: Νοσοκομεία, άλλα σχολεία, σπίτια, ταβέρνες μέχρι και κουτιά στην παραλία 
τοποθετούν στις διακοπές τους οι μαθητές και μαζεύουν καπάκια για το σκοπό αυτό. 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μας βοηθούν και τα στέλνουν δωρεάν κάθε χρόνο (και τους 
ευχαριστούμε φυσικά). 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Ο εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης που ωφελεί και τον οργανισμό μας και το περι-
βάλλον γεννήθηκε ως ιδέα από την αρχή του προγράμματος. Ξεχωριστός χώρος για 
παρκάρισμα, κλειδιά για τους ποδηλάτες και ποδηλατοστάτες για την ασφάλεια των 
ποδηλάτων. Ανάλογα με την εποχή μαθητές και καθηγητές μετακινούμαστε οικολογι-
κά... 
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ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ  

Είπαμε να κάνουμε και καμιά βόλτα παρέα όλοι μαζί, να δώσουμε αισιόδοξα μηνύματα 
και γερές ορθοπεταλιές στη ζωή. Τα μηνύματά μας τα κολλήσαμε στην κεντρική πλα-
τεία του Δήμου Ιλίου, όπου και τερματίσαμε. 

 

  

Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ: ΕΝΑΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ 

Προσπαθήσαμε να στολίσουμε με ό,τι είχαμε το χώρο μας: παλιά ποδήλατα, καρότσια 
του μπετόν, που τα φυτέψαμε γαρίφαλα, βολβούς ή γεράνια και βότανα. Παγκάκια (ο 
κος Χρυσοστομίδης Πέτρος κατασκεύασε παγκάκια από παλέτες), τραπεζάκια με κα-
ρέκλες βαμμένες από τα παιδιά, τα οποία αγαπάνε να κάθονται συνέχεια. Και φυσικά 
ανάλογα τις γιορτές βάζουμε και έξτρα πινελιές, όπως τα Χριστούγεννα, την Πρωτο-
μαγιά κ. λ. π. 
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ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ  

Από την αρχή φυτέψαμε θάμνους, όπως κουμαριές, μυρτιές, ράμνους, πυράκανθους, 
για να βρίσκουν τροφή τα πουλιά του κήπου μας. Το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει αρ-
κετή τροφή, τοποθετήσαμε σπόρους σε ειδικά μπουκάλια για τα πουλιά και επίσης πια-
τάκια, στα οποία κάθε εβδομάδα βάζουμε τα ψίχουλα και τα ξερά ψωμάκια, που μαζεύ-
ουμε από το σπίτι μας. Τέλος φτιάξαμε και φωλιές εντόμων από καλάμια, ώστε να 
χρησιμεύσουν στην επικονίαση ή για τροφή των πουλιών. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

Στον πίνακα των περιβαλλοντικών ανακοινώσεων αναρτούμε τις δράσεις μας όσο γί-
νεται με πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Πληροφορίες, αφίσες, καλά νέα περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, προτάσεις για επικοινωνία με sms και ανταλλαγή ιδεών με αυτοκόλ-
λητα κίτρινα χαρτάκια, ποιήματα (ακόμη και από άλλα σχολεία που μας έστειλαν στα 
πλαίσια της συνεργασίας των προγραμμάτων). Τραγούδια με μαντινάδες, εικονογρα-
φημένες ιστορίες που ξεδιπλώνονταν καρέ- καρέ. Γενικά όπου πηγαίναμε και για ό,τι 
κάναμε αναρτούσαμε φωτογραφίες και σχόλια που μπορούσαν να διαβάζουν οι υπόλο-
ιποι μαθητές. Ήταν μια εφημερίδα με τα νέα του σχολείου. 

 

ΚΕΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

Εκτός από δημοσιεύσεις άρθρων στην εφημερίδα της μη κυβερνητικής οργάνωσης 
ΚΕΑΝ βοηθήσαμε λίγο στη δημιουργία του επιτραπέζιου περιβαλλοντικού παιχνιδιού. 
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ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ  

Ένα σας λέω: πατατάκια, γλυκό νεράντζι, φιστίκια Αιγίνης, μελομακάρονα, μανταρίνια!  

 

   Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε αρκετούς ηθικούς και πρακτικούς συμπαραστάτες: 
την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, και Ντίνου Ιωάννα, την 
πρώην Διευθύντρια του σχολείου, κα Δημοπούλου Χριστίνα, τη σημερινή Διευθύντρια, 
κα Ευαγγελινέλλη Φωτεινή,τον κ. Χρυσοστομίδη Πέτρο, καθώς και τους συναδέλφους 
μου, το Δήμο Ιλίου, δημόσιους οργανισμούς όπως τον ΑΣΔΑ.  

Φυσικά δεν έλειψε η συμπαράσταση των γονέων των μαθητών μας, αλλά και των φί-
λων μας που παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον όσα συνέβαιναν. 

     Ως υπεύθυνος θαύμασα πολλές φορές τις δεξιότητες, τις προθέσεις και το ήθος των 
μαθητών, το οποίο αποκαλύπτεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και- αν θέλετε, 
το πιστεύετε- αυτή ακριβώς η εμπειρία μάς ωφελεί, ώστε να είμαστε καλύτεροι μέσα 
στις αίθουσες στο μάθημα της ειδικότητάς μας. Δενόμαστε, καταλαβαινόμαστε πια, 
γιατί αυτό που φυτέψαμε μεγαλώνει και ο καρπός... θα θρέψει το μέλλον, τις επόμενες 
γενιές κι εμάς.                                                                  
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3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

  

Για όλους τους μοναχικούς που πλάι μου περνάνε 
Θα σπείρω κήπους μαγικούς πουλιά να κελαηδάνε 
Γιατί στην πόλη τούτη εδώ δε μας αντέχει ο τόπος 

 
Αντώνης Παπαϊωάννου 
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«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΟΥ»  

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Μιχάλης Γαλάνης, ΠΕ 04.02  Χημικός 

Ξαναλάτου Βασιλική, ΠΕ 17.01 Τεχνολόγος  

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-
14 και στα πλαίσια του περιβαλλοντικού 
προγράμματος: «Ενεργός πολίτης. Από 
την αυλή του σχολείου στο δάσος της 
περιοχής μου» σχεδιάστηκε και κατασ-
κευάστηκε σχολικός λαχανόκηπος στο 
σχολείο. 

Η αρχική ιδέα προήλθε από την περιβαλλοντική ομάδα στο ξεκίνημα του προγράμμα-
τος. Σκοπός ήταν η αξιοποίηση και ο καλλωπισμός ενός τμήματος της σχολικής αυλής 
που ήταν ένας χώρος από σκληρό χώμα, παραμελημένος και χωρίς χρησιμότητα. Πα-
ράλληλα, η ιδέα της καλλιέργειας λαχανικών τα οποία θα κατέληγαν στο πιάτο μας, 
δηλαδή η παραγωγή της τροφής μας, ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για μαθητές μιας αστι-
κής περιοχής. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το σχολείο εντάχθηκε στο τοπικό δίκτυο της Γ΄ Αθήνας για τους σχολικούς λαχανόκη-
πους με σκοπό τη συνεργασία με τα υπόλοιπα σχολεία του δικτύου καθώς και την πα-
ροχή επιμόρφωσης, υποστήριξης και βοήθειας από την υπεύθυνη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης κας Ντίνου.  

