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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 
Σηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) Φιψξηλαο. Σην Πξφγξακκα 

ζπκκεηείραλ δπν αγφξηα ειηθίαο 18 θαη 24 εηψλ θαη νρηψ θνξίηζηα ειηθίαο απφ 17 

έσο 24 εηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε γλσκάηεπζε ηνπ 

Κέληξνπ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΥ) Φιψξηλαο, 

παξνπζηάδνπλ απφ Μέηξηα σο Διαθξά Ννεηηθή Αλαπεξία. Τν Πξφγξακκα 

νλνκάδεηαη ‘‘Τνπ Θπκαξηνύ η’ αξώκαηα, Βαζηιηθνύ ηξαγνύδηα’’ θαη είρε σο βαζηθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηα Αξσκαηηθά Φπηά ηεο Διιάδαο. Τν ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ «Σρνιηθνχ Κήπνπ» ν νπνίνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δηαξθψο αλαπηχζζεηαη σο βαζηθφ πεδίν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη σο ππιψλαο ελφο ζχγρξνλνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ.  Ζ βαζηθή κέζνδνο 

κε ηελ νπνία πινπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κέζνδνο 

«project», νη βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο ζπλάδνπλ ηφζν κε ηε δηδαθηηθή ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηε βηβιηνγξαθία 

δηδαθηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία.  

Τν βαζηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθε γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

κεηαβνιέο ζε γλψζεηο θαη ζηάζεηο ήηαλ ε «Γνκεκέλε Σπλέληεπμε». Δπίζεο ηεξήζεθε 

Ζκεξνιφγην Αλαζηνραζκνχ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηελεξγήζεθε 

Οκάδα Δζηίαζεο γηα πεξαηηέξσ ζπιινγή δεδνκέλσλ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο έδεημαλ αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ζηηο γλψζεηο θαη 

ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ.  
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ  

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έθηαζε ζηε κνξθή θαη ηε δνκή πνπ έρεη 

ζήκεξα κεηά απφ δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αιιεπάιιεια δηεζλή 

ζπλέδξηα θαη δηαζθέςεηο (Νεβάδα 1970, Σηνθρφικε 1972, Βειηγξάδη 1975, Τηθιίδα 

1977, Μφζρα 1987). Αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο «Η ΠΔ είλαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ αμηώλ θαη ηε δηαζαθήληζε ελλνηώλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε 

θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο αλζξώπνπ, πνιηηηζκνύ θαη βηνθπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο». (International Union for Conservation of Nature, 1970).Βαζηθέο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέγνληαη θαη πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία 

γηα ηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη νη εμήο : Αλάπηπμε 

Σρεδίνπ Δξγαζίαο (project) , Δπίιπζε πξνβιήκαηνο, Μεηαθίλεζε ζην ππό κειέηε πεδίν, 

Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη, Γξακαηνπνίεζε, Καηαζθεπή Δλλνηνινγηθνύ Φάξηε / 

Φαξηνγξάθεζε Δλλνηώλ (Μπιηψλεο, 2009; Palmer, 2000)  

«Η Ννεηηθή Αλαπεξία αλαθέξεηαη σο κηα ζεκαληηθά θάησ από ην κέζν όξν γεληθή 

λνεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ ζπλνδεύεηαη από αλεπάξθεηεο ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά (απηνεμππεξέηεζε, δσή κέζα ζην ζπίηη, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, απηό-

θαζνδήγεζε, ιεηηνπξγηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο, ςπραγσγία, πγεία, αζθάιεηα, 

ρξήζε θνηλνηηθώλ ππεξεζηώλ/πόξσλ, εξγαζία, επηθνηλσλία) θαη εθδειώλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πεξηόδνπ». (American Association on Mental Retardation, 

[ΑΑΜR]). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ηα εμήο : 

έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (Thomas & Woods, 2008) αδπλακία 

ζηε γελίθεπζε, δπζθνιία κλήκε θαη ζηε πξνζνρή, ειιεηκκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ 

ζρεηηθνχ θαη ηνπ άζρεηνπ εξεζίζκαηνο, αδπλακία νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηνπ ρξφλνπ (Kretlow, Lo, White & Jordan, 

2008), γλσζηηθή αθακςία θαη γλσζηηθή αδξάλεηα (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε 2009), 

δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Huges, 2002; Jacob, Turner, Faust & 

Stewart, 2002), πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

(Kretlow , 2008). Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα 

άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία: επαλάιεςε,  ρξήζε πινχζηνπ νπηηθνχ πιηθνχ,  

απιφηεηα,  δεκηνπξγία νηθείνπ/δεζηνχ/πνιπαζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο δξάζεο, 

ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία,  κε θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ έξγνπ, παηρλίδηα ξφισλ, κίκεζε, 

ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ, δξακαηνπνίεζε (Hannell, 2005).  



Οη Σρνιηθνί Κήπνη είλαη «θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνληά ή γύξσ από κηα ζρνιηθή 

κνλάδα. Καηά θύξην ιόγν παξάγνπλ ιαραληθά θαη θξνύηα ελώ ελίνηε κπνξεί λα 

εληαρζεί ζε απηνύο κηθξή θηελνηξνθηθή, κειηζζνηξνθηθή θαη αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα 

όπσο επίζεο θαιιηέξγεηα θπηώλ γηα ζθίαζε θαη θαιισπηζκό» (FAO, 2010). Σηα 

πξνγξάκκαηα Σρνιηθνχ Κήπνπ νη καζεηέο θπηεχνπλ, θαιιηεξγνχλ, ζπγθνκίδνπλ θαη 

ελίνηε θαηαλαιψλνπλ ηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα  (Ratcliffe,  Merrigan, 

Rogers & Goldberg, 2011). Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία κέζσ ησλ Σρνιηθψλ Κήπσλ 

πξνσζνχληαη ε νξζή δηαηξνθή, νη βηνπνξηζηηθέο δεμηφηεηεο, νη δεμηφηεηεο γεσξγηθήο 

θχζεο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ (Blair, 2009), ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ε 

εμππεξέηεζε γλσζηηθψλ ζηφρσλ απφ ηα πεδία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αγσγήο (Graham, Beall, 

Lussier, McLaughlin & Zidenberg-Cherr, 2005), ε αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

(Chi, 2011), νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε ζπλεξγαζία, ε απηνπεπνίζεζε, ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο  (Robinson & Zajicek, 2005).   

