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Λίγα λόγια για αρχή…
Τα τελευταία χρόνια ένα θέμα που εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά στα προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων είναι ο σχολικός κήπος. Το θέμα αυτό
αναδύθηκε από τα ενδιαφέροντα των σχολικών ομάδων χωρίς να υπάρχει καμία κεντρική οδηγία
ή σχετικό αφιερωματικό έτος και συναντάται τόσο σε σχολεία της περιφέρειας όσο και σε σχολεία
των αστικών κέντρων. Η εξάπλωση των σχολικών κήπων συνέπεσε με την παράλληλη ανάπτυξη
της αστικής καλλιέργειας με τη μορφή δημοτικών και συλλογικών λαχανόκηπων. Ως εκ τούτου
το ενδιαφέρον, αλλά και οι ανάγκες για επιμόρφωση και ενημέρωση τόσο από τη μεριά των
εκπαιδευτικών όσο και των απλών πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Το ΚΔΒΜΠΑ Δραπετσώνας αφιέρωσε τις περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις της σχολικής
χρονιάς 2013-14 στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και πολιτών σε θέματα σχετικά με την αστική
καλλιέργεια (αναλυτικά οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜΠΑ
Δραπετσώνας: www.kpedrapetsonas.gr). Οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των
επιμορφωτικών σεμιναρίων και η συμβολή πολλών ανθρώπων με πολλές και διαφορετικές
ιδέες γύρω από το θέμα συσσώρευσαν ένα υλικό εστιασμένο στο ζήτημα των αστικών σχολικών
κήπων. Ταυτόχρονα η διαπιστωμένη έλλειψη ενός πολυσυλλεκτικού υλικού γύρω από τους
σχολικούς και αστικούς κήπους οδήγησε στην ανάγκη συγκέντρωσης της συμβολής όλων των
συνεργατών μας στα σεμινάρια του Κέντρου στον παρόντα συλλογικό τόμο.
Το κίνημα της αστικής καλλιέργειας και ειδικότερα των δημοτικών λαχανόκηπων μας δίνει την
ευρύτερη εικόνα μέσα από την οποία εντάσσονται και οι σχολικοί κήποι. Η ιστορική εξέλιξη των
αστικών κήπων με εντονότερη την παρουσία τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και η
ερευνητική προσέγγιση των σύγχρονων αστικών λαχανόκηπων συμβάλει στην κατανόηση των
κινήτρων και των αντιλήψεων που έχουν οι καλλιεργητές που εμπλέκονται σε τέτοια εγχειρήματα
(Ανθοπούλου και Παρταλίδου). Στη συνέχεια η ιστορική εξέλιξη των σχολικών κήπων, αλλά και
η δυνατότητα ανάπτυξης μιας αειφόρου σχολικής κοινότητας με επίκεντρο και αφετηρία το
σχολικό κήπο εξετάζεται ολιστικά σε πολλαπλά επίπεδα που αφορούν την παιδαγωγική διάσταση,
την κοινωνική οργάνωση, αλλά και τις τεχνικές υποδομές του σχολείου (Δ. Σωτηροπούλου).
Ακολουθεί μια πληθώρα προτάσεων για τα είδη των φυτών που είναι κατάλληλα για το σχολικό
κήπο ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά και τις ανάγκες της σχολικής αυλής στην οποία βρίσκεται ο
κήπος (Ειρ. Βαλλιανάτου).
Η επόμενη ενότητα αφορά διδακτικές εφαρμογές με θέμα το σχολικό κήπο. Ξεκινώντας από τη
γενικότερη αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής με αφετηρία τη διαμόρφωση του κήπου (Π.
Μάναλης) και συνεχίζοντας με διδακτικές δραστηριότητες, δράσεις και εφαρμογές που μπορούν
να υλοποιηθούν με αφορμή το σχολικό κήπο (Α. Αθανασόπουλος – Π. Τραγαζίκης). Οι δύο
επόμενες εργασίες αποτελούν προτάσεις για ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενός προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα το σχολικό κήπο με βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφορία. (Βίγκου-Γκότζος-Κοσκολιού και Μπαζίγου-Ιωάννου). Οι
προτεινόμενοι σχεδιασμοί θα πρέπει να θεωρηθούν ως μακροδομές προγραμμάτων στις οποίες
θα μπορούσαν να ενσωματωθούν διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται από άλλους
συγγραφείς.
Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει πρακτικές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
την κατασκευή και λειτουργία του κήπου. Η πρακτική της κομποστοποίησης τεκμηριώνεται
θεωρητικά (Π. Τσιμάκη), συνδέεται με το μείζον ζήτημα της πρόληψης μεγάλου μέρους των
οικιακών αποβλήτων με παραδείγματα καλής πρακτικής από την Ελλάδα και άλλες χώρες
(Σμ. Βασιλοπούλου) και τέλος αποτελεί το θέμα φύλλων εργασίας τα οποία θα βοηθήσουν τους
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μαθητές/-τριες να ανακαλύψουν τα μυστικά της και να φτιάξουν το δικό τους κομπόστ για τον
κήπο τους (Σμ. Βασιλοπούλου). Η κατασκευή βραχόκηπου στο σχολικό κήπο περιγράφεται
αναλυτικά και αποτελεί μια ιδέα τόσο πρακτική όσο και εικαστική για το σχολικό χώρο (Π.
Τσιμάκη). Διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες του κήπου δίνουν λύσεις οικονομικές, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και παράδειγμα για
την επαναχρησιμοποίηση υλικών που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν στα σκουπίδια
(Τσίγκου-Χανδρινού).
Η τελευταία ενότητα αποτελεί μια επισκόπηση εκπαιδευτικού υλικού για τους σχολικούς κήπους
(Α. Τσίγκου), αλλά και έργων παιδικής λογοτεχνίας (Μ. Δημοπούλου).
Το υλικό που περιέχει ο συλλογικός τόμος στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά
και των πολιτών οι οποίοι θα ήθελαν να εμπλακούν στη διαδικασία της αστικής καλλιέργειας.
Περιέχει θεωρητικές προσεγγίσεις, παιδαγωγικές εφαρμογές, πρακτικές ιδέες και προτάσεις από
διαφορετικούς συγγραφείς οι οποίοι δίνουν τη δική τους οπτική στο κάθε θέμα. Οι αναγνώστες
του τόμου θα επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και θα προσαρμόσουν στις δικές τους
ανάγκες όλο το υλικό.

Κατερίνα Μπαζίγου
Δραπετσώνα, Ιούνιος 2014
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Αστική γεωργία:
Κοινωνική Ένταξη και Βιώσιμη πόλη.
Το παράδειγμα των δημοτικών λαχανόκηπων.

Θεοδοσία Ανθοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μαρία Παρταλίδου, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Α.Π.Θ.
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Εισαγωγή
Η αστική γεωργία ίσως φαντάζει σχήμα οξύμωρο. Και αυτό γιατί η γεωργία μας παραπέμπει
συνήθως σε αγρούς στην ύπαιθρο και σε αγρότες καλλιεργητές. Δύσκολα μπορούμε να
φανταστούμε τους κατοίκους των πόλεων να καλλιεργούν τη γη και να συγκομίζουν γεωργικές
παραγωγές μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, όπου οι πόλεις
στερούνται ακόμα και αυτού του αισθητικού πρασίνου, των πάρκων αναψυχής, των σχολικών
κήπων και γενικά στερούνται ανοικτών και ακάλυπτων από κτίσματα χώρων.
Ωστόσο πολύ πρόσφατα και με αφορμή την οικονομική κρίση, η γεωργία – εν είδει μικρών
λαχανόκηπων- κάνει την εμφάνισή της σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές και γενικότερα σε
ελεύθερους χώρους σε πολλές μικρές και μεγάλεις πόλεις της Ελλάδας, άλλοτε ως πρωτοβουλίες
πολιτών (ιδιώτες και κινήματα πόλης) και άλλοτε ως πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
ενταγμένες σ’ ένα πλαίσιο και προγραμματικό σχεδιασμό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
πρόκειται κυρίως για πρωτοβουλίες δημάρχων και δημοτικών συμβούλων προκειμένου να
ανακουφίσουν τα φτωχότερα και ευπαθή κοινωνικά στρώματα από προβλήματα οικονομικής
αποστέρησης και υποσιτισμού. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν αρκετοί δημοτικοί λαχανόκηποι σε
όλη την Ελλάδα και είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονται τα τελευταία δύο
μόλις χρόνια (μετά το 2012).
Στο κείμενο αυτό, αφού κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση της διαχρονικής κοινωνικής συμβολής
της αστικής γεωργίας στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, παρουσιάζουμε συνοπτικά
τα αποτελέσματα έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για τους δημοτικούς λαχανόκηπους στην
Ελλάδα εστιάζοντας στους Δήμους Θέρμης και Αλεξανδρούπολης στη Βόρεια Ελλάδα1.

Α. Ορίζοντας την Αστική Γεωργία (ΑΓ)
Η αστική γεωργία-όρος που χρησιμοποιείται ευρέως από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο
FAO – ο Οργανισμός για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία του ΟΗΕ- μπορεί σύντομα να ορισθεί ως «η
καλλιέργεια φυτών ή/και η εκτροφή ζώων μέσα στον αστικό ιστό ή στις παρυφές της πόλης»
(FAO 1999). Αυτό που διαφοροποιεί την αστική γεωργία, από την γεωργία του ανοικτών αγρών
(στον αγροτικό χώρο) είναι ότι η αστική γεωργία ασκείται από τους κατοίκους της πόλης (με σκοπό
κυρίως την οικιακή κατανάλωση φρέσκων προϊόντων) χρησιμοποιώντας φυσικούς πόρους της
πόλης (πχ εδαφικοί πόροι), ενώ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επίσης απευθύνονται στην
πόλη. Με άλλα λόγια, η αστική γεωργία είναι ενσωματωμένη και αλληλεπιδρά με το οικολογικό
σύστημα της πόλης και την αστική οικονομία (Pothukuchi και Kaufman 1999).
Η ΑΓ είναι πολύ διαδεδομένη τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Απαντάται κατά περίπτωση άλλοτε ως γεωργία της επιβίωσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης,
γιατί εξασφαλίζει βασικά τρόφιμα και δίνει δυνατότητες απασχόλησης και βιοπορισμού σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και άλλοτε ως γεωργία του ελεύθερου
χρόνου και της αναψυχής, γιατί δίνει διεξόδους ξεκούρασης από τους ασφυκτικούς ρυθμούς της
πόλης. Στις υποβαθμισμένες βιομηχανικές περιοχές του δυτικού κόσμου (ΗΒ, Γερμανία, ΗΠΑ),
πέρα από την διατροφική και κοινωνική λειτουργία, αναδεικνύεται επίσης ο σημαντικός ρόλος
της ΑΓ στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη διαχείριση των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών
εκτάσεων (τα γνωστά Brownfields) μέσα από στοχευμένα προγράμματα αστικής αναζωογόνησης
(Ε.P.A. 2011).

1. Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αστική Γεωργία. Κοινωνική ένταξη και βιώσιμη πόλη. Μελέτη δύο αστικών δημοτικών
αγροκηπίων (Θέρμη και Αλεξανδρούπολη)», Πάντειο Πανεπιστήμιο-Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Αθήνα 2012. Χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο-ΥΠΕΚΑ., στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Περιβαλλοντική έρευνα-καινοτομία-επιδεικτικές δράσεις-διεθνής συνεργασία 2012». Βασική ομάδα επιτόπιας έρευνας αναπλ.
καθηγ.Θ.Ανθοπούλου (επιστημ.υπεύθυνη), λέκτ. Μ.Παρταλίδου (Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ.), Δρ. Σ.Νικολαΐδου (ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Πάντειο).
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Γίνεται φανερό ότι η αστική γεωργία αντιπροσωπεύει ποικίλες όψεις και δυναμικές, κοινωνικά
αιτήματα, κίνητρα και προσδοκίες των πολιτών - σε διαφορετικές κλίμακες και σε διαφορετικά
κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Αναδεικνύεται εξίσου μέσα από διάφορες μορφές συλλογικών
λαχανόκηπων σε δημόσιους χώρους, όσο και από μικρούς ιδιωτικούς λαχανόκηπους σε αυλές,
μπαλκόνια και ταράτσες σπιτιών και πολυκατοικιών. Αποτυπώνει τόσο τις παραδοσιακές και
γνώριμες πρακτικές της γεωργίας όσο και καινοτόμες εφαρμογές, όπως η κομποστοποίηση
οικιακών απορριμμάτων και η υδροπονία- ιδιαίτερα εξαπλωμένη στην Ιαπωνία που στερείται
επαρκούς γεωργικής γης. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, εξαιτίας της ακρίβειας των τροφίμων, οι
κάτοικοι καλλιεργούν οποιοδήποτε διαθέσιμο κομμάτι γης: τις αυλές, τα άχτιστα οικόπεδα, τις
πρασιές κατά μήκος των δρόμων και τις εγκαταλειμμένες χωματερές (Halweil και Nierenberg
2007, McClintock 2010).
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στην πρόσφατη έκθεσή του το διεθνές Ίδρυμα R.U.A.F.2 για
την αστική γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, η Αστική Γεωργία παρέχει μια συμπληρωματική
στρατηγική για τη μείωση της αστικής φτώχειας και των επισιτιστικών κινδύνων σε όλο τον
πλανήτη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τις απότομες ανατιμήσεις και διακυμάνσεις των
τιμών σε πολλά από τα βασικά είδη διατροφής. Να σημειώσουμε εδώ ότι το ζήτημα της αστικής
φτώχειας και του υποσιτισμού μπαίνει πλέον στην ατζέντα των πολιτικών σε Ευρώπη και Αμερική,
γιατί -ως γνωστόν- η οικονομική κρίση δημιουργεί διογκούμενους θύλακες φτώχειας σε όλες τις
μεγαλουπόλεις των αναπτυγμένων χωρών (F.A.O. 2010).

Β. Μικρή ιστορική αναδρομή για την αστική γεωργία
H αστική γεωργία δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, διαθέτει μακρά παράδοση. Συνοδεύει
πάντα από κοντά την πόλη, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, αναδεικνύοντας την πολύτιμη
διατροφική και κοινωνική συμβολή της. Οι αστικοί λαχανόκηποι εμφανίζονται ήδη από τις αρχές
του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη της βιομηχανικής πόλης, συμβάλλοντας διαχρονικά στην
αντιμετώπιση της φτώχειας και της πείνας της μεγάλης εργατικής μάζας των πόλεων, καθώς
και σε ζητήματα επισιτισμού που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης π.χ. πόλεμοι, λιμοκτονίες,
οικονομική ύφεση, κοινωνικές αναταραχές. Δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικών
λαχανόκηπων μέσα στην ιστορία αποτελούν:

n Οι αποκαλούμενοι «Κήποι της Ανακούφισης» (Depression Relief Gardens), που εμφανίστηκαν
κατά την μεγάλη οικονομική ύφεση του 1929-30 και στόχευαν στην εξασφάλιση τροφής και
εργασίας των πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, αλλά και στην ανακούφιση από την γενικευμένη
κατάθλιψη του πληθυσμού των πόλεων. Φαινόμενα ψυχοπαθογένειας, τα οποία βλέπουμε να
επανέρχονται σήμερα εν μέσω γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε όλη την
περιφέρεια της Ευρώπης.

2. RUAF-Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security, <http://www.ruaf.org/node/512>. Ημερομηνία τελευταίας
πρόσβασης: 10.01.2014.
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A sample of the first crop from a Brooklyn home relief subsistence garden as it was received by Miss Charlotte Carr, acting
director of the Home Relief Division of the Emergency Relief Bureau. The bushel basket contains 17 varieties of vegetables.
So far 1,500 Brooklyn gardens have produced 5,000 bunches of radishes, three tons of beans, 10,000 bushels of white turnips
and quantities of lettuce, Swiss chard, cabbage, cucumbers, onions, potatoes, carrots, squash and corn. Brooklyn Daily Eagle,
July 14, 1935. Πηγή: http://brooklynology.brooklynpubliclibrary.org/2011/07/default.aspx?page=2

n Oι «Κήποι της Νίκης» (Victory Gardens), που εμφανίστηκαν κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως μια οργανωμένη προσπάθεια
αποφυγής επισιτιστικών κρίσεων στις πόλεις και τις περιφέρειές τους εξαιτίας του πολέμου. Οι
Κήποι της Νίκης είχαν επίσης ως αποστολή τους τον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό των στρατευμάτων
στα πεδία της μάχης, αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής ευθύνης και του πατριωτισμού
των πολιτών εν καιρώ πολέμου. Ήταν μια οικογενειακή απασχόληση που αφορούσε κυρίως τα
γυναικόπαιδα, δεδομένου ότι ο ανδρικός ενήλικος πληθυσμός έλλειπε στα πεδία της μάχης.

Victory Gardens were born during World War I as way to both address public food shortages and boost morale,
empowering civilians to contribute to the war effort and (literally) enjoy the fruits of their labor by planting food in yards,
community gardens, parks and rooftops. Victory Gardens, which were promoted and supported by governments not only
in the U.S. but also in other countries at war… By 1944, Victory Gardens were producing about 40% of fruits
and vegetables consumed in the U.S.! Πηγή:http://forevervictorygardens.com/about/what-are-victory-gardens-our-historyand-mission/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden
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Γ. Η αστική γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι αστικοί λαχανόκηποι έπαιζαν πάντα καθοριστικό ρόλο στην
ενίσχυση της αυτάρκειας και την αποφυγή των λοιμών. Ενδεικτικά και σύμφωνα με στοιχεία
του FAO, στις χώρες του Maghreb στη βόρεια Αφρική, τουλάχιστον ένα τρίτο της κατανάλωσης
τροφίμων στις πόλεις προέρχεται από την αστική και περιαστική γεωργία. Στις πόλεις της μαύρης
Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως στο Βιετνάμ, την Ταϋλάνδη και τις Φιλιππίνες, τα
ποσοστά αυτά μπορεί να φθάσουν το 80-90% για ορισμένα κηπευτικά καθώς και για το φρέσκο
γάλα και τα πουλερικά από μικρές οικόσιτες κτηνοτροφίες μέσα και γύρω από τα σπίτια (U.N.D.P
1996). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα λέγαμε ότι η αστική γεωργία συμβάλλει καθοριστικά
στην ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και στην κατά το δυνατόν πρόληψη επισιτιστικών κρίσεων.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, σημαντική είναι, επίσης, η περιβαλλοντική λειτουργία των αστικών
λαχανόκηπων, με την έννοια της εξυγίανσης ελωδών και άλλων υποβαθμισμένων εκτάσεων είτε
με την έννοια της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων και λυμάτων, ως
λίπασμα και ως ποτιστικό νερό για τις καλλιέργειες (Pothukuchi και Kaufman 1999, F.A.O. 1998).
Βέβαια, εδώ τα διακυβεύματα και τα ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση της αστικής και
περιαστικής γης για τους λαχανόκηπους της επιβίωσης (και συνάμα της περιβαλλοντικής
διαχείρισης) είναι έντονα. Κατά πόσο η γη θα παραμείνει σε γεωργική χρήση ή δεν θα
χρησιμοποιηθεί στο βωμό της οικιστικής ανάπτυξης με την αιτιολογία της δημογραφικής
αύξησης και των πιεστικών στεγαστικών αναγκών; Και συνήθως είναι η γεωργική γη που
υποχωρεί έναντι της αστικής επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της κερδοσκοπικής πίεσης
του κατασκευαστικού κλάδου που συνηγορεί υπέρ της ανέγερσης οικιστικών συμπλεγμάτων.

Αστικοί λαχανόκηποι στο Ντακάρ- Σενεγάλη
Πηγή: F.A.O. (1999).