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Πετρούπολης συνεργάστηκε με το 2ο Ε-
ΠΑΛ Ιλίου το οποίο διαθέτει Γεωπο-
νικό τομέα που τροφοδότησε την ο-
μάδα με εργαλεία για τις απαραίτητες 
εργασίες και συμβουλές για να έχου-
με επιτυχία στο εγχείρημά μας. 

Παράλληλα συνεργαστήκαμε με την 
περιβαλλοντική οργάνωση WWF με 
δύο τρόπους: 
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1. Πραγματοποίηση επιμορφωτικού περιβαλλοντικού προγράμματος από τη WWF 
στο σχολείο, εμπλουτισμένου με δραστηριότητες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας. 

2.  Δημιουργήθηκε ταινία από τη WWF κατά τη διάρκεια εργασιών στο λαχανόκηπο 
με σκοπό την προώθηση της δράσης της WWF: «Kαλύτερη ζωή. Σχολικός κή-
πος» 
Το σχολείο επιλέχθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση εξαιτίας της καταλ-
ληλότητας του χώρου αλλά ακόμη πιο μεγάλη σημασία για την επιλογή αυτή εί-
χε η διάθεση και η θέληση των μαθητών για να ομορφύνουν το σχολικό τους 
χώρο με τον κήπο. Το βίντεο βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση:              
    https://www.youtube.com/watch?v=sBh91y_seMA 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ 

Αρχικά οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες σχεδίασαν τον λαχανόκηπο, η κά-
θε ομάδα χωριστά, αφού προηγουμένως είχαν γίνει μετρήσεις στο διαθέσιμο χώρο. 
Στην ολομέλεια αποφασίστηκε ποιο από τα σχέδια θα πραγματοποιήσουν. 

 

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαμόρφωση του χώρου. 
Ήταν ένας χώρος ακατάλληλος για φύτευση με 
πολύ σκληρό έδαφος στη σκιά ευκαλύπτων που 
άφηναν τα φύλλα τους σε όλο το χώρο. Οι μαθητές 
με περίσσεια διάθεση και όρεξη για δουλειά κατά-
φεραν να σκάψουν το έδαφος για να δεχτεί το εμ-
πλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά χώμα που 
προμηθευτήκαμε. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBh91y_seMA
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Το επόμενο στάδιο ήταν η φύτευση των λα-
χανικών. Φυτεύτηκαν μαρούλια, ραδίκια ιτα-
λικά, μπρόκολο, βλήτα, κολοκύθι, πιπεριές. 
Επίσης στην περίμετρο του κήπου φυτεύτη-
καν αρωματικά φυτά: ρίγανη, δυόσμος, λε-
βάντα.  

Ο κήπος περιφράχτηκε για την αποφυγή της 
καταστροφής των φυτών από μπάλες και 
απρόσεκτα πατήματα. Η συνάντηση της πε-
ριβαλλοντικής ομάδας ήταν προγραμματισμένη κάθε Τρίτη στις 14:15 αλλά στην ουσία 
όσο περνούσε ο χρόνος, η ενασχόληση με τον κήπο έγινε καθημερινή. Κάθε ομάδα είχε 
μια συγκεκριμένη ευθύνη. Μια το πότισμα, άλλη το ξεβοτάνισμα κ.α. 

Η συμμετοχή των μαθητών αυξήθηκε, η περιβαλλοντική ομάδα άνοιξε και δέχθηκε μα-
θητές οι οποίοι βλέποντας την αλλαγή στην αυλή του σχολείου, θέλησαν να συμμετάσ-
χουν. Ο κήπος ομόρφυνε με καλλωπιστικά φυτά. Στη λογική της επαναχρησιμοποίησης 
υλικών, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων μετατράπηκαν σε γλάστρες. 

Επιπλέον υπήρξε συμμετοχή από τους γονείς. 
Προμήθευσαν τους μαθητές με εργαλεία, φυτά 
για φύτευση, σάκους με χώμα για κήπο, είδαν 
τον κήπο και συμβούλεψαν τα παιδιά με βάση τη 
δική τους εμπειρία. 

Ο δήμος Πετρούπολης βοήθησε μια ποσότητα 
χώματος στην αρχική διαμόρφωση του λαχανό-
κηπου. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης του προγ-
ράμματος στην οποία παρασκευάστηκαν σαλάτες από τα λαχανικά του κήπου τις ο-
ποίες γεύτηκαν οι καλεσμένοι γονείς και άλλοι.  

Συμπερασματικά, ο λαχανόκηπος του 3ου Γυμνασίου Πετρούπολης αποτελεί ένα βήμα 
προς την κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου, αφού δημιούργησε έναν πυρήνα γύρω 
από τον οποίο κινείται όλη η σχολική κοινότητα σε τρεις άξονες:  

1.Περιβαλλοντικός: οι μαθητές ανακαλύπτουν μέσα από τον σχολικό κήπο τη σημασία 
της αειφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.  
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2. Κοινωνικός: μαθαίνουμε να παρασκευάζουμε μόνοι μας την τροφή μας, συνεργαζό-
μαστε πολλοί άνθρωποι για ένα στόχο. 

3. Παιδαγωγικός: ομαδική δουλειά, συνεργασία, ψυχοκινητική δραστηριότητα. 

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Β΄θμιας εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας κα Ντίνου που παρείχε διαρκή επιμόρφωση στο θέμα 
του σχολικού κήπου με ειδικούς επιστήμονες και βιωματικά σεμινάρια, σε συνεργασία 
με την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄θμιας εκπαίδευσης κα Νιάρχου. 
Μέσα από το δίκτυο που συντόνισαν, έγινε πραγματικότητα η συνεργασία μεταξύ σχο-
λείων και η χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων που αποτελούν μόνιμους στόχους της εκπα-
ίδευσης για την αειφορία.  
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4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 
 

  

Στα περβόλια, μες στους ανθισμένους κήπους 
αν σε πάρω, Χάρε, στο κρασί 

αν σε πάρω στον χορό και στο τραγούδι 
τότες χάρισέ μου μιας νυχτιάς ζωή 

 
Μίκης Θεοδωράκης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016 

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ – ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΙ 

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ  

Μητροπούλου Βασιλική 

Μπιζέρα Φανή, ΠΕ02 

Προσεγγίσαμε περιβαλλοντικές, οικονομικές διαστάσεις και καλλιεργητικές φροντί-
δες.  

Θεωρούμε ότι η επαφή των παιδιών με τη φύση μέσα από τη δημιουργία και τη φρον-
τίδα του κήπου επέδρασε θετικά στη γνωστική, μεταγνωστική και ψυχοκινητική τους 
ανάπτυξη.  

Παράλληλα οι μαθητές και μαθήτριές μας ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβάλλον-
τος και αειφορίας. 

Κατά τη διάρκεια των δράσεών μας είχαμε την ευκαιρία να : 

 Να διαμορφώσουμε τον λαχανόκηπό μας. 
 Να κατασκευάσουμε δυο πολύ όμορφα και αποτελεσματικά σκιάχτρα. 
 Να φυτέψουμε μία αχλαδιά, μία κερασιά και μία ροδακινιά (ανήκει στο Γ2). 
 Να φυτέψουμε βολβούς λουλουδιών, βότανα (λεβάντες, τσάγια, φασκόμηλο), λα-

χανικά (μαρούλια, λάχανα, μπρόκολα), φράουλες, να καλλιεργήσουμε μανιτάρια 
και να χαρούμε διαφορετικές φάσεις σοδειάς. 

 Να κατασκευάσουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο 
Μπαζάρ. 