Τα Αξσκαηηθά Φπηά είλαη ζεκαληηθή θαη κεγάιε νκάδα θπηψλ ησλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ (Camejo-Rodrigues, Ascensão, Bonet & Vallès, 2003) θαη ε νλνκαζία 

ηνπο  πξνέξρεηαη απφ ηα αηζέξηα έιαηα, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε φια ηα κέξε ησλ 

θπηψλ απηψλ (άλζνο, βιαζηφο, θχιια θαη ξίδα) θαη δίλνπλ ζην θάζε θπηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άξσκα. Τα Αξσκαηηθά  Φπηά θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ θαη ησλ μεξψλ ή λσπψλ δξνγψλ (θχιισκα) ηνπο. 

Τα αηζέξηα έιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζηελ αξσκαηνπνηία, 

ζηελ βηνκεραλία θαιιπληηθψλ, ζηε δαραξνπιαζηηθή, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 

ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ. Οη δξφγεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή 

ξνθεκάησλ, ζηελ παξαζθεπή ηξνθίκσλ θαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία. Ζ Διιάδα 

ιφγσ ηδαληθψλ θιηκαηηθψλ θαη εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ βξίζεη πνιιψλ θαη 

εμαηξεηηθψλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Τα πεξηζζφηεξα ειιεληθά Αξσκαηηθά Φπηά 

αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae θαη Pinaceae 

(Σθνπκπξήο, 1998). Ζ πιένλ ζεκαληηθή απφ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο είλαη ε  Lamiaceae 

ε νπνία πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 300 είδε ζηελ Διιάδα, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη 

δεκνθηιή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα φπσο ε ξίγαλε, ε κέληα, ν δπφζκνο, ην 

θαζθφκειν θαη ην ηζάη βνπλνχ (Βνγηαηδή - Κακβνχθνπ, 2004). 

   

 



ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ‘‘Τνπ Θπκαξηνύ η’ αξώκαηα, Βαζηιηθνύ 

ηξαγνύδηα’’  πινπνηήζεθε  ζην Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) Φιψξηλαο. Σην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 10 καζεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 

Καηά ηε δφκεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ δφζεθε βαξχηεηα ζε γλψζεηο πνπ 

απαηηνχλ έλα ηζρπξφ λνεηηθφ δπλακηθφ φπσο πεξίπινθα ζηνηρεία κνξθνινγίαο θαη 

αλαηνκίαο ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ή εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο θαιιηέξγεηαο γηα ηε 

ιίπαλζε, ηελ άξδεπζε, ηε θπηνπξνζηαζία, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα 

νηθνλνκηθνηερληθά δεηήκαηα. Πέξα απφ ηε βαζηθή ηαπηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ 

Αξσκαηηθψλ Φπηψλ, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, πξνθεηκέλνπ ην γλσζηηθφ απηφ 

ππφβαζξν λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο. 

Δπηπξφζζεηα, δφζεθε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ κε ηελ ηζηνξία 

ηεο ρψξαο καο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζθαηξηθή αληίιεςε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίνλ ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη δηαβηνχλ.  

Σηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξίνπηε ζέζε είρε ην άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιππφζεησλ γηα απηφλ ηνλ 

εηδηθφ πιεζπζκφ, θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Jacob, Turner, Faust & Stewart, 2002). 

Δπηδησθφκελε ήηαλ θαη ε αλάπηπμε κηαο θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο πνπ επίζεο κε 

ηε ζεηξά ηεο ζα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαζψο ζα ζηξαηεχζεη θαη ζα εληάμεη 

ηα άηνκα απηά ζηνλ ππφινηπν γεληθφ  πιεζπζκφ πνπ κάρεηαη γηα ηα ηδαληθά κηαο 

αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη ελφο πγηεηλνχ θαη θαζαξνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο λπλ θαη 

ηνπο κειινληηθνχο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε Γε.  

 

  

Οη ζηφρνη ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο  «Τνπ Θπκαξηνύ η’ Αξώκαηα, 

Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα» ήηαλ νη εμήο : 

1.  Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ.   



2. Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ 

Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

3. Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία παξνπζίαο ησλ 

Αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηελ Διιεληθή πνιηηηζηηθή θαη γαζηξνλνκηθή παξάδνζε. 

4. Οη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ κε ηελ 

ειιεληθή γεσξγία.  

5. Οη καζεηέο λα θνηλνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα 

εθαξκφζνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

6. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ελ γέλεη απέλαληη ζηα 

θπηά, θαη δε απέλαληη ζηα Αξσκαηηθά.   

7. Οη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθαλ θπξίσο πάλσ ζε ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ν 

δεχηεξνο είλαη ελαξκφληζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη ν ηξίηνο είλαη ε ελαξκφληζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Ζ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έιαβε ρψξα απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην 2013 έσο ηνλ Απξίιην 2013.   

 Ο πεξηβαιινληηθφο ραξαθηήξαο ήηαλ έθδεινο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Γφζεθε βαξχηεηα ζηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνλ θχθιν αλάπηπμεο απηψλ. 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγνχλ 

επαξθψο ηα Αξσκαηηθά Φπηά θαη κέζα απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ, λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία ησλ θπηψλ ελ γέλεη θαη ηε 

ζηελή ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ άλζξσπν κέζα ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ 

νξγαληζκψλ ζηνλ πιαλήηε Γε. Καηαβιήζεθε ελ γέλεη πξνζπάζεηα ην Πξφγξακκα λα 

αληαλαθιά θαη λα πξνσζεί φιεο ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζπγγξακκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP).    

Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείo ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε δηαζεκαηηθφηεηα κε 

εηζαγσγή ζηνηρείσλ απφ ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηεο Γιψζζαο, ησλ 



Δηθαζηηθψλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

Απηφλνκεο Γηαβίσζεο. Παξά ηελ αληίθαζε πνπ ίζσο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ φπσο νη Ζιεθηξνληθνί 

Υπνινγηζηέο εληφο ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχγρξνλεο έξεπλεο 

θαηαγξάθνπλ νθέιε απφ κηα ηέηνηα ζχκπξαμε (Ruchter, Klar & Geiger, 2010), ελψ 

γεληθφηεξα ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνηείλεηαη δηφηη παξνπζηάδεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2011). 