Δ. Η επάνοδος της αστικής γεωργίας και τα κινήματα πόλης
Στις βιομηχανικές πόλεις του δυτικού κόσμου, η αστική γεωργία επανέρχεται ανανεωμένη, την
δεκαετία του 1970, μέσα στην όλη δυναμική των κοινωνικών κινημάτων που εκφράζουν την
αμφισβήτηση του αστικού τρόπου ζωής και της κοινωνίας της κατανάλωσης. Εκφράζουν, επίσης,
την αμφισβήτηση του μεταπολεμικού εντατικού μοντέλου της γεωργίας και της ποιότητας των
τροφίμων που παράγονται από τις μεγάλες αγροβιομηχανίες, και διανύουν μεγάλες αποστάσεις
μέχρι να φθάσουν στο τραπέζι μας. Αναδεικνύεται δηλαδή ένα κοινωνικό αίτημα να επανακτήσουμε
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την σχέση μας με την τροφή και τη γη, να γνωρίζουμε από πού έρχονται τα τρόφιμα και πώς έχουν
παραχθεί, να ξαναβρούμε τις χαμένες γεύσεις μέσα από τα τοπικά προϊόντα.
Οι πρώτοι Κοινοτικοί Λαχανόκηποι (Community Gardens) εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του
1970 στην Νέα Υόρκη, με τα αναδυόμενα κινήματα της αποκαλούμενης Αντάρτικης Κηπουρικής
(Guerilla Gardening) που διεκδικούν την (επαν)οικειοποίηση του δημόσιου χώρου εκφράζοντας την
ανάγκη επανασύνδεσης με την φύση και τις αγροτικές αξίες, την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, όπως και της συμμετοχής στον αστικό σχεδιασμό (Zanetti 2007). Οι Κοινοτικοί
Λαχανόκηποι πολύ γρήγορα εξαπλώνονται στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά και
αργότερα, τη δεκαετία του 1990, στην ΒΔ Ευρώπη, όπου όμως προϋπάρχει -όπως είδαμε- η
εμπειρία και η κουλτούρα των αστικών λαχανόκηπων (Ανθοπούλου κ.ά. 2012)
Σε αυτήν την φάση -της οικονομικής ακόμα ευμάρειας στην ΒΔ Ευρώπη – οι αστικοί λαχανόκηποι
σε όλες τους τις εκφάνσεις τους, συλλογικοί είτε ατομικοί, εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό μια γεωργία
του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής (hobby farming), με σημαντικές βέβαια οικολογικές,
κοινωνικο-πολιτισμικές και συμβολικές συνδηλώσεις για τους ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Ε. Αστικοί λαχανόκηποι την εποχή της κρίσης: η αναγνώριση της
πολυλειτουρ-γικότητας της αστικής γεωργίας
Η πρόσφατη οικονομική κρίση διεθνώς και τα εντεινόμενα φαινόμενα αστικής φτώχειας και
επισφάλειας –συμπεριλαμβανομένων και των δυτικών μητροπόλεων- ξαναφέρνει στην κουβέντα
το διατροφικό ζήτημα στις πόλεις, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε φρέσκα, ασφαλή και σε προσιτές
τιμές τρόφιμα και για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το πρόβλημα της αποξένωσης των αστών–
καταναλωτών από τη γη και τα τρόφιμα υφίσταται έντονο ειδικά σήμερα, όπου η αστικοποίηση,
η ασφάλεια των τροφίμων και η πρόσβαση σε αυτά αποτελούν παγκόσμιες προκλήσεις, σε
συνδυασμό με τη γενικότερη αμφισβήτηση του παραγωγίστικου μοντέλου ανάπτυξης της γεωργίας
(Woods 2011). Η παραπάνω προβληματική έχει ενσωματωθεί στην εν-εξελίξει συζήτηση και για
το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Common Agricultural Policy) μετά το 2013, καθώς
και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Αναδεικνύεται, με άλλα
λόγια, το ζήτημα της επισιτιστικής επάρκειας, της διατροφικής δικαιοσύνης (food justice) και
της ανάγκης εκδημοκρατισμού του αγροδιατροφικού συστήματος (food democracy). Από τους
διάσημους λαχανόκηπους της Νέας Υόρκης, του Ντιτρόιτ και του Βανκούβερ έως το Βερολίνο, τη
Λισσαβόνα και το Παρίσι η αστική γεωργία θεωρείται ότι απαντά στην γενικευμένη αστική κρίση,
όχι μόνο ως πλαίσιο ζωής που υποβαθμίζεται, αλλά και ως ποιότητα της καθημερινής δίαιτας
που υποβαθμίζεται, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα στρώματα του αστικού πληθυσμού εν μέσω της
οικονομικής κρίσης.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι αστικοί λαχανόκηποι θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην ιδιοπαραγωγή
φρέσκων προϊόντων, στην οικονομική ελάφρυνση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην
επανασύσταση του κοινωνικού δεσμού στις γειτονιές, στην ψυχική υγεία και σε δυνατότητες
διεξόδου από το στρες της πόλης, στο πρασίνισμα και τον εξωραϊσμό του αστικού περίγυρου, κ.ά.
Πρόσφατα, γίνεται επίσης εκτενής συζήτηση γύρω από την περιβαλλοντική συμβολή των αστικών
λαχανόκηπων (όπως κομποστοποίηση, μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και συμβολή
στον περιορισμό των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω χαμηλών
τροφομιλίων, κοκ), αλλά και στην συμβολή τους στη διάδοση της περιβαλλοντικής συνείδησης και
παιδείας, ιδιαίτερα για τα παιδιά που θεωρούνται ότι είναι αποκομμένα από τον αγροτικό χώρο
και το φυσικό περιβάλλον. Αναγνωρίζεται δηλαδή ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας της αστικής
γεωργίας, με την έννοια ότι πέρα από τα τρόφιμα, η αστική γεωργία παράγει και δημόσια αγαθά (ή
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συμβάλλει στη διατήρηση αυτών), όπως τοπία, βιοποικιλότητα, πολιτισμικά αγαθά, περιβαλλοντική
εκπαίδευση και συνεπώς η προστιθέμενη αξία της είναι πολλαπλάσια της αξίας των παραγόμενων
γεωργικών προϊόντων (Aubry et al. 2012).
Ωστόσο -αν δανειστούμε και πάλι τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας- παρά τα πλεονεκτήματα
που η αστική γεωργία τεκμηριωμένα μπορεί να προσφέρει, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και οι
πολεοδόμοι –κατά περίπτωση- μπορεί να αγνοούν ή και να υποτιμούν τον επωφελή ρόλο της στο
σχεδιασμό βιώσιμων πόλεων. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι «η παραγωγή τροφίμων είναι ένα
ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την ύπαιθρο, και το οποίο δεν έχει την ίδια προτεραιότητα όπως η
στέγη, η εγκληματικότητα ή οι μεταφορές στην πόλη» (Halweil και Nierenberg 2007).

Στ. Η αστική γεωργία στην Ελλάδα και προτεραιότητες πολιτικής
Στην Ελλάδα η αστική γεωργία ανακαλύπτεται πολύ όψιμα, υπό τη μορφή κυρίως δημοτικών
λαχανόκηπων και υπό την πίεση της κρίσης. Όπως φαίνεται, τα φαινόμενα κοινωνικής και
οικονομικής αποστέρησης των νοικοκυριών, που βιώνονται δραματικότερα στον αστικό χώρο,
οδήγησαν αρκετούς Δήμους της χώρας στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών.
Στον κυρίαρχο λόγο των Δημάρχων (και των δημοτικών αρχών γενικότερα) προβάλλουν η
οικονομική ανακούφιση των δημοτών, η κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
(άνεργοι, συνταξιούχοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, κ.ά.) και η καλλιέργεια της
κοινωνικής αλληλεγγύης στους δημότες. Δεν λείπουν βέβαια και οι στόχοι της περιβαλλοντικής
διαχείρισης, όπως η κομποστοποίηση οικιακών οργανικών απορριμμάτων και βέβαια η βιολογική
καλλιέργεια, ως η μόνη επιτρεπτή πρακτική σε όλους τους λαχανόκηπους. Είναι φανερό ότι οι
δημοτικοί λαχανόκηποι εντάσσονται κυρίως στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων, σε
μια συλλογιστική κοινωνικής ένταξης, και όχι στο πλαίσιο μιας στοχευμένης πολιτικής αειφόρου
αστικής ανάπτυξης που θα προϋπόθετε, αντίστοιχα, την θεσμοθέτηση της αστικής γεωργίας
«ως λειτουργία της πόλης» και την νομιμοποίησή της ως διακριτή χρήση γης (Ανθοπούλου και
Νικολαϊδου 2013). Σε αυτό το ίδιο το πνεύμα της «κοινωνικής ένταξης και οικονομικής ελάφρυνσης
των πολιτών που υποφέρουν από την κρίση», σχεδόν σε όλους τους δημοτικούς λαχανόκηπους,
η επιλογή των καλλιεργητών γίνεται με κοινωνικά κριτήρια ενώ ένα 10-15% της παραγωγής
προσφέρεται βάσει του κανονισμού τους στο Κοινωνικό παντοπωλείο των Δήμων.

Ζ. Τα αποτελέσματα της έρευνας στους δύο δημοτικούς λαχανόκηπους
της Θέρμης και της Αλεξανδρούπολης.
Για πρώτη φορά με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε μια σειρά ερωτήματα
που αφορούν στην αστική γεωργία και τον πολυλειτουργικό της ρόλο, όπως περιγράφηκε πιο
πάνω από θεωρητικής πλευράς. Μέσω της έρευνας πεδίου σε δύο δημοτικούς λαχανόκηπους της
βόρειας Ελλάδας, αυτούς του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προσπαθούμε
να απαντήσουμε στα ερωτήματα γύρω από τις προσδοκίες αλλά και τις εμπειρίες των αστών
καλλιεργητών από την καθημερινή πρακτική στον αγρό. Δεδομένου ότι το «φαινόμενο» της ΑΓ
είναι πολυδιάστατο ακολουθήσαμε τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους (με την μια να
συμπληρώνει την άλλη) και αρκετά μεθοδολογικά εργαλεία (Ανθοπούλου κ.ά. 2012).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2012 – Νοεμβρίου 2013 με βασικό
γνώμονα, σε ότι αφορούσε στην επιλογή των περιοχών, το γεγονός ότι ήταν πρωτοπόροι και
χρονικά και ως προς τον σχεδιασμό τους από τις δημοτικές αρχές.
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Η ταυτότητα των δύο λαχανόκηπων της έρευνας
n Δημοτικός Λαχανόκηπος Θέρμης
(χωροθέτηση σε αγροτεμάχιο στο δημοτικό διαμέρισμα Νέας Ραιδεστού):
15 στρ. στον περιαστικό χώρο, 180 αγροτεμάχια των 50-80m2, βασικές υποδομές, κοινωνικά
κριτήρια επιλογής δικαιούχων, δημιουργία στις αρχές 2012 - οι πρώτοι 50 καλλιεργητές
εγκαταστάθηκαν τον Ιούνιο 2013.

Πηγή: Ανθοπούλου κ.ά. 2012
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n Δημοτικός Βιοαγρός Αλεξανδρούπολης
27 στρ. στην άκρη της πόλης, 290 τεμάχια των 70-80m2, βασικές υποδομές, κοινωνικά
κριτήρια επιλογής δικαιούχων, δημιουργία στις αρχές 2012- οι πρώτοι 271 καλλιεργητές
εγκαταστάθηκαν τον Οκτώβριο 2012 και Απρίλιο 2013. Το 10% παραγωγής προσφέρεται στο
Δημ. Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Πηγή: Ανθοπούλου κ.ά. 2012
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Μεθοδολογικά, η επιτόπια έρευνα διενεργήθηκε σε δύο χρονικές φάσεις. Στην Α’ Φάση, η οποία
χρονικά τοποθετείται πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του λαχανόκηπου τον Αύγουστο 2012,
συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους αιτούντες (τότε) δημότες για απόκτηση αγροτεμαχίου.
Σκοπός ήταν να διερευνηθούν το κοινωνικο-δημογραφικό προφίλ και τα κίνητρά τους προκειμένου
να ενταχθούν στο πρόγραμμα του δημοτικού λαχανόκηπου (ex ante ανάλυση). Στη Β’ Φάση, η οποία
χρονικά τοποθετείται τον Οκτώβριο 2013, μετά δηλαδή τις πρώτες συγκομιδές, πραγματοποιήθηκαν
εις βάθος συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group) με τους καλλιεργητές.
Σκοπός αυτής της φάσης ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των καλλιεργητών σε σχέση
με τις αρχικές προσδοκίες τους, να καταγραφούν βιώματα και συναισθήματα και να αποτυπωθούν
οι προοπτικές των δημοτικών λαχανόκηπων (ex post ανάλυση).
Συνοψίζοντας τα βασικά αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, επιβεβαιώνεται καταρχάς το
γεγονός ότι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
δημιουργεί αυτή την ανάγκη επανάκτησης της επαφής με την φύση, τη γη και τις αγροτικές αξίες.
Είναι χαρακτηριστικός εξάλλου ο καθημερινός-κυρίαρχος λόγος (discourse) των αστών για την
πόλη και το αστικό περιβάλλον, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις μαζί τους. Βλέπει κανείς και
παραστατικά τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές προκειμένου να δομήσουν την έννοια
της πόλης.