 Να φτιάξουμε αντισηπτικό σαπούνι χεριών. 
 Να φτιάξουμε σαπούνι πλυντηρίου. http://4gym-iliou.att.sch.gr/pr01.htm 
 Να φτιάξουμε αντιρυτιδικό λάδι κανέλλας για τις μαμάδες. 
 Να δημιουργήσουμε έξι παρουσιάσεις power point για να αποτυπωθεί το οδοι-

πορικό μας.  

Η επίσκεψη της ιστοσελίδας του σχολείου μας http://4gym-
iliou.att.sch.gr/toperivolaki.htm φιλοξενεί όλο το φωτογραφικό υλικό που προέκυψε 
από το πρόγραμμά μας, καθώς και τις παρουσιάσεις μας, που αποτυπώνουν τις στιγμές 
που ζήσαμε δημιουργώντας. Κείμενο με τη δράση μας ανθολογείται, επίσης, στο ΛΕΥ-
ΚΩΜΑ 2015-2016, το οποίο εξέδωσε το σχολείο μας και διανεμήθηκε ως αναμνηστικό 
δώρο στους απόφοιτους της Γ’ Γυμνασίου κατά τη Γιορτή Λήξης και Αποφοίτησης του 
σχολικού έτους 2015-2016. 

http://4gym-iliou.att.sch.gr/pr01.htm
http://4gym-iliou.att.sch.gr/toperivolaki.htm
http://4gym-iliou.att.sch.gr/toperivolaki.htm
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Οι φίλοι μας, ο Λάκης και η Πέρι, φυλάνε … 

τη μελλοντική σοδειά μας 

 

Παραγωγή μανιταριών 

 

  

Τα μαρούλια μας, μαζεύτηκαν, συσκευάστηκαν και μοιράστηκαν στους παραγωγούς τους 
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Το παρτέρι με τα αρωματικά μας βότανα:  

φασκόμηλο, θυμάρι, λουΐζα, δίκταμο, τσάι του βουνού και μελισσόχορτο 

 

 

  

Μεριμνούμε και για τους μικρούς… φτερωτούς μας επισκέπτες, φτιάχνοντας ταΐστρες και φωλίτσες 
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Τα σκιάχτρα μας από την μαθήτρια Μαρίνα Οικονόμου στόλισαν τον μήνα Οκτώβριο στο Ημερολόγιο 

που έφτιαξε το Σχολείο μας. 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ιλίου:  

Βανικιώτη Ουρανία-Γ1, Βανικιώτης Φοίβος-Γ1, Βοσδογάνη Μαριάννα-Γ1, Λάνη Δήμητ-
ρα-Α3, Μαραγκού Μάιρα-Α1, Μαυρίκος Γιώργος-Γ2, Μηναδάκη Βασιλεία-Β2, Οικονόμου 
Μαρίνα-Β3, Παναγιωτοπούλου Κυριακή-Β3, Παυλής Γιώργος-Β3, Σούκα Γεωργία-Α4, 
Σπουρλάκου Δήμητρα-Α4, Συρμή Δήμητρα-Α4, Φερεντίνος Γιάννης-Α3, Σταμάτης Γι-
ώργος-Γ3, Σταμάτης Σόλων-Β3, Τζερεμάκης Γιάννης-Γ3, Πυργιώτης Μιχάλης-Γ3, Φω-
τίου Χρήστος –Β3, Τσεσμετζής-Καριπίδης Κυριάκος-Β3, Σχίζα Αγγελική του Ιωάννη-
Β3, Σταυροπούλου Ειρήνη-Α3, Βανικιώτη Έφη- Α2, Πέτα Αγγελική-Α2, Λύτη Μαρία-Α2, 
Γεωργακοπούλου Νικολέττα-Α2. 
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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
  

«Η επιβίωσή μας εξαρτάται από μια χούφτα γης. 

Περιποιήσου την και θα παράγει τροφή, 

τα καύσιμα και τη στέγη μας… θα μας 

περιβάλλει με ομορφιά. 

Αν τη βιάσεις, η γη θα καταρρεύσει και θα 

πεθάνει παρασύροντας τον άνθρωπο μαζί της…» 

Σανσκριτική επιγραφή περί το 1500 π.χ. 
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ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  Γ’ΑΘΗΝΑΣ «ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ –

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ»  

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

Μπάλλος Στυλιανός, ΠΕ11 Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου 

Στο σχολείο μας ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την Π.Ε. το 1995. Πρώτα θέματα που 
μας απασχόλησαν αφορούσαν το άμεσο περιβάλλον μας και ιδιαίτερα το στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου. Αργότερα και με τις δυνατότητες που μας έδιναν κάποια χρηματοδοτούμε-
να προγράμματα για πιο μακρινές επισκέψεις ασχοληθήκαμε με γενικότερα περιβαλ-
λοντικά θέματα όπως υγρότοποι και εθνικοί δρυμοί. Μια μεγάλη δασκάλα της Π.Ε., η 
Ντίνα Σχίζα, που είχα την τύχη να έχω εκπαιδεύτρια στα Π.Ε.Κ. που παρακολούθησα το 
2000, μας παρότρυνε να ασχολούμαστε περισσότερο με θέματα που επηρεάζουν την 
καθημερινότητά μας και να μπορούν τα παιδιά να βλέπουν πιο άμεσα αποτελέσματα. 
Ένα τέτοιο θέμα βιωματικό και με απτά αποτελέσματα είναι ο σχολικός κήπος με τον 
οποίο ασχολούμαστε πιο συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια συμμετέχοντας επί μια 
τετραετία και στο δίκτυο της Γ’ Αθήνας. 

Είναι αλήθεια ότι η ενασχόληση το λαχανόκηπο είναι μια ευκαιρία για επιστροφή στη 
φύση. Ο κήπος ασκεί περίεργη γοητεία στους ανθρώπους διαχρονικά: είναι ο τόπος 
απόλαυσης και ηρεμίας, στοχασμού και αυτοσυγκέντρωσης, όπου η ομορφιά παίζει 
πρωταρχικό ρόλο και η έννοια της γονιμότητας και της δημιουργικότητας ευαισθητο-
ποιούνται. 

Οι πρώτοι νόμοι του Ελληνικού κράτους για την εκπαίδευση προέβλεπαν τους κήπους 
σε κάθε διδακτήριο που θα έπρεπε κατασκευασμένο σε έκταση μέχρι και 15 στρέμματα 
και αν δεν υπήρχε να παραχωρείται από 
την μοναστηριακή περιουσία. 

Είναι, επίσης αλήθεια, ότι τα περισσότερα 
παιδιά της πόλης δεν έχουν πιάσει χώμα 
κυρίως γιατί σιχαίνονται αλλά και γιατί δεν 
τους δίνονται οι ευκαιρίες. Χαρακτηριστι-
κά θα σας πω ότι πολλοί γονείς μαθητών 
μας, μας είπαν «ευχαριστούμε που παροτ-
ρύνατε τα παιδιά μας να πιάσουν χώμα. 

ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ 
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 Καλλιεργούν τις δεξιότητές τους (κάποιοι δεν γνωρίζουν τι μπορούν να κάνο-
υν). 