Δπηπξφζζεηα, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ νκαδνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα λα 

ηνλσζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ε ζπλεξγαζία (Dettmer, 

Thurston & Dyck, 2005). Ο εθπαηδεπηηθφο είρε ξφιν ζπληνληζηή, εκςπρσηή θαη 

δηεπθφιπλε φπνπ ππήξρε πξφβιεκα έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ πνπ ζα επλνήζεη ηελ αχμεζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνλνκίαο (Henley, Ramsey & Algozzine, 2006; 

Wehmeyer & Palmer, 2003). Οη δξαζηεξηφηεηεο έιαβαλ ρψξα ζην πξψην κηζφ ηεο 

ζρνιηθήο εκέξαο γηα λα κελ ππάξρεη ε θνχξαζε ησλ ηειεπηαίσλ σξψλ θαη ε αχμεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ απνηειεί κείδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ πιεζπζκνχ (Kretlow et al., 2008).    

Καηά ηελ πινπνίεζε πνιιψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πξνέθπςαλ δηάθνξα ‘‘πξντφληα’’ φπσο θεξαινηθέο, αξσκαηηθά πνπγθηά γηα ηα 

ζπξηάξηα ξνχρσλ θαη κπνπθαιάθηα αξσκαηηζκέλνπ ειαηφιαδνπ ελψ επίζεο 

πξνεηνηκάζηεθαλ αξθεηέο κεξίδεο θαγεηνχ θαη ξνθεκάησλ απφ Αξσκαηηθά Φπηά. Οη 

πξψηνη πνπ πήξαλ σο δψξν ηα πξντφληα θαη γεχηεθαλ ηηο ζπληαγέο θαη ηα 

αθεςήκαηα, ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Απηφ έδξαζε 

σο έλαο ‘‘απηφο εληζρπηήο’’ επηβξάβεπζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηβξάβεπζε απνηειεί κηα ‘‘εμσηεξηθή ακνηβή’’ ε νπνία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ελ γέλεη (Μαηζαγγνχξαο, 2004), θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο  κε Ννεηηθή Αλαπεξία νη νπνίνη γνεηεχνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ‘‘απηνχο εληζρπηέο’’ (Hodapp & Zigler 1997). Ζ ρξήζε εληζρπηψλ επίζεο 

πξνηείλεηαη γηα ηε δηεμαγσγή παηδαγσγηθήο έξεπλαο ζε απηφλ ηνλ εηδηθφ πιεζπζκφ 

(Αβξακίδεο & Καιπβά, 2006;  Rumrill & Cook, 2001). Τν γεγνλφο φηη νη πξψηνη πνπ 

ζα έπαηξλαλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα πξντφληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα ήηαλ νη ίδηνη 

εκπιεθφκελνη καζεηέο, γηλφηαλ γλσζηφ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο.   

Σην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ελίζρπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δφζεθε 

έλα πξάζηλν θαπέιν ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν ήηαλ θαη ην 



δηαθξηηηθφ ηεο «Πξάζηλεο Οκάδαο ησλ Αξσκαηηθώλ». Σην εζσηεξηθφ ηνπ θαπέινπ 

γξάθηεθε κε αλεμίηειν καξθαδφξν ην φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ πξνθεηκέλνπ ην θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο λα έρεη ην δηθφ ηνπ. Τα παηδηά γλψξηδαλ θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε εμ’ αξρήο, φηη κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα έπαηξλαλ ην θαπέιν 

ζην ζπίηη ηνπο σο δψξν θαη σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή. Τν κνίξαζκα ησλ 

θαπέισλ ζηα παηδηά πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε πξψηε πξάμε δξάζεο ηεο 

νκάδαο, πξνσζψληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη έρνληαο ζπλάκα 

ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Τν θαπέιν απνηεινχζε έλα θνηλφ ζηνηρείν έλσζεο φισλ ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε ηδέα ηνπ 

«αλήθεηλ ζε νκάδα» θαη λα επλνεζεί ε ζπλεξγαζία (Huges, 2002).    

Τν project ήηαλ θαη ε θχξηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Τνπ Θπκαξηνύ η’ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα». Ζ κέζνδνο απηή 

απνηειεί βαζηθή επηινγή ζηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ 

(Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003) θαη πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

δφκεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2010). Πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν δηδαζθαιίαο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, ηεο εμέιημεο, ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (Toshev, 

2009). Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε 

θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ, θάηη πνπ έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία (Copeland & Hughes, 2002; Ryner, 2007).  Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε βνεζά ηα άηνκα απηά λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη 

λα αλαθαιχςνπλ γλψζεηο κέζα απφ κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία. Όια ηα παξαπάλσ, 

είλαη ζηνηρεία πνπ δξνπλ επεξγεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (Henley, Ramsey 

& Algozzine, 2006). 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε κηα ζπλάληεζε κε 

ηελ νκάδα εξγαζίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο θαη 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνυπάξρνληνο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, πάλσ ζην νπνίν ζα 

νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. Δπηπξφζζεηα, ππήξμε εθηεηακέλε ζπδήηεζε κε ζηνηρεία 

ηδενζχειιαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ππφ έξεπλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μέζα 

απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, νη καζεηέο μεθίλεζαλ λα έρνπλ ελεξγφ θαη δηακνξθσηηθφ 

ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθπιεξψλνληαο έηζη κηα εθ ησλ βαζηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο κεζφδνπ Project (Frey, 2005).  



Ζ δηαδνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίζηεθε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο. Καη’ αλάγθε έιαβαλ ρψξα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο πξψηεο 

εβδνκάδεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Τέηνηεο ήηαλ επί παξαδείγκαηη ε δεκηνπξγία θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θήπνπ ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θαζψο θαη ε 

απνμήξαλζε θάπνησλ εμ απηψλ, θαζ’ φηη ηα απνμεξακέλα ζηειέρε θαη θχιια έπξεπε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεηέπεηηα δξάζεηο. Δπίζεο, κε βάζε ην δεδνκέλν ηεο 

ζρεδίαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ θπκάλζεθε απφ έλα θαηψηεξν επίπεδν 

δπζθνιίαο θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ ζε έλα αλψηεξν. Ζ δηαδνρή δξαζηεξηνηήησλ 

βαζίζηεθε ζην κνληέιν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (Morisson, 2003) φπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ φπσο «Δηζήγεζε θαη Σπλέληεπμε απφ 

ζπκπνιίηε Φαξκαθνπνηφ» είραλ σο πξναπαηηνχκελν ηε πξφηεξε επαθή ησλ παηδηψλ 

κε ηα Αξσκαηηθά Φπηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ελεξγά 

θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ εηζεγεηή.   