Πηγή: Ανθοπούλου κ.ά. 2012

Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων-κλειδί στο ερώτημα «τι σημαίνει για εσάς πόλη;», η
πόλη σημαίνει ΦΑΣΑΡΙΑ-ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ-ΑΓΧΟΣ (μέγεθος γραμματοσειράς).
Από την άλλη, η ύπαιθρος- το αγροτικό γίνεται αντιληπτό μέσα από καθημερινούς λόγους, κοινωνικές
αναπαραστάσεις και νοήματα τις περισσότερες φορές ειδυλλιακά. Η ειδυλλιακή πρόσληψη της
υπαίθρου αναδεικνύεται και από τις απαντήσεις των καλλιεργητών, όπου κυριαρχεί η φύση, η
ησυχία, η ηρεμία, ο καθαρός αέρας, αλλά και η παιδική ηλικία, οι αναμνήσεις και η νοσταλγία.
Στον φαντασιακό κόσμο των αστών φαίνεται να κυριαρχούν αναπαραστάσεις μιας ιδεατής παιδικής
ηλικίας, αναμνήσεις ενός εξιδανικευμένου αγροτικού βίου, ένα εξαγνισμένο φυσικό περιβάλλον. Με
βάση τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων-κλειδί στο ερώτημα «τι σημαίνει για εσάς το χωριό;»,
το χωριό σημαίνει ΦΥΣΗ- ΗΡΕΜΙΑ- ΗΣΥΧΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (μέγεθος γραμματοσειράς).
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Πηγή: Ανθοπούλου κ.ά. 2012

Σε ότι αφορά τα κίνητρα των καλλιεργητών, θα περίμενε κανείς ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο
αντιλήψεων, αξιών και προσδοκιών για την πόλη και την ύπαιθρο θα διαμορφώνονταν αντίστοιχα
και τα κίνητρα συμμετοχής των «υποψηφίων καλλιεργητών» στους εν λόγω δημοτικούς
λαχανόκηπους. Ότι, δηλαδή βασικό κίνητρο θα ήταν «το πρασίνισμα της πόλης», η επανασύνδεση
με τη φύση και το χωριό, οι κοινωνικές σχέσεις μέσα από τον λαχανόκηπο.
Ως βασικά κίνητρα των αιτούντων καλλιεργητών – με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγιαήταν:
Στην Αλεξανδρούπολη, ως 1ης προτεραιότητας κίνητρο εμφανίστηκε «η ιδιοπαραγωγή φρέσκωνυγειινών λαχανικών» (δηλαδή να ξέρω τι τρώω, να εξασφαλίζω φρέσκο-αγνό- ασφαλές τρόφιμο),
με συχνότητα 71% στο σύνολο των απαντήσεων. Ως 2ης προτεραιότητας κίνητρο εμφανίστηκε «η
αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της επιβίωσης-ελάφρυνσης του προϋπολογισμού του νοικοκυριού»
(δηλαδή οικονομικοί λόγοι), με συχνότητα 35% στο σύνολο των απαντήσεων.
Στη Θέρμη, ως 1ης προτεραιότητας κίνητρο εμφανίστηκε «η ιδία παραγωγή φρέσκων –υγιεινών
λαχανικών», με συχνότητα 84%, ενώ ακολούθησαν οι οικονομικοί λόγοι (δηλ ελάφρυνση του
προϋπολογισμού του νοικοκυριού) με συχνότητα 62% .
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε, και στις δύο περιπτώσεις, ότι το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού, ως πρώτο κίνητρο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον δημοτικό λαχανόκηπο ήταν
«για να παράγω τα δικά μου τρόφιμα», δηλαδή η ανάγκη εξασφάλισης φρέσκων, βιολογικών,
υγιεινών τροφίμων ή με άλλα λόγια «για να ξέρω τι τρώω». Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει τη
γενικευμένη ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων,
τους τρόπους παραγωγής και επεξεργασίας τους καθώς και τον τόπο (ή και την χώρα) προέλευσης
τους, δεδομένου ότι τα τρόφιμα διανύουν συχνά μεγάλες αποστάσεις μέχρι το πιάτο μας χωρίς να
γνωρίζουμε την προέλευση τους και ενώ έχουν προστεθεί κατά την πορεία αυτής της μετακίνησης
μια σειρά «μεσαζόντων».
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Σε ότι αφορά τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα των καλλιεργητών από το βίωμα της καλλιέργειας
λαχανικών στην πόλη μετά την εγκατάσταση στον λαχανόκηπο και σε σχέση με τα αρχικά κίνητρα
και προσδοκίες, προέκυψαν επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία. Από αυτά αναφέρουμε επιλεκτικά
ορισμένα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις ανατροπές και τις εκπλήξεις που συνάντησαν οι
καλλιεργητές:
Αναδείχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία της κρίσης (οικονομική αποστέρηση) και της
διατροφικής επισφάλειας (πρόσβαση σε φρέσκα, βιολογικά λαχανικά σε σχετικά προσιτό κόστος)
αλλά και της επανασύνδεσης με τη γη (και με τις αναμνήσεις του χωριού, της παιδικής ηλικίας,
κοκ) ή της απόκτησης για πρώτη φορά γεωργικής γης και «ρίζας» (πχ επαναπατρισθέντες Πόντιοι
από την πρώην ΕΣΣΔ, μειονότητα μουσουλμάνων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης). Ευχάριστη
όμως έκπληξη για τους περισσότερους ήταν η κοινωνικοποίηση, η δημιουργία παρέας και νέων
σχέσεων γειτονίας (στον αγρό), η ψυχαγωγία, η ψυχοθεραπεία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής
αλληλεγγύης (που όπως φάνηκε από την πρώτη φάση της έρευνας δεν ήταν στα κυρίαρχα κίνητρά
τους). Το τελευταίο αφορούσε όλες τις κατηγορίες, κατεξοχήν βέβαια τους συνταξιούχους αλλά και
τις νεότερες γενιές που μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και των ψυχολογικών επιπτώσεών της
βρίσκουν μια δημιουργική διέξοδο και ένα δίχτυ κοινωνικής αλληλο-υποστήριξης.

Βασικά ερωτήματα και διαφαινόμενες προοπτικές για τους δημοτικούς
λαχανόκηπους
Είναι φανερό ότι οι αστικοί λαχανόκηποι πέρα από την εξασφάλιση τροφίμων και την ισορροπημένη
διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος (βιολογική παραγωγή, κοσμποστοποίηση οργανικών
απορριμμάτων, ‘πρασίνισμα’ της πόλης και ποικιλότητα αστικού τοπίου, κ.ά.) προσφέρουν πλήθος
άλλων λειτουργιών, όπως ψυχαγωγία, ψυχική υγεία, κοινωνικοποίηση και επανασύσταση της
γειτονιάς, καλλιέργεια κοινοτικού δεσμού και της κοινωνικής ευθύνης.
Το βασικό ερώτημα όμως το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο οι δημοτικοί λαχανόκηποι είναι βιώσιμοι
και θα έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου. Ο προβληματισμός αυτός αφορά τόσο τις δημοτικές αρχές,
οι οποίες υλοποιούν σχετικά προγράμματα στην πόλη τους, όσο και τους ίδιους τους καλλιεργητές
που αιτηθήκαν να ενταχθούν στον λαχανόκηπο και είναι ήδη εγκαταστημένοι σε αυτόν.
Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, τα ερωτήματα στρέφονται καταρχήν γύρω από το κατά πόσο η αστική
γεωργία θα αποκτήσει θεσμική υπόσταση και θα προστατεύεται -ως εκ τούτου- ως χρήση γης
έναντι των ανταγωνιστικότερων και περισσότερο κερδοφόρων οικιστικών χρήσεων. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι ο δημοτικός βιοαγρός της Αλεξανδρούπολης είναι χωροθετημένος σε έκταση
εντός σχεδίου πόλης. Οι Δήμοι θα εντάξουν την αστική γεωργία στον αστικό σχεδιασμό, στο βαθμό
που της αναγνωρίζεται ο πολυλειτουργικός χαρακτήρα της και η συμβολή της στην βιωσιμότητα
των πόλεων; Ή μήπως τελικά οι δημοτικοί λαχανόκηποι θα παραμείνουν στην ασαφή σφαίρα
του συγκυριακού και του προσωρινού για όσο διάστημα η οικονομική κρίση θα κρατήσει την
κτηματαγορά και το επενδυτικό ενδιαφέρον των κατασκευαστών σε χαμηλά επίπεδα; Προς το
παρόν, οι δημοτικοί λαχανόκηποι δεν δημιουργούν συγκρούσεις στις χρήσεις γης, τουναντίον
συσπειρώνουν τους πολίτες με κοινό στόχο να διεκδικήσουν την οικειοποίηση δημόσιων ανοικτών
χώρων και ενισχύουν τον κοινοτικό δεσμό, ξαναζωντανεύοντας τις γειτονιές και δημιουργώντας
χώρους πρασίνου και αναψυχής.
Όμως και στο επίπεδο των καλλιεργητών τίθεται το ίδιο ερώτημα της συγκυριακότητας και της
ενδεχόμενης προσωρινότητας που δημιουργούν οι παρούσες συνθήκες της κρίσης. Θα έχουν
διάρκεια και ενεργητικότητα οι δημοτικοί λαχανόκηποι με την έννοια ότι οι καλλιεργητές τους
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ενστερνίζονται και τους υιοθετούν ως τρόπο ζωής σε μια μακρόπνοη προοπτική πέρα από τις
πιέσεις της κρίσης; καθώς είναι γεγονός ότι ο λαχανόκηπος και η γη χρειάζονται καθημερινή
φροντίδα και αφοσίωση.
Προς το παρόν απαντήσεις δεν υπάρχουν. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε ότι «η αστική γεωργία
είναι η καλλιέργεια της γης και της ψυχής, καλλιέργεια αγροκηπίων και καλλιέργεια των ανθρώπων»
και ένα στοίχημα που όλοι βάζουν κυρίως με τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους να παραμείνουν
ή όχι επίμονοι κηπουροί της γης αλλά και της ζωής!
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Εισαγωγή
Η εκπαίδευση και το σχολείο κατέχουν έναν ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινωνία (Κάτσενου, 2012). Όμως για να αποτελέσει το σχολείο
παράγοντα ευρύτερων αλλαγών στην κοινωνία στο πνεύμα της αειφορίας, θα πρέπει να γίνει
το ίδιο αντικείμενο αυτής της αλλαγής (Orr, 1992; Sterling,1996; Sterling,2002; Huckle,
2010) και να επιδιώξει την ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στη βάση της
συνολικής κουλτούρας που εκφράζει (Jensen, 2005). Όπως αναφέρεται από τους Φλογαϊτη κ.ά.
(2009), οι Ali Kham (1996); Posch (1998) και οι Φλογαϊτη & Δασκολιά (2004) υποστηρίζουν
ότι, η εφαρμογή αυτής της ολιστικής προσέγγισης βασίζεται στην παραδοχή ότι, η έννοια της
αειφορίας θα πρέπει να διαπερνά το παιδαγωγικό, το κοινωνικό/οργανωσιακό και το τεχνικό /
οικονομικό επίπεδο λειτουργίας του σχολείου.
Σύμφωνα με τη Ζαχαρίου (2009) (αναφέρεται στο Δημοπούλου & Μπαμπίλα, 2009) το
«αειφόρο» σχολείο αποτελεί ακόμα έννοια αδιαμόρφωτη και πολύ καινούρια. Στην αντίληψη των
περισσοτέρων ταυτίζεται με το «πράσινο» σχολείο, δηλαδή με το σχολείο που ασχολείται με την
προστασία του περιβάλλοντος, κάνει προγράμματα ΠΕ και έχει φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις.
Όσο δε αφορά το «κέλυφος» αυτού του σχολείου, ενσωματώνει κατά το δυνατό περισσότερες
βιοκλιματικές εφαρμογές. Κατά αυτή την άποψη, απαραίτητο στοιχείο του «πράσινου» σχολείου
είναι η διαμόρφωση σχολικού κήπου, ο οποίος βελτιώνει το σχολικό κτίριο, αλλάζει το μικροκλίμα
(Μπενετάτου, 2009) και επιπλέον χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των μαθητών και τα
προγράμματα ΠΕ. Όμως στο «αειφόρο» σχολείο, ο σχολικός κήπος δεν χρησιμοποιείται μόνο
για την υλοποίηση των στόχων που μόλις αναφέρθηκαν αλλά και για την εξυπηρέτηση και των
παιδαγωγικών και κοινωνικών του στόχων.