 Αποκτούν οικολογική συνείδηση, όχι στα λόγια, αλλά στη πράξη. 
 Μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά 
 Έρχονται σε επαφή με τη φύση. 
 Αναλαμβάνουν υπεύθυνα το φροντίζουν και το νιώθουν δικό τους. 
 Νιώθουν χαρά και υπερηφάνεια ιδιαίτερα όταν έρχεται η ώρα της σοδειάς. 
 Μαθαίνουν τα φυτά και την διατροφική τους αξία. 
 Βλέπουν τις δυσκολίες της καλλιέργειας και το ρόλο του καιρού ιδιαίτερα στις 

καλλιέργειες χωρίς λιπάσματα.  
 Συνδυάζουν τις γνώσεις και τι μαθαίνουν στο λαχανόκηπο με άλλα μαθήματα.  

Ξεκινήσαμε την προσπάθεια μας με δύο αποτυχημένες προσπάθειες δενδροφύτευσης. 
Η τρίτη αποδείχτηκε επιτυχημένη (βοήθησε και το αυτόματο πότισμα). Παρότι υπήρ-
χαν αρκετοί ελεύθεροι χώροι το έδαφος έχει πολλές δυσκολίες (μπαζωμένα πολλά 
σημεία). 

Με ευκαιρία το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το Νοέμβριο του 
2011 καταφέραμε να οργανώσουμε ένα Σάββατο ημέρα περιβάλλοντος ενεργοποιών-
τας τους μαθητές και τους γονείς τους αλλά, και λόγω της δημοσιότητας του θέματος 
από τηλεοπτικό σταθμό, και κάποιους θεσμικούς φορείς (ΑΣΔΑ-ΟΣΚ-Δήμος). Έτσι κα-
θαρίστηκαν οι χώροι για να μπορούμε να αρχίσουμε.  

Το παλιό κτήριο έγινε αποθήκη και φυτώριο και το ονομάσαμε «ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΗ Ο ΘΕ-
ΡΑΠΕΙΟ». Προμηθευτήκαμε εργαλεία, χώμα και αρωματικά φυτά κυρίως για να ξεκι-
νήσουμε τον κήπο με τα αρωματικά. 

Αρχίσαμε το σκάψιμο του χώματος παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν (σκληρό χώμα-
πέτρες-μπάζα) και αρχίσαμε το φύτεμα 
αρωματικών φυτών. 

Επόμενο στάδιο ήταν η δημιουργία του λα-
χανόκηπου. Φυτέψαμε κάποια λαχανικά 
και διαπιστώσαμε αμέσως ότι για να συν-
τηρηθεί χρειάζεται συνεχή φροντίδα. 

Η πρώτη μας σοδειά δεν ήταν όπως περι-
μέναμε και κάποια φυτά δεν είχαν την α-
νάπτυξη που προσδοκούσαμε. Η όλη διαδι-
κασία ήταν όμως ένα μάθημα, μια εμπειρία ευχάριστη. 
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Την σχολική χρονιά 2012-13 ενταχθήκαμε στο δίκτυο της Γ’ Αθήνας «Σχολικός κήπος. 
Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου». Πιέσαμε για μια πιο εποικοδομητική συνεργασία 
τους διάφορους φορείς. Με άλλους τα καταφέραμε με άλλους όχι. 

Η πορεία ιδιαίτερα του κήπου με τα αρωματικά φυτά αρχίζει να μας αποζημιώνει και 
μας δίνει κουράγιο για την συνέχεια.  

Η εικόνα του κήπου μας είναι σαφώς καλύτερη το δεύτερο χρόνο παρότι πειραματισ-
τήκαμε και με άλλες πιο δύσκολες καλλιέργειες. 

Η ώρα της σοδειάς σίγουρα φέρνει χαμόγελα και υπερηφάνεια στην ομάδα.  

Ξεκινώντας την τρίτη χρονιά (2013-14) το 
λαχανόκηπο συμμετείχαμε στην εκδήλωση 
για τα γενέθλια του δικτύου της Γ’ Αθήνας 
με αναπαράσταση του κήπου σε τούρτα και 
μια μακέτα για το πώς θέλουμε να γίνει ο 
χώρος που έχουμε γύρω από το λαχανόκηπο 
μας. Δυστυχώς οι πολλές υποσχέσεις λόγω 
και των Δημοτικών εκλογών έμειναν στα 
λόγια. 

Παράλληλα αξιοποιώντας την «παραγωγή» της ελιάς που είχαμε φυτεύσει στην είσοδο 
του σχολείου στην αρχή της προσπάθειάς μας μάθα-
με να φτιάχνουμε βρώσιμες ελιές. 

Αλλά και άλλα προϊόντα λάδι με αρωματικά φυτά για 
σάλτσες, ελιόψωμα, κουλουράκια, κριτσίνια. 

Τη χρονιά 2014-15 πιο έμπειροι πια φυτέψαμε πιο 
άφοβα πατάτες (δύσκολη καλλιέργεια) και τα συνη-
θισμένα μας λαχανικά.  

Καλύτερη σοδειά φέτος και ο καιρός παίζει το ρόλο 
του όχι μόνο αρνητικά αλλά και θετικά. 

Στην ομάδα έστω και περιστασιακά συμμετείχαν και μαθητές από αυτούς που λέμε 
«ζωηροί». Όλοι με την σωστή προσέγγιση μπορούν να βοηθήσουν. 

Η παρουσίαση των προγραμμάτων έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να γίνε-
ται. Τον Ιούνιο 2015 η παρουσίαση των εργασιών πολλών σχολείων μαζί ήταν πολύ κα-
λή και πρέπει να συνεχιστεί.  
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 Εμείς στο δήμο Χαϊδαρίου έχουμε προτείνει 
να καθιερωθεί μέρα ή μέρες παρουσίασης 
προγραμμάτων (περιβαλλοντικών-
πολιτιστικών) σε ευρύτερο κοινό. 

Η επιμονή και η υπομονή χρειάζεται σε όλα 
αλλά στις δενδροφυτεύσεις, στον κήπο και 
στις καλλιέργειες είναι απαραίτητη και προ-
πάντων όχι απογοήτευση. Οι φωτογραφίες 
που ακολουθούν είναι με διαφορά πέντε (5) 

χρόνων.  

  

Το πρόγραμμα του σχολικού κήπου στο σχολείο μας βασίζεται κυρίως σε εργασία πε-
δίου και στην πρακτική εξάσκηση των μαθητών. Δεν δουλεύουμε μόνο τις συγκεκρι-
μένες ώρες των συναντήσεων αλλά εκμεταλλευόμαστε και τις ελεύθερες ώρες των 
μαθητών μας είτε την ώρα λειτουργίας σχολείου (κενά) είτε κάποια Σαββατοκύριακα 
αλλά και με σύνδεση με άλλα μαθήματα (Βιολογία – Τεχνολογία –Διερευνητικές εργα-
σίες).  

Για να γίνει όμως και το κυριότερο να συντηρηθεί ο σχολικός κήπος εκτός από το με-
ράκι και αγάπη για αυτό που κάνουμε χρειάζε-
ται η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους 
κυρίως τους παράγοντες του σχολείου (καθα-
ρίστρια -φύλακας- γονείς-μαθητές - υπηρεσίες 
του δήμου) . 

Τη σχολική χρονιά 2015-16 εκτός από τις συνη-
θισμένες καλλιέργειες (μαρούλια- κρεμμυδά-
κια – μαϊντανός- δυόσμος) αρχίσαμε τον Απρί-
λιο την συνεργασία με την ομάδα των παραδοσιακών σπόρων «Η αυλή» και την ομάδα 
γεωπόνων της Urban Garden Athens.  
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Διοργανώσαμε στο σχολείο μας «ημέρα σπόρου» όπου οι μαθητές μας διαχώρισαν αρ-
κετές εκατοντάδες σποριόφυτα από παραδοσιακούς σπόρους απ΄όλη την Ελλάδα (ντο-
ματιές, πιπεριές, αγγουριές, κολοκυθιές, μελιτζανιές και πολλά άλλα είδη) σε κυπελλά-
κια έτοιμα για φύτευση. 