 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Τνπ Θπκαξηνύ Τ’ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα».   

5.2.6 Τλοποίεζε Γπαζηεπιοηήηυν 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο : 

Καλλιέπγεια Απυμαηικών Φςηών 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηνχηαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Τα παηδηά  ελεπιάθεζαλ  άκεζα ζηηο  θαιιηεξγεηηθέο  θξνληίδεο  ησλ  

θπηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. Πφηηδαλ, αθαηξνχζαλ ηα μεξά θχιια, κεηαθχηεπζαλ ηα 

θπηά ζε κεγαιχηεξεο γιάζηξεο φηαλ απέθηεζαλ φγθν   θαη έθαλαλ αγελή 

πνιιαπιαζηαζκφ. Ο αγελήο πνιιαπιαζηαζκφο, ν νπνίνο ελδείθλπηαη γηα πάξα πνιιά 

απφ ηα Αξσκαηηθά Φπηά (Κνπηζφο, 2006), απνηειεί εμαηξεηηθή πεξίπησζε 

θαιιηεξγεηηθήο θξνληίδαο γηα ηνπο καζεηέο δηφηη εκπιέθνληαη άκεζα ζηνλ θαζνξηζκφ 

θαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ θπηνχ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηδηψρζεθε ε άκεζε θαη παξαηεηακέλε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηα 

θπηά κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ε κεγαιχηεξε δπλαηή εμνηθείσζε. Γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξνληίδαο ησλ θπηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ φπσο ην πφηηζκα θαη ηελ 

αθαίξεζε μεξψλ βιαζηψλ θαη θχιισλ, έγηλε θαηαλνκή ξφισλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 



ζέζεηο ‘‘Υπεπζχλνπ’’. Ζ ζέζε απηή είρε ηζρχ ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο πξνθεηκέλνπ 

φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ηελ θαηαιάβνπλ κέρξη ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη λα 

εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλφηεηα ηνπο. Καζ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

‘‘Υπεχζπλνο Πνηίζκαηνο’’ ήηαλ απηφο πνπ φθεηιε λα γλσκνδνηήζεη γηα ην πφηε 

πξέπεη λα πνηηζηνχλ ηα θπηά θαη λα εθηειέζεη κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ 

άιιν καζεηή ηελ άξδεπζε. Όηαλ δηαπηζησλφηαλ ακέιεηα ή κε ζσζηή θξίζε γηα ην 

ρξνληθφ ζεκείν πνηίζκαηνο, επελέβαηλε ν εθπαηδεπηηθφο κφλν γηα λα ππελζπκίζεη ή 

λα ζπληνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο.  Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθπιεξψλνληαλ 

βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γηα ην κάζεκα ηεο 

Κεπνπξηθήο. Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εμππεξεηνχζε ηνπο Σηφρνπο 1 θαη 6.  

 

 

Αποξήπανζε Απυμαηικών Φςηών 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο έθνβε ηνπο βιαζηνχο θαη ηα θχιια απφ ηα Αξσκαηηθά Φπηά πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην Πξφγξακκα θαη θαηφπηλ ηα θξεκνχζε κε ηε βνήζεηα ζπάγθνπ ή ηα 

άπισλε γηα απνμήξαλζε. Τα απνμεξακέλα θπηηθά κέξε, αθνχ θφπεθαλ ή ηξηθηήθαλ 

ζε κηθξά θνκκάηηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο επεξρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

δεκηνπξγία αξσκαηηθψλ πνπγθηψλ ιεβάληαο γηα ηα ξνχρα θαη ε παξαζθεπή 

ξνθήκαηνο απφ ηζάη βνπλνχ. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο ησλ θχιισλ ή ησλ 

βιαζηψλ, θαιιηεξγήζεθε ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Δπίζεο νη καζεηέο 

γλψξηζαλ βαζηθέο έλλνηεο κνξθνινγίαο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο «θχιιν», 

«ξίδα» θηι ελψ ήξζαλ ζε πξψηε επαθή κε ηε δεπηεξνγελή επεμεξγαζία πξντφλησλ 

ηνπ δηθνχ ηνπο Σρνιηθνχ Κήπνπ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

Παισνίδι Ομάδυν Σύπος Σςθλόμςγαρ 

 

Τα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη έπαημαλ παηρλίδη αλαγλψξηζεο ησλ θπηψλ δίρσο 

λα έρνπλ νπηηθή επαθή. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπαηζζεηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ ην 



δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ν πινπξαιηζκφο εξεζηζκάησλ, 

θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο φζθξεζεο θαη ηεο αθήο. Γεδνκέλνπ φηη πνιιά άηνκα κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ππνηνληθά θαη ππέξβαξα (Winnick, 2011) θαη φηη ζηνηρεία 

θίλεζεο είλαη επηζπκεηά ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία (Καξηαζίδνπ, 2004), ζε δεχηεξν ρξφλν έιαβε ρψξα κηα δηαζεκαηηθή κε ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγή παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σηελ παξαιιαγή απηήλ, 

ηα παηδηά αλαγλψξηζαλ ηα Αξσκαηηθά Φπηά κέζσ φζθξεζεο θαη αθήο θαη θαηφπηλ 

αθαηξέζεθε ην εκπφδην φξαζεο θαη ηα παηδηά θηλεζήθαλ ελ κέζσ αληαγσληζκνχ γηα 

ηε θαηαγξαθή ησλ ζσζηψλ αλαγλσξίζεσλ ζε έλα πίλαθα ν νπνίνο βξηζθφηαλ καθξηά 

απφ ηα θπηά. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα έγηλε εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ 

παξαηήξεζεο θαη ηεο βξαρχρξνλήο κλήκεο ζηελ νπνία ηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Αλαπεξηά πζηεξνχλ. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο εκβάζπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζε 