Εκπαίδευση & φύση
Για να κατανοήσουμε καλύτερα, τον τρόπο με τον οποίο ο σχολικός κήπος συμβάλλει στην αλλαγή
της κουλτούρας της σχολικής κοινότητας προς την κατεύθυνση της αειφορίας, θα ήταν σκόπιμο
να γίνει μια σύντομη αναφορά στη σχέση της μόρφωσης του ανθρώπου με τη «φύση».
Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με το φυσικό περιβάλλον και
την προσπάθειά του να επιβιώσει μέσα σε αυτό. Στην πορεία της εξέλιξής του «η φύση» ήταν
πάντα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση του. Μεγάλοι φιλόσοφοι και επιστήμονες επεσήμαναν τη
σπουδαιότητα της παρατήρησής της στην επιβίωση και εξέλιξη του ανθρώπου. Ο Ιπποκράτης
(460-377π.Χ), θεμελιωτής της «Ορθολογικής Ιατρικής», παρατήρησε με προσοχή τον ανθρώπινο
οργανισμό, ιδιαίτερα εκείνο του αρρώστου, ερεύνησε συγκριτικά τη φύση, την παρακολούθησε,
την μιμήθηκε, πειραματίστηκε πάνω σε αυτή και τη χρησιμοποίησε ως οδηγό και δάσκαλο (http://
www.mousa.gr/html/ippokratis.html). Μερικά από τα απειλητικότερα υγειονομικά προβλήματα,
όπως οι ανθυγιεινές συνθήκες ζωής, η ακατάλληλη διατροφή, οι διαιτητικές παρεκτροπές και
η καταστροφή του περιβάλλοντος, επισημάνθηκαν πρώτα από τον Ιπποκράτη (“ηγεμονικότατον
απάντων η Φύσις”) (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B
A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82). Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ) πίστευε ότι,
«οι παράγοντες που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αγωγή του ανθρώπου είναι η φύσις, το έθος
και ο λόγος». Η «Περιπατητική σχολή» του Αριστοτέλη είναι ίσως το πρώτο σχολείο που συνδέει
τη μάθηση με τη φύση (Πάσσαμ κ.ά). Σύμφωνα με το Sealy (2001) (αναφορά στο Desmond et al.,
2004), ο John Ames Comenius (1592-1670) πίστευε ότι, «ο σχολικός κήπος θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένος με κάθε σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τα
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δέντρα, τα λουλούδια…». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, ο Jean-Jacques Rousseau (1712- 1771)
έδωσε και αυτός έμφαση στη σημασία της φύσης στην εκπαίδευση, ισχυριζόμενος ότι «η φύση
είναι ο καλύτερος δάσκαλος»
Στα νεότερα χρόνια, ιδιαίτερα μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, η έντονη αστικοποίηση
προκάλεσε ¨αποσύνδεση¨ των περισσοτέρων παιδιών με το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη
Boyle (2013) «λίγα παιδιά διαθέτουν γνώσεις από πρώτο χέρι σχετικά με τους κύκλους ζωής, τα
στάδια ανάπτυξης και τις καιρικές συνθήκες που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον. Οι μαθητές
δεν κατανοούν πλήρως σε ποιο βαθμό οι προσωπικές και κοινωνικές τους δράσεις επηρεάζουν
το περιβάλλον και πώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα επιδρούν σε αυτά και την κοινωνία που
ζουν».
Σήμερα η επαφή των περισσοτέρων παιδιών με το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται στο σχολικό
κήπο.

Σχολικός κήπος-Ιστορική αναδρομή
Στις ΗΠΑ ο πρώτος σχολικός κήπος δημιουργήθηκε επισήμως το 1890 στη Μασαχουσέτη για
την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών και λαχανικών. Από την αρχή της ιστορίας της χώρας οι
κήποι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για διδάξουν τους φοιτητές το πώς να παράξουν την τροφή
τους και να εγκαθιδρύσουν τις αρχές της «σκληρής εργασίας» (Moore, 2013). Στο πέρασμα του
χρόνου το ενδιαφέρον για αυτούς παρουσίασε διακυμάνσεις και εντάθηκε μετά το 1980 λόγω
των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Bundschu-Mooney, 2003). Χρησιμοποιήθηκαν για τη
διδασκαλία μαθηματικών, κοινωνικών επιστημών, γλώσσας, τεχνών, υγείας κ.ά και διαπιστώθηκε
ότι, μπορεί να αποτελέσουν εργαστήριο για τη διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος του
σχολείου (Bundschu-Mooney, 2003). Έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι, η εργασία των μαθητών στο
σχολικό κήπο συντέλεσε στην βελτίωση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής συμπεριφοράς τους
(Hofferman, 1997). Σήμερα, εκτός των άλλων, ο σχολικός κήπος θεωρείται αναγκαίος για την
αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και του διαβήτη, παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο
λόγο στη μη σωστή διατροφή και τη μειωμένη δραστηριότητα (Ozer, 2006). Από άλλες έρευνες
στην ίδια χώρα φάνηκε ότι, η επιθετικότητα και η εγκληματικότητα είναι αυξημένες στις αστικές
περιοχές (Dyment & Bell, 2008). Οι ενήλικες φοβούνται ότι, τα παιδιά τους θα τραυματιστούν
ή θα απαχθούν εάν τα αφήσουν να εξερευνήσουν ανεξάρτητα τα υπαίθρια περιβάλλοντα. Έτσι
λοιπόν τα αποθαρρύνουν, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για
να πλοηγηθούν και να συναισθανθούν αυτά τα τοπία (Moore, 2013). Το γεγονός αυτό οδηγεί στη
μείωση του παιχνιδιού στο ύπαιθρο και απασχόληση των παιδιών στο σπίτι με τηλεόραση, βίντεο
κλπ. με αποτέλεσμα την αύξηση της κατάθλιψης και της συνολικής έλλειψης συνειδητοποίησης
και εκτίμησης του φυσικού κόσμου (Moore, 2013). Μόνο το σχολείο με τον κήπο του αποτελεί
ασφαλή χώρο παιχνιδιού (Blair, 2009), τον οποίο εμπιστεύονται οι γονείς (Ozer, 2006).
Ιδιαίτερη σημασία στο σχολικό κήπο δίνεται και στην Αυστραλία, όπου χρησιμοποιείται για
παιχνίδι και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενώ οι δάσκαλοι και η σχολική κοινότητα παίζουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στήριξη των σχέσεων των παιδιών με το περιβάλλον (Malone & Tranter, 2003).
Στην Ευρώπη η ανάγκης εγκατάστασης κήπων στα σχολεία άρχισε το 1811 στην Πρωσσία, όταν
το πρώτο υποχρεωτικό σύστημα εκπαίδευσης της χώρας περιελάμβανε και την κηπουρική. Στη
συνέχεια, το 1869 οι σχολικοί κήποι καθιερώθηκαν δια νόμου και θεωρήθηκαν κατάλληλοι για
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τη διδασκαλία φυσικών επιστημών, γεωργίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Sealy, 2001
αναφορά στο Desmond et al., 2004).
Στη Σουηδία η δημιουργία σχολικών κήπων άρχισε το 19ο αιώνα για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
αν και δεν ήταν ενταγμένοι στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ένας από τους λόγους για τον οποίους
δημιουργήθηκαν, ήταν η συμπλήρωση του εισοδήματος των εκπαιδευτικών. Από το 1960,
λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για αυτούς στα πλαίσια
«πρασινίσματος» του σχολείου (Akerblom, 2004).
Στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα και μέχρι το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο ο «σχολικός κήπος» ήταν
μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με επί πλέον ρόλο στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας την
προετοιμασία των παιδιών για τη γεωργική απασχόληση. Τον 19ο αιώνα προβλεπόταν δια νόμου
η παροχή εκτάσεων έως 15 στρεμμάτων «δια Σχολείον και κήπον αυτού... » (νόμος 26/6/1835).
Αλλά και αργότερα, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού σχολείου Αγνάντων, όπου
αναρτήθηκε άρθρο της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ Πύργου (02/05/1915, φύλλο 5362) μεταξύ άλλων
γράφονται: «..Η ίδρυσις των σχολικών κήπων … πρέπει να λάβη ευρυτέραν εξάπλωσιν, πρέπει
κάθε χωρίον, ή κοινότης, να παραχωρήση το ανάλογον οικόπεδον δια την ίδρυσιν του κήπου.
Και τότε παραλλήλως προς την διδασκαλίαν των γραμμάτων θα διδάσκεται και η αγάπη προς τα
φυτά, η ζωή εις το ύπαιθρον, εις τον ελεύθερον αέρα, το φως, τον ήλιον…» (http://dim-agnant.
blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B
B%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%
CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7).
Σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου, το ποσοστό του πρασίνου
ανά κάτοικο είναι το μικρότερο της Ευρώπης (Ακύλας & Λιαράκου, 1999) εκτός από την
παιδαγωγική του σημασία, θεωρείται ότι, μπορεί να συμβάλλει και στο «πρασίνισμα» της πόλης
(http://193.218.80.70/cgi-bin/hwebpressrem.exe?-V=hpress_int&-A=416348&-P), γεγονός
πολύ σημαντικό, αν ληφθούν υπόψη οι έρευνες που έγιναν σε κατοίκους αστικών περιοχών, οι
οποίες δείχνουν ότι, η άμεση γειτνίαση με το φυσικό περιβάλλον μέσω του αστικού πράσινου,
έχει θετικές συνέπειες στη σωματική αλλά και στην ψυχική και υγεία των ανθρώπων (Kaplan &
Kaplan, 1989).
Από ενδεικτική έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε ότι, στην Ευρώπη, Η.Π.Α. και Αυστραλία
υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους σχολικούς κήπους και αυτό εκδηλώνεται
με τη δημιουργία ιστοσελίδων δικτύων σχολικών κήπων, όπου δημοσιοποιούνται και προτείνονται
δραστηριότητες και δράσεις και επιπλέον παρέχονται και συμβουλές για τη δημιουργία, ανάπτυξη
και συντήρησή τους. Ο Miller (1904) υποστηρίζει ότι, η μάθηση που στηρίζεται στους κήπους
δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα ένα νέο τρόπο παρουσίασης της εκπαίδευσης, αλλά μάλλον ένα
παλιό τρόπο, που κερδίζει αξία χάρη στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει μιας ευρείας κλίμακας
προβλημάτων και αναγκών.