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τους κα-
τοίκους της περιοχής και όχι μόνο, στο βοτανι-
κό κήπο στο Χαϊδάρι μαθητές μας έδειξαν στο 
κοινό πως θα διαχωρίσουν και πως θα φυτεύ-
σουν τα μικρά φυτά. 

Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον του κόσμου για 
παραδοσιακούς αυθεντικούς σπόρους και όχι 
υβρίδια είναι μεγάλο. Η ανταπόκριση και η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση 

ήταν εντυπωσιακή και μοιράστηκαν 
χιλιάδες σποριόφυτα. Ευχή όλων να 
συνεχιστεί αυτό το ενδιαφέρον και να 
διαδοθούν οι παραδοσιακοί σπόροι 
ώστε όποιος μπορεί να έχει στην αυλή 
του, στην ταράτσα του, στο μπαλκόνι 
του, ένα μικρό κήπο με λαχανικά όσο 
γίνεται πιο αγνά. 

Μεγάλο κέρδος και η συνεργασία με 
τους γεωπόνους της Urban Garden 
Athens. Έδειξαν στους μαθητές πως 

φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα ζαρντινιέρες από ξύλινες παλέτες και γαιούφασμα.   
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3Ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 
  

Ποτέ δέν υποπτεύεσαι 
πόσο παλεύει μέ τήν παγωνιά ό πεθαμένος 

κήπος 
γιά νά χαρίσει στα πουλιά τήν άνοιξη. 

 
Χρίστος Λάσκαρης  
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ  

3Ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ  

Κουτσοθεοδωρής Λάμπρος, Βιολόγος – ΜΔΕ: Οικολογία – Διαχείριση και Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-

ΤΩΝ  

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο διαχρονικό ζήτημα με περι-
βαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Αν εξαιρεθούν κά-
ποιες επιμέρους αντιλήψεις που υπήρχε προσπάθεια να εδραιωθούν (π.χ. καύση σύμ-
μεικτων απορριμμάτων), οι περισσότερες σύγχρονες προσεγγίσεις συγκλίνουν στο ότι 
για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να ακολουθηθεί το τρίπτυχο 
πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση - διαλογή στην πηγή. Στην ελληνική κοινωνία αργά 
αλλά σταθερά κερδίζει έδαφος η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Στην αλλαγή της στά-
σης των πολιτών συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η εκπαίδευση. Ιδιαίτερη 
προφανώς είναι η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των προγραμμά-
των ανακύκλωσης που για δεκαετίες γίνονται στα σχολεία. Για πολλούς μαθητές απο-
τελεί ρουτίνα ο διαχωρισμός χαρτιού, συσκευασιών, λαμπτήρων, μπαταριών και καπα-
κιών αναψυκτικών, ενώ αποτελεί στόχο η εξοικείωσή τους και με άλλα ρεύματα ανα-
κύκλωσης (π.χ. τηγανέλαια).  

Αντίθετα, η κομποστοποίηση δεν αποτελεί την καθημερινή πρακτική της πλειονότη-
τας των πολιτών. Η διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων γινόταν παραδοσιακά 
και συνεχίζει να γίνεται στις αγροτικές περιοχές με ανταποδοτικά οφέλη. Πολλοί κά-
τοικοι της περιφέρειας ταΐζουν τα ζώα τους με φλούδες φρούτων και υπολείμματα 
λαχανικών, αφήνουν τα φύλλα των καλλιεργούμενων φυτών να σαπίσουν στο χωράφι, 
χρησιμοποιούν κοπριά και θάβουν τα υπολείμματα των τροφών στον κήπο τους. Στα 
αστικά κέντρα όμως που έχουμε και την μεγαλύτερη παραγωγή σκουπιδιών, τα οικια-
κά οργανικά απορρίμματα πετιούνται στους απλούς κάδους. Πολλοί δήμοι προσπαθούν 
μέσω διαφόρων προγραμμάτων και να διαχειριστούν οικολογικά τα πράσινα απορρίμ-
ματα (π.χ. κλαδέματα πεζοδρομίων) αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τους δημότες πα-
ρέχοντας οικιακούς κομποστοποιητές. Τα οφέλη της κομποστοποίησης είναι πολλαπ-
λά. Είναι από τους λίγους κλάδους της διαχείρισης απορριμμάτων που είναι άμεσα α-
τομικά ανταποδοτικός παρέχοντας υψηλής ποιότητας λίπασμα (κομπόστ). Είναι έμμε-
σα ανταποδοτικός περιορίζοντας τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται στους 
Χ.Υ.Τ.Α., με αποτέλεσμα τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης της τοπικής αυτοδιο-
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ίκησης. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή στην Περιφέρεια της Αττικής όπου η εύρεση καινού-
ριων χώρων για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 

ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 

Οι πρωταρχικοί στόχοι ενός περιβαλλοντικού προγράμματος κομποστοποίησης 
στον χώρο του σχολείου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια 
στάσεων σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων. Αποκτώντας το θεωρητικό υπό-
βαθρο και μέσω της επαφής τους με διάφορες τεχνικές θα έχουν τη δυνατότητα να δι-
αχωρίζουν και να επεξεργάζονται σωστά τα οργανικά απορρίμματα. Επιπλέον θα μπο-
ρέσουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών 
τους, από τη στιγμή όπου η διαχείριση απορριμμάτων πραγματοποιείται ανά νοικοκυ-
ριό.  

Συγχρόνως, η κομποστοποίηση συμβάλλει στην προοπτική ενός αειφόρου σχολείου 
μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα. Από τη στιγμή που στα σχολεία στην Ελλάδα 
δεν παρασκευάζονται γεύματα μαθητών, τα κύρια οργανικά απορρίμματα που παρά-
γονται είναι από τα φυτά του προαύλιου. Ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης στο χώρο 
του σχολείου έρχεται όμως να καλύψει και ένα μεγάλο έλλειμμα. Από τη στιγμή που 
ελάχιστοι μαθητές διαθέτουν στο σπίτι τους κομποστοποιητή, τους δίνεται η δυνατό-
τητα να συμβάλουν στην ορθή διαχείριση των οικιακών τους οργανικών απορριμμά-
των μέσω του σχολείου. Στους δήμους επομένως όπου δεν υπάρχουν ξεχωριστοί “κα-
φέ” κάδοι για τα οργανικά, μπορεί το σχολείο να έχει ρόλο εκτός της ενημέρωσης - ευ-
αισθητοποίησης και της μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν τους Χ.Υ.Τ.Α.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ  

Στην περίπτωση που ο κομποστοποιητής δεν λειτουργήσει ιδανικά, ενδέχεται να 
μυρίζει. Επομένως θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί στον χώρο προαυλισμού των μα-
θητών. Σε ορισμένα σχολεία υπάρχει περιμετρικά του κτιρίου αχρησιμοποίητος από 
τους μαθητές χώρος, όπου μπορεί να δημιουργηθεί σχολικός λαχανόκηπος, αλλά και 
να εγκατασταθεί κομποστοποιητής. Στα σχολεία που δεν υπάρχει τέτοια υποδομή, μια 
λύση είναι η ταράτσα. Από προηγούμενη εμπειρία δημιουργίας κομποστοποιητή στο 4ο 
Γυμνάσιο Ελευσίνας, ο χώρος περιφερειακά του σχολείου είναι ευάλωτος σε βανδα-
λισμούς. Στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος ο κομποστοποιητής που 
κατασκευάστηκε από τους μαθητές καταστράφηκε. 
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Εικόνα 1: Κομποστοποιητής 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας 2011-2012. 