ζέκαηα κνξθνινγίαο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζνπλ βαζηθά ζεηηθά ζηνηρεία ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη ε φςε θαη 

ηα αξψκαηα.  Δπίζεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνο 

1 θαη Σηφρνο 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Καηαζκεςή Αθιζών και Κολάδ με Φυηογπαθίερ ηυν Απυμαηικών Φςηών και ηυν 

Ιδιοηήηυν ηοςρ 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ‘‘έπαημε’’ κε ραξηφληα, θφιιεο θαη θσηνγξαθίεο ησλ θπηψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην Πξφγξακκα. Γεκηνπξγήζεθαλ θαζ’ απηφ ηνλ ηξφπν αθίζεο κε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ Αξσκαηηθψλ θπηψλ ή θνιάδ θσηνγξαθηψλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ππήξμε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ θαη 

ηεο   Γιψζζαο. Οη  εηθφλεο, νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ρξψκαηα απνηεινχλ βαζηθφ 

πξνηεηλφκελν ζηνηρείν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2002β). Οη αθίζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο 

ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ ηνπ ΔΔΔΔΚ ζπκβάιινληαο ζηνλ εμσξατζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Καη 

ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θάπνηεο 

απφ ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ απφ κέξνπο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνπο 



ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη 

Σηφρνο 1  θαη Σηφρνο 6. 

 

Γεμιοςπγία Απυμαηικών Ποςγκιών από Σούλι και Αποξεπαμένα Απυμαηικά Φςηά 

για ηα ςπηάπια Ρούσυν  

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζε θαηά θχξην ιφγν ηα απνμεξακέλα θχιια ηεο 

ιεβάληαο γηα λα θηηάμεη κηθξά αξσκαηηθά πνπγθηά γηα ηα ζπξηάξηα ξνχρσλ. Τα 

πνπγθηά ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο θισζηέο θαη κηθξέο εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην 

φλνκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ. Οη εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο. Ζ νκάδα εξγαζίαο ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ππννκάδεο. Ζ κία αλέιαβε ην 

γέκηζκα ησλ πνπγθηψλ, ε δεχηεξε ηε θαηαζθεπή ησλ εηηθεηψλ θαη ε ηξίηε ην δέζηκν 

ησλ εηηθεηψλ ζηα πνπγθηά. Έηζη, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο 

φιεο ηεο νκάδαο. Τα πνπγθηά θαηφπηλ κνηξάζηεθαλ ζηα παηδηά γηα λα ηα κεηαθέξνπλ 

ζηηο νηθνγέλεηεο. Δπίζεο, δφζεθαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην 

Πξφγξακκα, θαζψο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Κάπνηα πνπγθηά 

απνζεθεχηεθαλ κε ζθνπφ ηε πψιεζε ηνπο θαηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καη ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ππήξμε εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

δηαζεκαηηθφηεηα κε ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, πινπνηήζεθε κηα 

δξάζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε δεπηεξνγελή ηνκέα, 

εθπιεξψλνληαο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ «Σρνιηθφο Κήπνο». Γφζεθε 

ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θπηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θη κέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία λα εληζρχζνπλ ηε ρξήζε ηνπο. 

Δπίζεο, κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

 

Απυμαηιζμόρ Δλαιολάδος με Αποξεπαμένα Απυμαηικά Φςηά 

 

Τα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα απνμεξακέλα θπηά (θπξίσο βαιζακφρνξην, ξίγαλε θαη 

βαζηιηθφ) γηα λα  αξσκαηίζνπλ  ειαηφιαδν  ζε  κηθξά  κπνπθαιάθηα ηα νπνηα 

ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο θισζηέο θαη κηθξέο εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην φλνκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ. Οη εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα κπνπθαιάθηα δφζεθαλ ζηα παηδηά γηα λα ηα 



κεηαθέξνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη λα θαηαλαιψζνπλ ην ειαηφιαδν κε ηνπο γνλείο ηνπο. 

Δπίζεο, κπνπθαιάθηα κε αξσκαηηζκέλν ειαηφιαδν ραξίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ελψ θάπνηα απνζεθεχηεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα πσιεζνχλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καη ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ππήξμε εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη δηαζεκαηηθφηεηα κε 

ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ. Δληφο ηεο νκάδαο, απνδφζεθαλ δηαθνξεηηθνί ξφινη ζηα 

παηδηά. Κάπνηα εμ απηψλ αλέιαβαλ ην γέκηζκα ησλ κπνπθαιηψλ, θάπνηα ην 

θαζαξηζκφ ησλ κπνπθαιηψλ, θάπνηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εηηθεηψλ θαη  θάπνηα  ην  

δέζηκν  ησλ  εηηθεηψλ  ζηα κπνπθάιηα πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη 

πξντφλ ζπλεξγαζίαο φιεο ηεο νκάδαο. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, 

πινπνηήζεθε κηα δξάζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε δεπηεξνγελή 

ηνκέα εθπιεξψλνληαο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ «Σρνιηθφο Κήπνο» 

θαη παξνπζηάζηεθε ε ρξεζηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

Γεμιοςπγία Κεπαλοιθών με Κεπί Μέλιζζαρ και Απυμαηιζμένο Δλαιόλαδο από 

Αποξεπαμένα Απυμαηικά Φςηά 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζε ην αξσκαηηζκέλν κε ζπαζφρνξην ιάδη απφ ηε 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζεη θεξαινηθέο ζε κηθξά θπιηλδξηθά 

γπάιηλα «κπνιάθηα». Τα κπνιάθηα ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο θισζηέο θαη κηθξέο 

εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην φλνκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ. Καη ζε 

απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα νη εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ απφ ηα παηδηά θαη έγηλε 

θαηαλνκή ξφισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα  λα   είλαη   

πξντφλ  ζπλεξγαζίαο.  Κάπνηνη  καζεηέο  εηνίκαζαλ  ην  κείγκα  ηεο θεξαινηθήο, 

θάπνηνη άιινη  εηνίκαζαλ ηηο εηηθέηεο ελψ θάπνηνη άιινη ηηο έδεζαλ ζηηο έηνηκεο 

θεξαινηθέο. Ζ θαηαλνκή ξφισλ ζηηο ππνκάδεο έγηλε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ππήξμαλ αληίζηνηρεο εξγαζίεο γηα λα 