Σχολικός κήπος - Αειφόρο σχολείο
Σημαντική είναι η προσφορά του σχολικού κήπου στο αειφόρο σχολείο στην υλοποίηση των στόχων
του σε παιδαγωγικό επίπεδο, δηλαδή, την κατανόηση σύνθετων και πολύπλοκων σχέσεων, την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ανάληψη ενεργής δράσης (Φλογαϊτη κά, 2009). Όπως αναφέρουν
οι Τσιάντου & Βαγιωνά (2010) (http://storage.canalblog.com/94/19/1066396/82604741.
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pdf) σήμερα θεωρείται προφανές ότι, το σχολικό περιβάλλον και η παιδαγωγική διαδικασία
πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές. Εν τούτοις το ενδιαφέρον για το σχεδιασμό του εστιάζεται
στην οργάνωση του εσωτερικού χώρου, ενώ ο ρόλος της αυλής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας υποτιμάται. Το στερεότυπο της ασφαλτοστρωμένης αυλής, η οποία χαρακτηρίζει
το σύνολο των σχολείων μας, δεν αποτελεί παρά μια υπέρ απλουστευμένη οργάνωση χώρου,
που ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος περιορίζει
τη μάθηση στη σχολική αίθουσα. Με την κατάλληλη οργάνωση και τον εξοπλισμό της, η
σχολική αυλή μπορεί να στηρίξει διαδικασίες μάθησης μέσα από την εξυπηρέτηση κατάλληλα
σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης της
διδασκαλίας και μάθησης περιβαλλοντικών προβλημάτων (Ματσαγγούρας, 2003). Παράλληλα, η
ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που μπορούν να διδαχθούν σε ένα σχολικό κήπο προωθεί
τη διεπιστημονική μάθηση (Sealy, 2001 αναφορά στο Desmond et al., 2004, Boyle, 2013), ενώ η
ενασχόληση με αυτόν αυξάνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών (Boyle, 2013)
και δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε οι μικροί μαθητές να εξελιχθούν σε ενήλικες ευαίσθητους
περιβαλλοντικά (Chawla, 1998, αναφορά σε Blair 2009).
Ο κυριότερος λόγος της δημιουργίας των σχολικών κήπων ήταν η βιωματική διδασκαλία (Sealy
2001 (αναφορά στο Desmond et al., 2004), Akerblom, 2004, Bundschu-Mooney, 2003,
Blair, 2009 Hofferman, 1997 Malone & Tranter, 2003) γιατί αυτή ενθαρρύνει το μαθητή να
συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, τον προτρέπει να ερευνά, να ανακαλύπτει,
να ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του και του προτείνει την αναζήτηση ή τη
δημιουργία νοήματος αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών (Δεδούλη, 2001), δημιουργεί
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά για τη μάθηση (Blair, 2009), προάγει την ολοκλήρωσή τους, την
ψυχολογική τους ανάπτυξη και προκαλεί δέσμευση για καλή συμπεριφορά και ισότιμη συνεργασία
(Ozer 2006). Επίσης, δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση της ικανοποίησης και της περηφάνιας,
που νιώθουν για το «δημιούργημά» τους (Bundschu-Mooney, 2003) στο «δικό τους» σχολείο,
έννοια που γίνεται πιο έντονη όταν δημιουργείται από τον κόσμο η φήμη ότι αυτό είναι ένα «καλό
σχολείο», ως αποτέλεσμα της αλλαγής της μορφής και της λειτουργίας του.
Είναι γεγονός ότι, η ενασχόληση των μαθητών με τον κήπο απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο. Για να
γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες σωστά και στον κατάλληλο χρόνο θα πρέπει τα παιδιά να
εργάζονται παράλληλα και σε καλά συντονισμένες ομάδες. Άρα ο σχολικός κήπος λειτουργεί και
ως χώρος ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας όπου τα παιδιά εμπλέκονται με φυσικό και αβίαστο
τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία κατά την οποία ερωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, επικοινωνούν,
ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, υποστηρίζουν και ελέγχουν την ακρίβεια των
στοιχείων, αντιπαραθέτουν και ανταπαντούν διαλεκτικά στο σκεπτικό διαφόρων θέσεων,
υποθέτουν, ερευνούν, πειραματίζονται και τέλος καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις λύσεις
και προτάσεις (Ματσαγγούρας, 2000 http://users.sch.gr/kliapis/matsF.pdf).
Η εργασία σε ομάδες βοηθά και στην επίλυση του προβλήματος της ανομοιογένειας της τάξης,
γιατί διευκολύνει την ένταξη ατόμων διαφορετικής καταγωγής και δυνατοτήτων και αμβλύνει
τις ανταγωνιστικές στάσεις και πρακτικές (Ματσαγγούρας, 2000, http://users.sch.gr/kliapis/
matsF.pdf). Στα σχολεία όπου δεν υπάρχει κήπος, οι μαθητές συνήθως παίζουν συμβατικά
παιχνίδια, όπως για παράδειγμα ποδόσφαιρο. Παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν
ικανοποιητικά σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, απογοητεύονται και εγκαταλείπουν (Dyment
& Bell, 2008). Το «πράσινο έδαφος» τους παρέχει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ευχάριστα,
μη ανταγωνιστικά και μεγάλης διάρκειας παιχνίδια (Dyment & Bell, 2008) (πχ. Παραδοσιακά
παιχνίδια) επειδή νοιώθουν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους και την απόδοσή τους (Κάμτσιος,
& Διγγελίδης, 2007). Στα παιχνίδια αυτά υπάρχει περισσότερη φαντασία, πολιτική συμπεριφορά,
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ενίσχυση δεσμού παιχνιδιού με μάθηση (Dyment & Bell, 2008) και διευκολύνεται η συμμετοχή
και η ενσωμάτωση παιδιών διαφορετικής καταγωγής, χρώματος, γλώσσας ή κοινωνικής
προέλευσης (Πατσιαούρας, 2008). Είναι πολύ πιο εύκολο για αυτά να στηριχτούν στα κοινά τους
στοιχεία (ηλικία, φύλο, ενδιαφέρον για το παιχνίδι κλπ.), παρά να αφήσουν τα διαφορετικά να
τους χαλάσουν την ευχαρίστηση.
Αυτή όμως δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου ο σχολικός κήπος διευκολύνει και προωθεί την
ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων, εξυπηρετώντας τους στόχους του αειφόρου σχολείου σε
κοινωνικό και οργανωσιακό επίπεδο. Σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση και ανάπτυξη του
σχολικού κήπου απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, μπορεί να ζητηθεί βοήθεια των γονέων,
οι οποίοι εμπλέκονται στην όλη διαδικασία με μεγάλη ευχαρίστηση (Blair, 2009). Αποκτούν την
αίσθηση ότι, το σχολείο είναι ανοιχτό προς αυτούς, νιώθουν συνεργάτες με τους εκπαιδευτικούς
και αντιλαμβάνονται ότι ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο δεν υπάρχουν στεγανά (Μικρογιαννάκη,
2009). Ο σχολικός κήπος δίνει την ευκαιρία να εμπλακούν γονείς μετανάστες ή γονείς που
έχουν γεωργικές και όχι ακαδημαϊκές γνώσεις (Ozer, 2006). Η συνεργασία παιδιών και γονέων
με διαφορετική καταγωγή, χρώμα, γλώσσα ή κοινωνική προέλευση εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τους εκπαιδευτικούς (σύμφωνα με έρευνα της ΚΑΠΑ Research A.E. για λογαριασμό του
ελληνικού παραρτήματος της UNICEF, το 2001) στους οποίους πλέον δημιουργείται η ανάγκη
καλύτερης κατάρτισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως για παράδειγμα η ένταξη
αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές κοινότητες (Πατσιαούρας 2008). Η βελτίωση των επιδόσεων
των μαθητών, όπως και η θετική αλλαγή που παρατηρείται στη ψυχολογία τους μετά από την
ενασχόλησή τους με το σχολικό κήπο, τους ωθεί να βελτιώσουν και τις μεθόδους διδασκαλίας
τους (Bundschu-Mooney, 2003). Στην περίπτωση αυτή σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή,
ο οποίος θα πρέπει να ενθαρρύνει, να προτρέψει και να διευκολύνει την επαγγελματική κατάρτιση
και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου του.
Όμως επειδή οι γνώσεις και οι δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι αρκετές για
την ανάπτυξη και διαχείριση του σχολικού κήπου, τα σχολεία ως χώρος μάθησης αναπτύσσουν
συνεργασίες είτε με εταίρους της αγροτικής κοινότητας γιατί με τη βοήθειά τους θα διευκολυνθεί
η μελέτη των τοπικών φυσικών πόρων (Emekauwa, 2004 αναφορά σεBlair 2009), είτε
δημιουργούν συνεργασίες με πανεπιστήμια ή με ειδικούς από το πάρκο της πόλης και τοπικές
επιχειρήσεις για να διευκολυνθεί η μελέτη της οικολογίας του αστικού δάσους (Milton et al 1995
αναφορά σε Blair 2009) κά. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες οι μαθητές νοιώθουν ικανοποίηση,
συμμετέχουν ενεργά, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, και πολιτική συμπεριφορά.
Τέλος η διαχείριση ενός σχολικού κήπου με αειφορικό τρόπο προϋποθέτει παρεμβάσεις σε
τεχνικό /οικονομικό επίπεδο (Φλογαϊτη κά, 2009). Οι παρεμβάσεις αφορούν την εξοικονόμηση
φυσικών πόρων, εξοικονόμηση νερού με αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, τρόπους
καλλιέργειας, μελέτη βιοποικιλότητας, κατασκευή δεξαμενών και συστημάτων ποτίσματος,
δημιουργία κομπόστ, εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση κλπ.
Βέβαια οι αλλαγές, τις οποίες απαιτεί η δημιουργία του αειφόρου σχολείου και στα τρία παραπάνω
επίπεδα προϋποθέτουν την ανάπτυξη σχέσεων συνεργατικότητας ανάμεσα σε όλους τους
μετόχους της σχολικής κοινότητας (Μπαζίγου, 2009). Η δημιουργία του σχολικού κήπου μπορεί
να γίνει το κύτταρο για την ανάπτυξη μιας ανοικτής συνεργατικής κοινότητας, αφού προσφέρει το
πεδίο ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως
ειδικότητας, αλλά και με πρόσωπα και φορείς εκτός σχολείου.
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Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι, κατά τη λειτουργία των σχολικών κήπων
παρατηρήθηκαν προβλήματα όπως, η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών, η έλλειψη κεφαλαίου
και εμπειρία κηπουρικής, βανδαλισμοί, δυσκολία στη συντήρηση την εποχή των διακοπών
κά. Βασικό επίσης θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι το εμπεδωμένο παραδοσιακό
μοντέλο εφαρμογής της ΠΕ, όπου τα άτομα της περιβαλλοντικής ομάδας εργάζονται πάνω σε
ένα θέμα, ενώ το υπόλοιπο σχολείο συμμετέχει μόνο σε ορισμένες δραστηριότητες ή απλά έχει
το ρόλο του θεατή των αποτελεσμάτων του περιβαλλοντικού προγράμματος (Gough, 2005).

Συμπεράσματα
Παρά λοιπόν τα προβλήματα που μπορεί να έχει η δημιουργία και ιδιαίτερα η συντήρηση ενός
κήπου στο χώρο του σχολείου, η ύπαρξή του θεωρείται όλο και περισσότερο αναγκαία, γιατί εκτός
από την αισθητική απόλαυση την οποία παρέχει, την δυνατότητα για φυσική δραστηριότητα, καλή
υγεία και την επαφή με τη φύση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίησή του στην υλοποίηση των στόχων του «αειφόρου» σχολείου
και στα τρία επίπεδα λειτουργίας του, τον καθιστά σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση για
την αειφορία, ιδιαίτερα στη σημερινή πραγματικότητα με τα έντονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά,
πολιτικά και οικονομικά προβλήματα του πλανήτη.
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Εισαγωγή
Με την παρούσα εισήγηση προσπαθούμε να δώσουμε ρεαλιστικές απαντήσεις στους
εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να δημιουργήσουν σχολικούς κήπους ή γενικότερα να
“πρασινίσουν” το σχολείο τους, αλλά δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατάλληλη - σε
κάθε περίπτωση - επιλογή φυτών.

Μια γενικότερη θεώρηση…
Στο σχεδιασμό ενός σχολικού κήπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ο αύλειος χώρος ενός
σχολείου, εκτός των άλλων λειτουργιών του πρέπει:
Α. Να έχει απαραίτητο ελεύθερο χώρο για τρέξιμο, αθλήματα.
Β. Να βοηθά στην επαφή του μαθητή με το φυσικό περιβάλλον και να τον ευαισθητοποιεί.
Γ. Να βοηθά στη βελτίωση του μικροκλίματος.
Δ. Να συμβάλλει στην απορρόφηση της ηχορύπανσης και κάθε μορφής χημικής ρύπανσης.
Ε. Να παρέχει προστασία από εξωσχολικούς.
Ζ. Να είναι χώρος εκπαίδευσης και ομαδικής εργασίας των μαθητών.
Επιπλέον, η κηπουρική είναι μία από τις καλύτερες μορφές εργασιοθεραπείας: Προσφέρει
αυτοπειθαρχία, κίνητρο για αύξηση της αυτοεκτίμησης, ενθάρρυνση για πρωτοβουλία, δράση,
κοινωνικότητα.
Έχει ως έμμεσους στόχους - εκτός από την εκμάθηση των μυστικών της κηπουρικής - την
απόκτηση προσωπικού ενδιαφέροντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την απόκτηση γνώσεων
για δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος, τη γνώση για τους κύκλους της ζωής, τα τροφικά
πλέγματα και τη θέση του ανθρώπου.
Η ομαδική εργασία στον κήπο ενισχύει τις πρακτικές δεξιότητες, μέσα από την ενασχόληση με
τη φύση και την καλλιέργειά της. Επιτρέπει στην ομάδα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που
προκύπτουν, με μια κοινή διαδικασία. Τα μέλη της ομάδας βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους,
με την αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές τους. Η ευχαρίστηση που συνοδεύει τη σχέση
με το φυσικό περιβάλλον, ενισχύει τις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Αυτό γίνεται
μέσα από μια καινούργια εμπειρία κοινωνικοποίησης και προσωπικής εξέλιξης.