Εικόνα 2: Κομποστοποιητής 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω 2015 - 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ  

Το σχολείο μπορεί να προμηθευτεί έτοιμο κομποστοποιητή από το δήμο σε περίπ-
τωση όπου υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή να αγοραστεί από το εμπόριο. Αν ως στόχος 
του προγράμματός είναι και η ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών, 
υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ενός κομποστοποιητή με απλά υλικά. Χρησιμοποι-
ώντας και υλικά που είχαν διαφορετική χρήση (π.χ. παλιές παλέτες), οι μαθητές προ-
σεγγίζουν την έννοια της επαναχρησιμοποίησης. Βασικό κριτήριο επιλογής του τύπου 
κομποστοποιητή είναι η ύπαρξη χώματος στο σχολείο.  

Υπάρχουν κομποστοποιητές του εμπορίου που έρχονται σε επαφή με το χώμα και η 
κομποστοποίηση γίνεται με τη συμβολή των μικροοργανισμών του εδάφους. Εναλλακ-
τικά μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα ένας ξύλινος κομποστοποιητής ως ένα απλό 
τετράγωνο πλαίσιο. Τα ξύλα θα πρέπει να μην έχουν μεγάλο διάκενο ώστε να αποφεύ-
γεται η προσέγγιση ζώων αλλά ούτε και μικρό για να οξυγονώνεται ικανοποιητικά ο 
σωρός με τα απορρίμματα. Στο 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας κατασκευάστηκαν από τους μα-
θητές τρία πλαίσια στη σειρά (Εικόνα 1) προκειμένου όταν γεμίσει το πρώτο να χρησι-
μοποιηθεί το επόμενο. 

Υπάρχουν οικιακοί κομποστοποιητές, για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται 
χώμα και μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο σχολείο. Οι κομποστοποιητές 
αυτοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται γε-
ωσκώληκες ή όχι. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τέτοιων κομποστο-
ποιητών με απλά υλικά. Στο 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω οι μαθητές κατασκεύασαν στην ταράτσα 
του σχολείου έναν περιστρεφόμενο κομποστοποιητή (τύπου tumbler) ενώ υπάρχουν 
και κάδοι για την αρχική επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων (Εικόνα 2).  
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Εικόνες 3 και 4: Στιγμιότυπα από την κατασκευή κομποστοποιητών. 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Τα οργανικά απορρίμματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στον κομποστοποι-
ητή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα πράσινα απορρίμματα που είναι πλούσια σε ά-
ζωτο (χαμηλή αναλογία C/N) και τα καφέ απορρίμματα που είναι πλούσια σε άνθρακα 
(υψηλή αναλογία C/N). Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται ορισμένα από τα πιο κο-
ινά υλικά που επιτρέπεται να απορρίπτονται στο κομποστοποιητή και ορισμένα που 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ 

Πράσινα απορρίμματα Καφέ απορρίμματα 

Υπολείμματα καφέ 

Τρίχες 

Φρούτα και φλούδες 

Λαχανικά 

Βότανα από ροφήματα 

Φίλτρα καφέ 

Υπολείμματα από καλαμπόκι 

Πριονίδια και ροκανίδια από ακατέργαστο 
ξύλο 

Πευκοβελόνες και κουκουνάρια 

Μικρά τεμαχισμένα κλαδιά 

Ξερά αγριόχορτα 

Φύλλα δέντρων και φυτών 

Τσόφλια αυγών 
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ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ 

Ζυμαρικά, ψωμιά 

Φαγητά, κρέατα, ψάρια, κόκκαλα 

Λάδι, λίπη, τυριά 

Χαρτιά και εφημερίδες 

Αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό 

Περιττώματα ζώων 

Άρρωστα και μολυσμένα από έντομα φυτά 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡ-

ΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΟΞΥΓΟΝΟ: Για να μπορέσουν οι οργανισμοί να επεξεργαστούν τα απορρίμματα θα πρέ-
πει να υπάρχει σωστός αερισμός. Στους περισσότερους τύπους κομποστοποιητή είναι 
απαραίτητη η τακτική ανάδευση των απορριμμάτων για να επιταχυνθεί η διαδικασία. 
Στους κομποστοποιητές τύπου tumbler αρκεί η καθημερινή περιστροφή τους, εφόσον 
με κάποιον τρόπο έχει εξασφαλιστεί η επαφή των απορριμμάτων με τον αέρα. Στον 
κομποστοποιητή του 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω ανοίχτηκαν γι’ αυτόν τον λόγο τρύπες μικρής 
διαμέτρου με τρυπάνι στο ανώτερο τμήμα της επιφάνειας του κάδου. Αν ανοιχτούν 
τρύπες κοντά στη βάση του κάδου θα πρέπει να προβλεφθεί η απομάκρυνση τυχόν υγ-
ρών που παράγονται κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης των απορριμμάτων. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΥΓΡΑΣΙΑ: Σε υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνεται η διαδικασία της 
κομποστοποίησης. Επομένως, το χειμώνα ενδέχεται να καθυστερεί η παραλαβή κομ-
πόστ. Το καλοκαίρι, ενώ οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές, μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός 
αποικοδόμησης των απορριμμάτων λόγω ξηρασίας. Αν ο κομποστοποιητής δεν είναι 
σε σκιερό μέρος ίσως χρειαστεί να διαβρέχεται με ελάχιστες ποσότητες νερού. Στους 
κομποστοποιητές που δεν έχουν επαφή με χώμα δημιουργούνται προβλήματα λόγω 
υγρασίας. Στο περσινό πρόγραμμα υπήρξε πρόβλημα γιατί χρησιμοποιήθηκαν στην 
συντριπτική πλειονότητα οικιακά οργανικά με ελάχιστα ξερά φύλλα. Το αποτέλεσμα 
ήταν να συγκεντρώνονται υγρά και ο κομποστοποιητής να μυρίζει. Η κατάσταση αντι-
μετωπίστηκε δημιουργώντας στο κάτω μέρος του κάδου ένα σωλήνα αποχέτευσης 
των υγρών (Εικόνα 5).  
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ C/N – ΟΞΥΤΗΤΑ: Για να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία της κομποστοποίησης 
θα πρέπει να τοποθετούνται ισορροπημένα πράσινα και καφέ απορρίμματα. Αν απορ-
ρίπτονται μεγάλες ποσότητες φλουδών από εσπεριδοειδή αυξάνεται η οξύτητα, κα-
τάσταση που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία τουλάχιστον των κομποστοποιητών 
που χρησιμοποιούν γεωσκώληκες. Η οξύτητα μπορεί να μειωθεί αν παράλληλα απορ-
ρίπτονται και τσόφλια από αυγά. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Για να επιταχυνθεί η κομποστοποίηση είναι προτιμότερο 
να τεμαχίζονται τα ογκώδη απορρίμματα. 

 

Εικόνα 5: Σωλήνας για την αποχέτευση των υγρών σε περιστρεφόμενο κομποστοποιητή. 