πεξάζνπλ φια ηα παηδηά απφ φιεο ηηο εξγαζίεο. Καζ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ππννκάδα 

πνπ αζρνιήζεθε επί παξαδείγκαηη ζηελ δξαζηεξηφηεηα «Αξσκαηηζκφο Διαηνιάδνπ» 

κε ηηο εηηθέηεο, ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εηνίκαζε ην κείγκα ηεο θεξαινηθήο. Τα 

«κπνιάθηα» θεξαινηθήο δφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο λα ηα 



κεηαθέξνπλ ζπίηη ηνπο γηα ηδία ρξήζε ή γηα δψξν πξνο ηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, 

δσξίζεθαλ θεξαινηθέο ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα θαη ζηνπο θαζεγεηέο θαη θάπνηα απνζεθεχηεθαλ γηα ηε κεηέπεηηα 

πψιεζε. Σε δηαζεκαηηθφ επίπεδν ππήξμε εθ λένπ επαθή κε ην κάζεκα ησλ 

Δηθαζηηθψλ. Οκνίσο κε ηηο δπν παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δηθφ ηνπο Σρνιηθφ Κήπν πξνθεηκέλνπ λα 

παξάμνπλ πξντφληα γηα ίδηνλ ή γηα εκπνξηθφ φθεινο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

σθειηκφηεηα ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με ηε δεκηνπξγία θεξαινηθψλ 

εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1,2,6, θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 

Αναδήηεζε και Αποηύπυζε Παποιμιών, Ιζηοπιών και Σπαγοςδιών ηερ Λαφκήρ μαρ 

Παπάδοζερ πος να πεπιέσοςν ή να βαζίδονηαι ζε Απυμαηικά Φςηά 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο αλαδήηεζε ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, ηζηνξίεο θαη παξνηκίεο ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο πνπ λα πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζπγγξάκκαηα, παξακχζηα, δηαδίθηπν θαη πεξηνδηθά. Όιεο νη πεγέο 

εμεηάζηεθαλ κε ζεηξά απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Καηά ηελ αλαπαξαγσγή ελφο 

ηξαγνπδηνχ ή ηελ εμηζηφξεζε ελφο πνηήκαηνο πνπ λα πεξηέρεη ην φλνκα θάπνηνπ 

Αξσκαηηθνχ Φπηνχ, ε γιάζηξα κε ην θπηφ απηφ ή ηελ απνμεξακέλε δξφγε ηνπ 

ηνπνζεηνχληαλ κπξνζηά απφ ηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεηαη ε πιεξνθνξία 

πνιπαηζζεηεξηαθά θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ νζκή θαη ζηελ εηθφλα, θάηη εμφρσο 

ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Γηαζεκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε κε ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Γφζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα Αξσκαηηθά Φπηά κε 

ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζηελή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ 

κε ηα θπηά αθφκα θαη ζε ηνκείο εθηφο ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο ή ηεο πγείαο. Με 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 3 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Γεμιοςπγία Ροθήμαηορ από ηα Αποξεπαμένα Απυμαηικά Φςηά ηος 

Ππογπάμμαηορ   

 



Ζ νκάδα εξγαζίαο έθηηαμε θαη γεχηεθε ηζάη απφ θαζθφκειν θαη ηζάη βνπλνχ πνπ 

είραλ απνμεξαλζεί ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Τν ξφθεκα πξνζθέξζεθε επίζεο 

ζε καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη ζε 

θαζεγεηέο. Καη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη γιάζηξεο κε ηα θπηά απφ ηα νπνία 

έγηλε ην ξφθεκα κεηαθέξζεθαλ θαη παξέκεηλαλ δίπια ζηελ νκάδα εξγαζίαο φζν 

εηνηκαδφηαλ ην ξφθεκα. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ξνθήκαηνο ππήξμε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά 

καζήκαηα γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Τα παηδηά είραλ εθ λένπ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πσο απηά δχλαηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία θαη ηελ 

εχγεπζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, παξάρζεθε έλα αθφκα πξντφλ απφ ην 

Σρνιηθφ Κήπν ηνλ νπνίνλ θξνληίδνπλ νη καζεηέο θαη ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα 

πξνζθνξά ή θαηαλάισζε. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνο 1, 

2, 3, 6 θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Αναδήηεζε και εκηέλεζε ζςνηαγών ηερ ελλενικήρ κοςδίναρ πος να πεπιέσοςν 

Απυμαηικών Φςηών    

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε ζε δπν θάζεηο. Αξρηθά ε νκάδα 

εξγαζίαο αλαδήηεζε ζε ζπγγξάκκαηα, πεξηνδηθά θαη δηαδίθηπν ζπληαγέο πνπ λα 

πεξηέρνπλ Αξσκαηηθά Φπηά. Σε δεχηεξε θάζε, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα καγείξεςαλ κε θαζνδήγεζε θαη θαηφπηλ γεχηεθαλ θάπνηεο απιέο 

ζπληαγέο κε Αξσκαηηθά Φπηά πνπ έρνπλ απνμεξαλζεί απφ πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ‘‘Μαθαξφληα κε ζάιηζα βαζηιηθνχ’’ ή 

‘‘Φξπγαληζκέλν ςσκί κε ειαηφιαδν θαη ξίγαλε’’. Δπίζεο πξνζθέξζεθαλ πηάηα κε 

θαγεηφ ζε καζεηέο ηεο κνλάδαο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζε 

θαζεγεηέο. Αλαπηχρζεθαλ δηαζεκαηηθά δεμηφηεηεο απηφλνκεο  δηαβίσζεο.  Καη  ζε  

απηή  ηε  δξαζηεξηφηεηα,  νη  γιάζηξεο  κε  ηα  θπηά  ηα  νπνία πεξηείραλ νη ζπληαγέο, 

κεηαθέξζεθαλ θαη παξέκεηλαλ πιεζίνλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο φζν εηνηκαδφηαλ νη ζπληαγέο. Δπηπξφζζεηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ππήξμε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη 

ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 



ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχγεπζηε δηαηξνθή ηνπ 

αλζξψπνπ. Δπίζεο, έγηλε δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπ Σρνιηθνχ Κήπνπ 