Γενικές αρχές για τον αύλειο χώρο και το πράσινο του
Με βάση τα παραπάνω, καταρχάς πρέπει να προβλεφθεί στην αυλή αρκετός ελεύθερος χώρος.
Σε ό,τι αφορά το πράσινο:
Α. Αφήνουμε προϋπάρχοντα μεγάλα δένδρα (ακόμη και ευκάλυπτους) – αυτά αποτελούν
περιβάλλον δεκάδων ή εκατοντάδων οργανισμών. Αν χρειάζεται τους κάνουμε κλάδεμα ή/και
στήριξη.
Β. Θέλουμε ποικιλία φυτών για να έχουμε ποικιλία ζωικών οργανισμών και ανθοφορία σε
διαφορετικές εποχές. Θέλουμε πολυετή και ετήσια φυτά. Τα τελευταία μπορούν να τα παράγουν
τα ίδια τα παιδιά.
Γ. Θέλουμε πολλά ιθαγενή (ντόπια) είδη, αφενός διότι έχουν εύκολη προσαρμογή, αφετέρου
επειδή με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα λάβουν γνώσεις της ελληνικής χλωρίδας. Από τα
ξενικά είδη θα πρέπει να προτιμηθούν κάποια προσαρμοσμένα στις δικές μας συνθήκες, που να
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μην γίνονται όμως ζιζάνια.
Δ. Κριτήριο στην επιλογή φυτών είναι και η ευκολία ανεύρεσης και προμήθειάς τους ή
αναπαραγωγής τους από τα ίδια τα παιδιά.

Επίδραση στο μικροκλίμα
Κάτι που όλοι μας γνωρίζουμε είναι ότι οι φυτεύσεις μειώνουν 2°- 3°C την εξωτερική θερμοκρασία.
Όμως γενικότερα το μικροκλίμα μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη κατάλληλων φυτών.
Προστασία από βόρειους ψυχρούς ανέμους: Φυτεύονται στο βορρά μεγάλα αειθαλή
δένδρα ως ανεμοφράκτες και γενικά αειθαλή φυτά. Στην ανάγκη αυτό γίνεται στο πεζοδρόμιο
του σχολείου. Παραδείγματα τέτοιων φυτών:
Ιθαγενή – αριές (Quercus ilex) , κουκουναριές (Pinus pinea), άλλα πεύκα (όπως το κοινό πεύκο
της Αττικής Pinus halepensis), κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), ελιές (Olea europaea
subsp. europaea var. europaea), δάφνες (Laurus nobilis - σε σκιά), βιβούρνα ( Viburnum tinus),
σχίνα (Pistacia lentiscus), κορονίλλες (Coronilla valentina subsp. glauca και Hippocrepis emerus
subsp. emeroides),
Ξενικά – λιγούστρα (Ligustrum japonicum), αγγελικές (Pittosporum tobira).
Φυτεύσεις νότια και νοτιοδυτικά για ήλιο το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι:
Προτιμώνται φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι, όπως:
Ιθαγενή – φυλλοβόλες δρυς (Quercus spp.), «αγριοκυδωνιές» (Styrax officinalis), κουτσουπιές
(Cercis siliquastrum), σφενδάμια (Acer spp.), κοκκορεβιθιές (Pistacia terebinthus), πασχαλιές
(Syringa vulgaris), λυγαριές ( Vitex agnus-castus), κορομηλιές (Prunus domestica subsp. insititia).

Κοκκκορεβυθιά
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Ξενικά – ροδιές (Punica granatum), συριακοί ιβίσκοι (Hibiscus syriacus), ακακίες Κων/πόλεως
(Albizia julibrissin), κοιρλετέριες (Koerleuteria spp.), ψευδακακίες (Robinia pseudacacia),
σφενδάμια (Acer spp.).
Το υδάτινο στοιχείο είναι εξισορροπιστής διαφόρων: Μια λιμνούλα δεν είναι άπιαστο
όνειρο. Η φύτευση των ειδών [π.χ. κίτρινο νούφαρο (Nuphar luteum), νυμφαίες (Nymphaea
spp.), νερόκρινοι (Iris pseudacorus), ψαθιά ( Typha spp.), σε προφυλαγμένα μέρη «πάπυροι»
(Cyperus involucratus)] γίνεται σε γλαστράκια, που βυθίζονται μέσα στο νερό. Μπορούν να
τοποθετηθούν και χρυσόψαρα! Η λίμνη μαζεύει πουλιά! ΠΡΟΣΟΧΗ: ειδικά ψαράκια στο νερό
για να τρώνε τις προνύμφες των κουνουπιών , έλεγχος για βασικό pH (προσθήκη σόδας αν δεν
είναι), συμπλήρωση με νερό το καλοκαίρι, ανανέωση του νερού με αντλία και αλλαγή φίλτρου
της κατά διαστήματα αν είναι μεγάλη η λίμνη.
Πράσινες στέγες: Και αυτές επιδρούν στο μικροκλίμα, αφού ασκούν θερμομόνωση. Επιπλέον
προσφέρουν συγκράτηση όμβριων υδάτων - αποφυγή πλημμύρων, ηχομόνωση, ενίσχυση
εντομοπανίδας και ορνιθοπανίδας. Ένα κατάλληλο για μεσογειακούς ταρατσόκηπους είδος είναι
το χασμόφυτο Sedum sediforme, που αναπαράγεται εύκολα με μοσχεύματα.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα παραθαλάσσια σχολεία, όπου τα φυτά πρέπει να
έχουν αντοχή στους θαλασσινούς ανέμους, που στην ουσία τα ψεκάζουν με θαλασσινό νερό,
π.χ. ατρίπλεξ (Atriplex halimus), αγγελικές (Pittosporum tobira), θαλασσόκεδροι (Juniperus
macrocarpa), αρμυρίκια (Tamarix spp.).

Σχίνος

33

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυτά που απορροφούν ηχορύπανση
Παράδειγμα τέτοιου φυτού είναι το αειθαλές ιθαγενές δένδρο Ceratonia siliqua (κν. χαρουπιά,
ξυλοκερατιά).

Φυτά που απορροφούν ρύπους
Σε σχολεία που βρίσκονται σε βιομηχανικές περιοχές, κοντά τους περνούν μεγάλοι οδικοί άξονες,
ή απλώς δέχονται τους ρύπους των οικιακών καυστήρων, καλό είναι να φυτεύονται είδη όπως
τα παρακάτω: ελιές, αριές, κορομηλιές, σφενδάμια, ψευδακακίες, βρωμόδενδρα (Ailanthus
altissima - μόνο σε απομονωμένους χώρους γιατί μετατρέπεται σε ζιζάνιο), πλατάνια (Platanus
orientalis), ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), λεύκες (Populus spp. – καλύτερα σε παρτέρια και όχι
σε πεζοδρόμια).

Φυτά που προστατεύουν από εξωσχολικούς
Προτείνεται περίφραξη με είδη που έχουν αγκάθια, στην περίπτωση βεβαίως που οι μαθητές
δεν θα έχουν άμεση επαφή με τα φυτά αυτά: παλιούρι (Paliurus spina-christi -φυλλοβόλο), γαζία
(Acacia farnesiana - φυλλοβόλο δένδρο με αρωματικά άνθη), πυράκανθα (Pyracantha coccinea
- αειθαλής θάμνος), πουρνάρι (Quercus coccifera - αειθαλής βαλανιδιά), λαντάνα (Lantana
camara - όχι στον βορρά), άγριες τριανταφυλλιές (Rosa spp.), μποκαμβίλιες (Bougainvillea spp.
- όχι στο βορρά).

Λαντάνα
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Άλλα φυτά για περίφραξη
Αν προτιμούμε αναρριχητικά, τότε κατάλληλα είναι: κίτρινο γιασεμί (Jasminum mesnyi), άσπρο
γιασεμί (Jasminum spp.), αγιόκλημα (Lonicera spp. - ημιαειθαλές), κισσός (Hedera helix),
ρυγχόσπερμο ( Trachelospermum jasminoides).

Φυτά για εδαφοκάλυψη
Προτείνονται τα ιθαγενή κισσός και αγιούγκα (Ajuga reptans), που προτιμούν σκιά και υγρασία.

Φυτά κρεμοκλάδη
Σε γλάστρες (σε εξώστες και ταράτσες) μπορούμε να φυτέψουμε: κοράλλι (Rusellia juncea - σε
προφυλαγμένα μέρη), διμορφοθήκη (Osteospermum spp.), σπαράγγι (Asparagus spp.).

Φυτά για δύσκολες αποστολές
Για συγκράτηση πρανών ένα εύκολο στην ανεύρεσή του είδος είναι η αυστραλιανή μακρόφυλλη
ακακία (Acacia saligna). Για πολύ σκιερές και προφυλαγμένες θέσεις κατάλληλη είναι η γιουστίτσια
(Adhatoda vasica - φαρμακευτικός ασιατικός θάμνος).

Ακακία
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Κήπος-Οικοσύστημα
Ο σχολικός κήπος πρέπει να παρέχει τροφή, νερό, καταφύγιο, χώρο αναπαραγωγής σε ζώα
(πουλιά, πεταλούδες κ.λ.π.). Έτσι στον σχολικό κήπο προβλέπουμε φυτά με νεκταροφόρα άνθη,
οπότε σίγουρα θα βλέπουμε πεταλούδες. Μερικά παραδείγματα νεκταροφόρων-αρωματικών
φυτών: λυγαριά, πασχαλιά, σπάρτο (Spartium junceum – ιθαγενής αειθαλής θάμνος), μπουντλέια
(Buddleja spp. - ξενικό, ημιφυλλοβόλλο), βερονίκη (Hebe spp. - αειθαλές, ξενικό), δενδρολίβανο
(Rosmarinus officinalis - ιθαγενές), φασκομηλιές (Salvia fruticosa, Salvia officinalis και άλλα
ιθαγενή είδη), λεβάντες (Lavandula spp. - άλλες ξενικές, άλλες ιθαγενείς), θυμάρι ( Thymbra
capitata = Coridothymus capitatus - ιθαγενές), στομαχοβότανο ή παναγιόχορτο ( Teucrium
capitatum - ιθαγενές), λαδανιά (Cistus creticus - ιθαγενές), μελισσόχορτο (Melissa officinalis).
Επίσης προβλέπουμε φυτά με καρπούς, ώστε να προσελκύουμε πουλιά. Για παράδειγμα:
κορομηλιά, ροδιά, πυράκανθα, ελιά, αγριελιά (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris
- ιθαγενής, αειθαλής), ράμνος (Rhamnus alaternus - ιθαγενής, αειθαλής), μυρτιά (Myrtus
communis - ιθαγενής, αειθαλής, καλύτερα σε σκιερά μέρη με υγρασία), κουμαριές (Arbutus
unedo και Arbutus andrachne - αειθαλείς, ιθαγενείς), μουσμουλιά (Eriobotrya japonica - αειθαλές
ξενικό δένδρο), κυδωνίαστρα (Cotoneaster spp. - αειθαλείς θάμνοι), γκορτζιά ή αγριαπιδιά
(Pyrus spinosa - ιθαγενές ημιαειθαλές δένδρο).