Εικόνα 6: Εσωτερικό περιστρεφόμενου κομποστοποιητή 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Για να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης θα πρέπει να εμπλακεί όλη 
η σχολική κοινότητα και όχι μόνο οι μαθητές του περιβαλλοντικού προγράμματος. Με 
φυλλάδια ενημέρωσης και αφίσες θα πρέπει να παροτρυνθούν οι οικογένειες των μα-
θητών να διαχωρίζουν τα οργανικά απορρίμματα και να τα φέρνουν στο σχολείο. Η πε-
ριβαλλοντική ομάδα θα πρέπει να ελέγχει για τυχόν ακατάλληλα απορρίμματα αν και η 
πρακτική δείχνει ότι οι μαθητές διαχωρίζουν σωστά τα επιθυμητά οργανικά. 
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Εικόνα 7: Τρίπτυχο φυλλάδιο ενημέρωσης. 

Εικόνα 8: Φύλλο καταγραφής λειτουργίας κομποστοποιητή 

ΚΟΜΠΟΣΤ  

Το παραγόμενο λίπασμα μπορεί να παραδίδεται ανταποδοτικά στους μαθητές που 
φέρνουν απορρίμματα. Εναλλακτικά η κομποστοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με ένα 
πρόγραμμα σχολικού λαχανόκηπου. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι μαθητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να μελετήσουν συνολικά τον κύκλο της ύλης στο οικοσύστημα, από το φυ-
τό στη νεκρή οργανική ύλη και πάλι στο φυτό. 
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3ο ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  

Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το   ύφανε.  
  Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του.  
   Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.... 

 

   Χαλίλ Γκιμπράν 
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«ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ…..»  

3Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

Πέτρου Ευαγγελία, ΠΕ.04 .02 Χημικός (MSc Χημεία τροφίμων, MEd Διδακτική της Χη-
μείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες) 

Τσούλιας Κώστας, ΠΕ04.01 Φυσικός  

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια να έρθουν οι 
μαθητές σε επαφή με την φύση μέσα από τους κήπους 
του σχολείου μας, να τους καθαρίσουν, να μάθουν, για τα 
φυτά, τα δέντρα τους, να φυτέψουν σπόρους, νέα φυτά, 
να βάλουν καταβολάδες, να μπολιάζουν, να βάλουν κάδο 
κομποστοποίησης. Ε-
πίσης να μάθουν για 

το θερμοκήπιο και να δώσουν λύσεις και προτάσεις 
στα προβλήματα της αυλής του σχολείου μας.  

Το σχολείο μας βρίσκεται στο Δάσος Χαϊδαρίου. Έχει 
περιμετρικά κήπο. Εμείς ασχοληθήκαμε φέτος κυ-
ρίως με το ανατολικό, νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό 
και δυτικό τμήμα του κήπου μας. Πρώτα κάναμε ε-
ξερεύνηση του χώρου και δυστυχώς αντικρίσαμε 
εικόνες σαν και αυτές: 

 

Έτσι, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε φέτος με: 

 τον καθαρισμό του κήπου μας 
 το φύτεμα σπόρων και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους 
 με την ελιά, τις ασθένειες και τον εμβολιασμό της 
 το θερμοκήπιο 
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 το φύτεμα στον κήπο καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών αλλά και των σπορόφυ-
τών μας 

 την λίπανση δέντρων που υπάρχουν ήδη στο σχολείο μας  
 την κομποστοποίηση 

Χωριστήκαμε σε ομάδες και προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε τον κήπο του σχολείου 
από πλαστικά, από χαρτιά, από τενεκεδένια κουτάκια. 

 

Τις μέρες που ο καιρός δεν επέτρεπε τις δραστηριότητες στον κήπο πηγαίναμε στο ερ-
γαστήριο και ασχοληθήκαμε με θέματα όπως η ελιά. Στο σχολείο μας έχουμε 5 ελιές. 

ς  

Μάθαμε πληροφορίες για την ελιά. Εξετάσαμε δείγμα από ελιές για να εντοπίσουμε 
τον «δάκο» και τελικά τον εντοπίσαμε μετά από αρκετή προσπάθεια. 
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Τον Απρίλιο κάναμε το «μπόλιασμα» της ελιάς που βρίσκεται πίσω από τις κερκίδες με 
σκοπό να την μετατρέψουμε από κορωνέϊκη σε καλαματιανή ποικιλία. Έτσι, βρήκαμε 
την ποικιλία της ελιάς που θέλαμε, επιλέξαμε το κατάλληλο κλαδί (εσωτερικό της ελι-
άς και με μικρό σχετικά κορμό) και κόψαμε το μπόλι. Χαράξαμε τον κορμό της δικής 
μας ελιάς σε σχήμα Τ και με μεγάλη προσοχή ενσωματώσαμε το μπόλι. Από αυτό το 
σημείο θα αρχίσει να αναπτύσσεται η νέα μας ποικιλία. 
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Οι δραστηριότητές μας στον εργαστηριακό χώρο συνεχίστηκαν όσο ο καιρός ήταν 
βροχερός και ακατάλληλος για εργασίες στον κήπο. Οπότε, σε συνέχεια της ελιάς ασ-
χοληθήκαμε με το θερμοκήπιο. 

Συλλέξαμε πολλές πληροφορίες που αφορούσαν το θερμοκήπιο και το επεκτείναμε και 
στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» που αφορά σε ατμοσφαιρική ρύπανση. Συνειδητοπο-
ιήσαμε την αξία της βιοποικιλότητας στη φύση. Είδαμε λαχανόκηπους. Μάθαμε πολλές 
χρήσιμες πληροφορίες για λαχανικά, αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, περιηγηθή-
καμε στον χώρο, ξεκουραστήκαμε σε ένα όμορφο κιόσκι και συζητήσαμε πάνω σε θέ-
ματα που αφορούν την φύση τα οικοσυστήματα και τη ζωή μας. 

 

 

Τελική δραστηριότητα για φέτος ήταν η εγκατάσταση κάδου κομποστοποιητή στο σχο-
λείο μας. Τοποθετήσαμε τον κάδο σε κατάλληλο σημείο στον κήπο, αφού πρώτα σκά-
ψαμε το χώμα, έτσι ώστε να μαλακώσει και να γίνει επίπεδο ώστε ο κάδος να μπορέ-
σει να εφαρμόσει καλά στο έδαφος. Ξεκινήσαμε το γέμισμα του κάδου με σάπια φύλλα, 
ξυλαράκια και κιτρινισμένα χόρτα και ύστερα βάλαμε τα φυτικά απορρίμματα της κου-
ζίνας του σπιτιού. Προσέξαμε να διατηρήσουμε τις αναλογίες σε πράσινα υλικά και 
καφέ υλικά (1:4), να έχουμε τα σωστά επίπεδα υγρασίας μέσα στον κάδο και τον απαρα-
ίτητο αερισμό έτσι ώστε να δράσουν οι μικροοργανισμοί και να πάρουμε το λίπασμά 
μας σε 4 με 6 μήνες. 
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Κλείσαμε καλά τον κάδο και από εδώ και στο εξής θα φροντίζουμε για την σωστή συμ-
πλήρωσή του και την ορθή χρήση του. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΑΣ 

 Ό,τι φυτέψαμε μεγάλωσε (και χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτό) 
 Μοιράσαμε την ρόκα μας στα μέλη της ομάδας μας και πλέον είναι έτοιμη για 

την σαλάτα μας. 
 τα καρότα μας μεγαλώνουν, 
 όπως και τα μοσχεύματά μας. 
 Έπιασαν οι τριανταφυλλιές μας 



191 

 

 Εντοπίσαμε όμως πως έχουν αρρώστια μελίγκρα και αλευρώδη στα φύλλα …άρα 
θέλουν ψεκασμό 

 Ο πολύανθος έδωσε τα πρώτα του ανθάκια 
 Αλλά δυστυχώς μαζί με τα άνθη επανήλθαν και τα σκουπίδια. 