ηνλ νπνίνλ θξνληίδνπλ νη καζεηέο. Με ηελ Αλαδήηεζε θαη Δθηέιεζε Σπληαγψλ 

εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνο 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Πποβολή Βίνηεο και για ηεν καλλιέπγεια Απυμαηικών Φςηών  

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο παξαθνινπζεζε DVD κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ησλ 

Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ελψ αλαδήηεζε θαη παξαθνινχζεζε βίληεν αλάινγνπ 

πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν. Τα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζε ζπλζήθεο αγξνηεκαρίνπ θαη ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα θαη 

παγθνζκίσο. Παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο εηθφλεο απφ ην θχθιν δσήο ησλ θπηψλ 

ζπκβάιινληαο θαζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εθ λένπ επαθή ησλ καζεηψλ κε ην θπηηθφ 

θφζκν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθκεηάιιεπζεο απηνχ ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

ηνκέα. Γηαζεκαηηθά πξνζεγγίζηεθε ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 4 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 



Διζήγεζε και ςνένηεςξε από Έλλενα Καλλιεπγεηή Απυμαηικών Φςηών 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ππνδέρηεθε έλαλ έιιελα θαιιηεξγεηή Αξσκαηηθψλ Φπηψλ 

ζην ζρνιείν θαη ηνπ πήξε ζπλέληεπμε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηα θπηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Πξηλ ηελ άθημε ηνπ θαιιηεξγεηή έγηλε  πξνεξγαζία κε 

θαηαγξαθή απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα έζεηαλ ζηνλ 

θαιιηεξγεηή. Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα φια φζα 

εηπψζεθαλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Τνλίζζεθε εθ λένπ ν θχθινο δσήο ησλ θπηψλ, ε 

κνξθνινγία ηνπο θαη φια φζα ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθνκίζεη ζε θάζε επίπεδν απφ 

απηά. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνη 1, 4 θαη 6 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Διζήγεζε και ςνένηεςξε από ζςμπολίηε Φαπμακοποιό με ειδίκεςζε ζηα 

Απυμαηικά Φςηά 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ππνδέρηεθε ζην ζρνιείν έλαλ ζπκπνιίηε θαξκαθνπνηφ κε 

εηδίθεπζε ζηα Αξσκαηηθά Φπηά θαη ηνπ πήξε ζπλέληεπμε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο 

θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Όπσο θαη ζηελ επίζθεςε 

ηνπ θαιιηεξγεηή, πξηλ ηελ άθημε ηνπ θαξκαθνπνηνχ έγηλε πξνεξγαζία κε θαηαγξαθή 

απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα έζεηαλ ζηνλ επηζθέπηε. Μεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα φια φζα εηπψζεθαλ. Καηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Τνλίζζεθαλ θαη επίζεο ηα νθέιε ησλ θπηψλ 

κέζα απφ ην πεδίν ηεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία ηνπ θπηηθνχ 

θφζκνπ γηα ηνλ άλζξσπν.  Δπίζεο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εμππεξεηήζεθαλ νη Σηφρνο 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

  

 

 

 



Δπίζκετε ηερ ομάδαρ ηυν Απυμαηικών Φςηών ζηο ΚΑΠΗ Φλώπιναρ και 

διοπγάνυζε ‘‘Πάπηι Σζαγιού’’ 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο επηζθέθηεθε ην ΚΑΠΖ Φιψξηλαο φπνπ παξαζθεχαζε επί ηφπνπ 

θαη πξνζέθεξε ζηνπο ειηθησκέλνπο ηζάη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ πνπ έρεη απνμεξάλεη 

ζην ζρνιείν. Τα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ην Πξφγξακκα ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε πνπ απνθφκηζαλ απφ πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα γλσξίζνπλ ζπκπνιίηεο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζπδεηψληαο καδί ηνπο. Πξηλ ηελ επίζθεςε ππήξμε πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

παξνπζία ηεο νκάδαο ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ θαη ηελ εξγαζία ηεο εθεί. Μεηά ηελ 

επίζθεςε ππήξμε ζπδήηεζε γηα ηελ φιε παξνπζία ηεο νκάδαο εθεί θαη ην ηη 

απνθφκηζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είρε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ άξζε 

απνθιεηζκνχ ησλ εηδηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξαηζηζκνχ. Σε αθφκε κηα δξαζηεξηφηεηα, έγηλε εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ ηνπ 

Σρνιηθνχ Κήπνπ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ζπδεηήζεθαλ ηα νθέιε απφ ηελ θαηαλάισζε 

ηκεκάησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ ν 

Σηφρνο 5 θαη ν Σηφρνο 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

  

 

Γιάσςζε ηυν αποηελεζμάηυν ηος Ππογπάμμαηορ ζηεν ηοπική κοινυνία  

 

 Σην πιαίζην ηεο αλζνθνκηθήο έθζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Φιψξηλαο θάζε ρξφλν εληφο ηνπ Μαΐνπ, ε νκάδα εξγαζίαο παξνπζίαζε ην 

Πξφγξακκα «Τνπ Θπκαξηνύ Τ’ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα» θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηνχ, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Φιψξηλαο. Τα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίζνπλ ζπκπνιίηεο ηνπο, λα ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα 

θαη λα πνπιήζνπλ θάπνηα απφ ηα πξντφληα ηνπ παξήρζεζαλ εμνηθνλνκψληαο 

ρξήκαηα γηα ηελ ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Δθηφο απφ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη κηα εθ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ 

γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ Project (Frey, 2005) αιιά θαη νπνηνδήπνηε 

Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 2003). Δπηπξφζζεηα, 



επεηεχρζεζαλ βαζηθνί ζθνπνί ηνπ κνληέινπ Σρνιηθφο Κήπνο φπσο ε αλάπηπμε 

βηνπνξηζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ 

ηελ δεπηεξνγελή επεμεξγαζία ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζην 

ΔΔΔΔΚ. Καη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είρε ζθνπφ ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ησλ 

εηδηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ πνπ απνηειεί 

κείδνλ ζέκα γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ ν Σηφρνο 1, 2 θαη 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε πεξηβαιινληηθή 

παηδαγσγηθή παξέκβαζε ζε γεληθέο γξακκέο ζπλέβαιε ζην λα απμεζεί ε γλψζε ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα αξσκαηηθά θπηά. Οη καζεηέο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θπηψλ, γλψξηζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη 

θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

παηδηά πνπ ελεπιάθεζαλ ζην πξφγξακκα «Τνπ Θπκαξηνύ Τ’ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ 

Τξαγνύδηα» θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ αξσκαηηθψλ 

θπηψλ ζηα θάξκαθα θαη ζηε δηαηξνθή θαη  λα αμηνινγήζνπλ ηα νθέιε απφ ηηο 

ρξήζεηο απηέο. 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν ζπλεξγαζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Σρνιηθφ Κήπν ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ηνπ 

ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο, επηβεβαηψλνπλ απφιπηα ηηο θαηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ γεληθφηεξα παξαηεξνχληαη φηαλ εθαξκφδεηαη ην 

πξφγξακκα «Σρνιηθφο Κήπνο» (Ozer, 2006). Τν νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν πνπ 

επηιέρζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε θαηαλνκή ξφισλ θαηά ηηο 

εξγαζίεο ηεο νκάδαο, εθαξκφζηεθαλ κε απφιπηε επηηπρία θαη είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ νκαιή ξνή, ηελ ηαρεία επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ.    

 Σχκθσλα κε  ηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηνπ εκεξνινγίνπ 

αλαζηνραζκνχ, θαηαγξάθεθε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη πεξεθάληαο ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην Σρνιηθφ Κήπν ησλ 



αξσκαηηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο θαη ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ απφ ηα αξσκαηηθά θπηά.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο επίζθεςεο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζην Κ.Α.Π.Ζ. 

Φιψξηλαο, θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, είραλ σο θχξην ζηφρν ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία. Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ 

νκάδα εζηίαζεο θαη ην εκεξνιφγην αλαζηνραζκνχ, θαηαδεηθλχνπλ κεγάιε ζπκκεηνρή 

θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο.   

  

 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ  ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ αλαζηνραζκνχ, πξνθχπηεη ε θαηαγξαθή ελφο ζεηηθνχ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ 

ην ζεηηθφ θιίκα εθθξάδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο, ηελ επθνξία θαη ην γέιην ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υπάξρνπλ 

πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεηηθνχ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο (Zedan, 2010), ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε 

ζρνιηθή επηηπρία. Καηά ζπλέπεηα, ε ΠΔ κπνξεί πηζαλφηαηα λα απνηειέζεη κηα 

εμαηξεηηθή παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ 

θιίκα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ άκεζε επίηεπμε παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, ζηελ νπζηαζηηθή 

θαηάθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε γεληθφηεξε δηαζθάιηζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηα εηδηθά ζρνιεία. 

Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ είλαη βαζηθφ δεηνχκελν ζε θάζε πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Ζ αλάπηπμε απηνλνκίαο, 

απηνπεπνίζεζεο, ππεπζπλφηεηαο, ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

απνηεινχλ βαζηθέο επηδηψμεηο θαηά ηε δφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο 

εηδηθνχ ζρνιείνπ. Ζ ΠΔ, ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

πινπνηεζεθε ζην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Μέζα απφ ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, ην 

παηρλίδη, ηελ απφδνζε ξφισλ, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, ην πινπξαιηζκφ 

εξεζηζκάησλ θαη ηελ εμάζθεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα 



πξνζεθηηθά δνκεκέλν πξφγξακκα ΠΔ, νη καζεηηθνί πιεζπζκνί κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ηαρχηεξα ζε 

αλψηεξα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο. 

Δμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο γηα ΠΔ ζηε ρψξα καο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε κεγάιε πνηθηιία κηθξνθιηκάησλ, νη εληππσζηαθέο ελαιιαγέο ζε 

ρισξίδα θαη παλίδα θαηά κήθνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ν έληνλνο 

πθηζηάκελνο ζπλδπαζκφο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο πξνζθέξεη έλα ηεξάζηην πεδίν γηα 

πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο γεληθήο φζν θαη 

γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεκαηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τνπ 

Θπκαξηνχ Τ’ Αξψκαηα, Βαζηιηθνχ Τξαγνχδηα» είλαη κφλν κηα απφ ηηο εθαηνληάδεο 

επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ν πινχηνο ηεο ειιεληθήο θχζεο γηα ελαζρφιεζε θαη κάζεζε.  

Τα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα πξντφληα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θπηψλ 

απηψλ, έζειμαλ ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο θαη θέξδηζαλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Σηα θαηά ηφπνπο ειιεληθά εηδηθά ζρνιεία, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο δηάθνξα πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα. Θεκαηηθέο φπσο νη πνηθίινη θαξπνθφξνη θπηηθνί νξγαληζκνί πνπ 

θχνληαη ζηελ Διιάδα, νη πδξνβηφηνπνη γιπθνχ λεξνχ θαη αικπξνχ λεξνχ πνπ βξίζεη 

ε ρψξα καο θαη ε παξαδνζηαθή ειιεληθή θηελνηξνθία, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηδαληθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ΠΔ γηα ηελ γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο.     

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ε έληαμε ηεο ΠΔ ζηα 

εηδηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν κάζεκα. Αλ ην πνζνζηφ 

ησλ ειιήλσλ καζεηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ εκπινθή κε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 

εμαηηίαο ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη 

αμηνζεκείσηα πςειφ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ εηδηθή αγσγή πηζαλφηεηα είλαη 

αθφκα κεγαιχηεξν.  

Με βάζε ην δεδνκέλν ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ε εηήζηα έθδνζε μερσξηζηήο εγθπθιίνπ Σρεδηαζκνχ 

θαη Υινπνίεζεο απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο κε επηθέληξσζε ζηελ εηδηθή αγσγή 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Μηα ηέηνηα εγθχθιηνο, ζα θαηεπζχλεη θαη ζα θαζνξίδεη 

ηελ δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα εηδηθά ζρνιεία. Δπίζεο, ζα βνεζνχζε ν νξηζκφο ελφο 

«Υπεπζχλνπ Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Δηδηθήο Αγσγήο» ζηηο θαηά ηφπνπο 



Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζα ελεκεξψλνπλ θαη ζα θαηεπζχλνπλ ηνπο 

Γηεπζπληέο θαη ηνπο Σπιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ εηδηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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