 

 

Και ενώ και ο κήπος πίσω και γύρω από τις κερκίδες είχε καθαριστεί από εμάς αλλά 
και τον Δήμο Χαϊδαρίου, δυστυχώς η άσχημη εικόνα της έλλειψης περιβαλλοντικής 
συνείδησης είναι έκδηλη παντού. Όμως, όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο 
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που το έχει ανάγκη, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους μικρούς μας φίλους που ζουν 
στον κήπο μας –και πιστέψτε μας πως είναι αρκετοί! 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1) Κάποιες μέρες ο καιρός δεν επέτρεπε τις δραστηριότητες στον κήπο. Εκείνες τις 
ημέρες δουλεύαμε στον χώρο του εργαστηρίου Φ.Ε. 

2) Υπήρξε ανάγκη για αγορά υλικών απαραίτητων για τις εργασίες στον κήπο (π.χ. φυ-
τά, λιπάσματα, χώμα, εργαλεία, κάδος) αλλά και για την μετακίνηση και συμμετοχή των 
μαθητών στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι οικονομικές αυτές ανάγκες καλύφθηκαν εν 
μέρει από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην περιβαλλοντική ομάδα, από το-
υς μαθητές και από την σχολική επιτροπή. 

3) Η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης από εξωσχολικούς, ίσως και από μαθητές 
του σχολείου μας, που κατέστρεψαν αρκετές φορές ό, τι τα παιδιά της ομάδας είχαν 
δημιουργήσει, για παράδειγμα: 

     α. έκλεψαν το δεντρολίβανο που είχαμε φυτέψει στον κήπο του σχολείου 
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     β. έβγαλαν, αλλά ευτυχώς δεν έσπασαν, τον κάδο κομποστοποίησης που είχαμε το-
ποθετήσει σε τμήμα του κήπου του σχολείου που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο 

     γ. συνέχιζαν να ρίχνουν σκουπίδια παντού στον αύλειο χώρο παρά τις προτροπές 
των παιδιών της ομάδας να διατηρούν το χώρο καθαρό.  

Τέλος, χαρήκαμε πάρα πολύ από την συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα. Παρά το 
γεγονός ότι έπρεπε να μείνουμε μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου στο σχολείο, 
πεινάγαμε και ήμασταν κουρασμένοι, η εμπειρία ήταν πολύ ευχάριστη και ξεχωριστή 
γιατί είχε αρκετή δράση και φύτεμα, πολλή δημιουργία και η ώρα περνούσε ομαλά και 
διασκεδαστικά. Μάθαμε χρήσιμα και εποικοδομητικά πράγματα και είχαμε πολύ καλή 
συνεργασία. Θεωρούμε πως είμαστε από τα λίγα σχολεία που ενδιαφέρονται για το πε-
ριβάλλον καθώς οι καθηγητές κινητοποιούν τους μαθητές να αλλάξουν την αυλή του 
σχολείου μας. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και του χρόνου το πρόγραμμα και ήδη έχουμε 
προτάσεις για αυτό, όπως:  

• Να επισκευάσουμε το θερμοκήπιό μας 

• Να κάνουμε δοκιμές ετοιμασίας του κομποστ 

• Να μαζέψουμε τις ελιές που υπάρχουν στο σχολείο μας 

• Να παρακολουθήσουμε το μεγάλωμα των φυτών μας 

• Να χαρτογραφήσουμε όλα τα δέντρα και φυτά που υπάρχουν στην αυλή μας και να 
μάθουμε για αυτά 

• Να φτιάξουμε παρτεράκια με όμορφα λουλούδια εποχιακά 

• Να φτιάξουμε κάδους ανακύκλωσης έτσι ώστε τίποτα να μην πετιέται 

• Να μυήσουμε και τους συμμαθητές μας στο να φροντίζουν και να διατηρούν τον 
αύλειο χώρο του σχολείου μας καθαρό και… 

• Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για περισσότερες αλλαγές στο σχολείο με στόχο να 
γίνει ένα βιώσιμο σχολείο …με αρχική μας σκέψη να διαμορφώσουμε την ταράτσα του 
σχολείου μας στα πλαίσια των προγραμμάτων «πράσινες οροφές» 

 

Η ομάδα μας αποτελείται από τους 

• Διονυσοπούλου Αλεξάνδρα (Α1) 
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• Θεοδωρόπουλος Άρης (Α1) 

• Κωστάκη Ελένη (Α2) 

• Μαυροπούλη Δανάη (Α3) 

• Μαυρίδου Μαίρη (Α3) 

• Μαρνέζου Κέλλυ (Α3) 

• Μανουσοπούλου Σοφία (Α3) 

• Πετράτου Γιάννα (Α3) 

• Πάνου Εύη (Α3) 

• Χατζηχρήστος Γιώργος (Α4) 

• Σταύρου Άρης (Α4) 

• Σωτηρόπουλος Χρήστος (Α4) 

• Σπύρου Κωνσταντίνα (Α4) 

• Φλώρου Εριέττα (Α4) 

• Φραγκιουδάκη Μαρία (Α4) 

• Καστόρας Δημήτρης (Β2) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ  

  Α.Σ.Δ.Α.: Συμβουλές από τον γεωλόγο κ. Γ Ελισαίο στο χώρο του σχολείου μας. 

«Let’s go green»: Αγορά κάδου κομποστοποίησης – Ενημέρωση και τοποθέτηση. 

http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi/ekpaideytiko_yliko/ekpaideytiko_yliko.htm 

http://www.eco-schools.org/ 

  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, «Αντί σκουπίδια, λίπασμα», Φυλλάδιο 
Προγράμματος «Φύση χωρίς σκουπίδια». 

  Μάναλης Π., Πλατανιστιώτη Σ., Σκαμπαρδώνης Στ., Στεφανόπουλος Ν., Τσελεκτσίδου 
Π., Φραντζή Α., Βαβούρη Α., «Στην αυλή των οικολογικών σχολείων…σαν το σπίτι μας», 
Εκπαιδευτικό υλικό για το Διεθνές πρόγραμμα Π.Ε. “Eco-schools”, ΕΕΠΦ, Αθήνα, 2005. 
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   Ειρ. Βαλλιανάτου, Παν/μιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. και Α. Ν. Διομήδους, «Προτει-
νόμενα φυτά για το σχολικό περιβάλλον και η συμβολή του Βοτανικού Κήπου», Θεματι-
κό Σεμινάριο ΚΠΕ Λαυρίου, Μάιος 2007. 

   Ειρ. Βαλλιανάτου, Παν/μιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. και Α. Ν. Διομήδους, «Τα φυτά 
ως μέσο ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον», Θεματικό Σεμινάριο ΚΠΕ Λαυρίου, Μά-
ιος 2007. 

   Φλογαϊτη Ε., «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2006. 

   Αθανασόπουλος Α., κ Τραγαζίκης Π., «¨Ένας σχολικός κήπος εργασίας προσανατο-
λισμένος στην Αειφορία», 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων, Π.Ε., Αθήνα, Δεκ 2006. 
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Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται. 

 

Κικέρων 
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