Θυμάρι
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Για να ευνοήσουμε το φώλιασμα, να φτιάξουμε φωλιές για πουλιά από ξύλο και ταΐστρες.
Επίσης, μπορούμε να βάλουμε κάποια χελώνα σε παρτέρια με ξυλώδη φυτά. Αν φυτρώνουν λίγα
γαϊδουράγκαθα στα παρτέρια να τα αφήνουμε, γιατί προσελκύουν έντομα και πουλιά.
Φυτά εύκολα για αναπαραγωγή απο τους μαθητές
Τέτοια περίπτωση είναι τα ξενικά πελαργόνια - γεράνια (Pelargonium spp.), που καλλιεργούνται
από μοσχεύματα. Επίσης μονοετή ξενικά είδη ( Tagetes spp. – κν. κατηφέδες, Gomphrena globosa
– κν. αμάραντο, Calendula officinalis – κν. νεκρολούλουδο κ.λπ.), που μπορεί να γίνει σπορά τους
σε ψαροκασέλες ή κεσεδάκια και μεταφύτευσή τους σε παρτέρια. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ
ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑ!
Φυτά ιδανικά για… γλυπτική
• Buxus sempervirens (κν. πυξάρι, ιθαγενής, αειθαλής, σκιόφιλος θάμνος)
• Ligustrum ovalifolium (κν. λιγούστρο ωόφυλλο, ξενικός, αειθαλής θάμνος)
Φυτά με υλικά ιδανικά για καλλιτεχνικές δημιουργίες
• Δάφνη για στεφάνια αποξηραμένα – βαμμένα
• Πεύκο για κουκουνάρια ως χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά
• Πικροδάφνη (Nerium oleander - ιθαγενής, αειθαλής, ανθεκτικός, δηλητηριώδης θάμνος) κ.λπ.
για κάρτες ή πίνακες με αποξηραμένα άνθη, φύλλα ή κλαδιά.

Βοήθεια από το Δήμο
Για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καλό είναι να
ζητήσουμε τη βοήθεια του Δήμου. Αυτός μπορεί να μας τοποθετήσει αυτόματο πότισμα
(αποτελέσματα: διευκόλυνση, εξασφάλιση για το καλοκαίρι, οικονομία νερού). Επίσης να μας
βοηθήσει στη αντιμετώπιση του «τσιμεντένιου» χώματος που συχνά συναντάμε στα παρτέρια
του σχολείου, με προσθήκη φυτοχώματος, τύρφης, περλίτη και φρεζάρισμα.
Φυτά εσωτερικού χώρου
Το πράσινο δεν είναι απαραίτητο μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολικού κτιρίου. Εξίσου
αναγκαίο είναι και στους εσωτερικούς χώρους, ιδιαιτέρως μάλιστα στις σχολικές αίθουσες.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, FAX, τηλέφωνα, φωτοτυπικά, δηλαδή
μηχανήματα που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε στο σχολικό χώρο, εκλύουν ακτινοβολία και
στατικό ηλεκτρισμό. Λέγεται ότι ένας κάκτος, ο Cereus peruvianus (κν. computer cactus) έχει τη
δυνατότητα να απορροφά την εκλυόμενη ακτινοβολία.
Όμως και διάφορα άλλα αντικείμενα όπως και τα σώματά μας εκλύουν τοξίνες. Σε ό,τι αφορά
τους εσωτερικούς χώρους, είναι απαραίτητα ένα φυτό ανά 2-2,5 κ.μ. κλειστού χώρου (π.χ.
σχολική αίθουσα), ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και 3-4 φυτά εξωτερικά (π.χ. Ficus benjamina
- κν. φίκοι μπένζαμιν, στον διάδρομο). Ως φυτά εσωτερικού χώρου συνήθως χρησιμοποιούνται
τα φυτά των υγρών τροπικών δασών, που ζουν σε υπόροφο του δάσους και ανακυκλώνουν τον
αέρα! Έτσι το Spathiphyllum wallisii (κν. σπαθίφυλλο) απορροφά φορμαλδεΰδη (υλικό σε μοκέτες,
πλαστικές σακούλες, μονωτικά, μοριοσανίδες) και άλλες τοξίνες. Τη φορμαλδεΰδη μειώνουν
επίσης: ο πόθος, τα χρυσάνθεμα, οι δράκαινες, τα φιλόδενδρα, το νοτιοαφρικανικό Chlorophytum
comosum (κν. χλωρόφυτο). Η ξενική φτέρη Nephrolepis cordifolia (κν. νεφρολεπίς) απορροφά
τολουόλιο, υλικό σε χρώματα, βερνίκια, κόλλες. Ο κισσός που υπάρχει στην Ελλάδα (Hedera
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helix), εκτός από την αναρριχητική του ικανότητα, έχει και άλλη μία, που λίγοι γνωρίζουν: μειώνει
το βενζόλιο (καρκινογόνο υλικό σε νάιλον - πλαστικά αλλά και στον καπνό των τσιγάρων). Για
αυτό προτείνεται και ως φυτό εσωτερικού χώρου. Μάλιστα τα τρία τελευταία φυτά μπορούν να
αναπαραχθούν από τους ίδιους τους μαθητές. Τέλος και τα φοινικοειδή απορροφούν διάφορες
τοξίνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Ψέκασμα των φύλλων με νερό
συχνά - Πλύσιμο των φυτών κατά διαστήματα.
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Ενότητα Β
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Διαμόρφωση της σχολικής μας αυλής:
Ένα πρόγραμμα Π.Ε.

Μάναλης Παντελής

Υπέυθυνος Π.Ε. Δνσης Β/θμιας Εκ/σης Πειραιά
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Ο αύλειος χώρος ενός σχολείου είναι τέτοιος που συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος
δραστηριοτήτων με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές. Εκεί ξεκουράζονται, σκέπτονται,
συζητούν, αστειεύονται, καυγαδίζουν, σπάζουν τη ρουτίνα του μαθήματος στην τάξη, κυρίως
όμως παίζουν. Ένας τέτοιος χώρος λοιπόν πρέπει να είναι λειτουργικός και ελκυστικός στους
μαθητές, να αποτελεί χώρο αγωγής (οι μαθητές εκεί αναπτύσσουν δραστηριότητες και εκφράζουν
τον εσωτερικό τους κόσμο) και να παρέχει σε αυτούς ποικίλα εκπαιδευτικά ερεθίσματα.

Ο τρόπος όμως που διαμορφώνονται οι σχολικές αυλές σήμερα δεν παίρνει υπόψη του
τις παραπάνω ανάγκες. Κυριαρχεί η όψη μιας σκληρής επιφάνειας (τσιμέντο, άσφαλτος) με
περιορισμό των χώρων πρασίνου. Περιορίζονται οι διαφορετικές χρήσεις που μπορεί να έχει μια
αυλή ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες όπως αισθητικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές κ.ά. Αγνοείται
η ανάγκη επαφής των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον. Οι σχολικές αυλές θα μπορούσαν να
αποτελούν ένα περιβάλλον πλούσιο σε μαθησιακές εμπειρίες που να διευκολύνει τη βιωματική
και ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. Ο σχεδιασμός τους όμως, πολύ απέχει από αυτήν την
αντίληψη. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να μεταφέρεται στους μαθητές ένα μήνυμα απαξίας
και υποβιβασμού για τους ίδιους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο περνούν τόσες σημαντικές
ώρες της ζωής τους, αλλά και για το περιβάλλον γενικότερα. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης, (2004), «Στην Αυλή των… Οικολογικών σχολείων. Σαν στο σπίτι μας» Εκπαιδευτικό Υλικό,
Αθήνα.)

Γιατί σχολική αυλή;
n Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού περιβάλλοντος
n

Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν την προσωπική
τους ευθύνη, να συνεργαστούν, να δράσουν, να προβληματιστούν για τις αξίες, στάσεις και
κοινωνικές συμπεριφορές που επικρατούν στο χώρο τους.

n Συνδυάζεται με ποικιλία δράσεων με κατεύθυνση την αειφορία (εξοικονόμηση ενέργειας και
νερού, διαχείριση απορριμμάτων κλπ).

n

Απαιτεί την συλλογική εμπλοκή της σχολικής κοινότητας και τη συνεργασία με την τοπική
κοινωνία (δήμος, γονείς).
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Σχολική αυλή: Παιδαγωγική διάσταση
n Αποκαθιστά την επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον
n Επεκτείνει το μαθησιακό περιβάλλον έξω από την αίθουσα
n Αποτελεί αφορμή για συνεργασία
n Εκπαιδεύει στη σωστή χρήση του «δημόσιου» χώρου»
n Συνδέεται με τις αξίες της συνύπαρξης και του σεβασμού του άλλου
n Θέτει περιβαλλοντικούς προβληματισμούς
n Συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια
n Μειώνει την αντικοινωνική συμπεριφορά (βία, βανδαλισμούς, ρύπανση χώρων)
n Συμβάλλει στην καλή φυσική και συναισθηματική υγεία
n Βελτιώνει την αυτοεκτίμηση των μαθητών.

Σχολική αυλή και φύση
Οι σχολικές αυλές, με την κατάλληλη διαμόρφωσή τους, δίνουν μια ιδανική ευκαιρία για
αποκατάσταση της επαφής παιδιών και φυσικού περιβάλλοντος για επανασύνδεση του σχολείου με τη φύση και μπορούν να μετατραπούν σε ένα άριστο χώρο μάθησης.

Μια «αυλή κοντά στη φύση»:

n Ενθαρρύνει την άμεση αλληλοεπίδραση των μαθητών με το φυσικό κόσμο.
n Δημιουργεί βιοτόπους για την άγρια φύση και ενισχύει τη βιοποικιλότητα
n

Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο με την κατάλληλη φύτευση, γιατί συντελεί
αισθητά στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής (μετριάζονται οι ακραίες θερμοκρασίες του αέρα).
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n
Παρέχει σκίαση σε διάφορους χώρους και άρα συμβάλλει στην μεγαλύτερη άνεση και
προστασία της υγείας των παιδιών από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
n

Συντελεί στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και άρα στην αντιμετώπιση του
φαινομένου του θερμοκηπίου.

n Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και συντελεί στη μείωση της ηχορύπανσης και της σκόνης.
n Αποτελεί χώρο ελκυστικό για τα παιδιά, δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν
ανάγκες τους, όπως άθληση, παιχνίδι, αναψυχή, ξεκούραση, σε ένα αισθητικά ευχάριστο και
δημιουργικό περιβάλλον.
n
Αυξάνει τις συμμετοχικές διαδικασίες των παιδιών (περιποίηση, φροντίδα, καλλιέργεια,
φύτεμα σπόρων, πότισμα κλπ.).
n

Δίνει τη δυνατότητα για δραστηριότητες τέχνης και δημιουργία υπαίθριων πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

n Προάγει την περιβαλλοντική και φιλική συμπεριφορά των παιδιών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν
μέρος όχι μόνο στη διαμόρφωση των προτάσεων αλλά και στην πρακτική υλοποίησή τους.
n

Παρέχει περιοχές για τη διδασκαλία και την μάθηση και άρα δίνει τη δυνατότητα σε
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, να τη μετατρέψουν σε «ανοιχτή τάξη» και το μάθημα σε
«βιωματική επαφή».

Σκέψεις - ιδέες για τη διαμόρφωση της σχολικής αυλής
n Βλάστηση (δένδρα, θάμνοι) με φυτικά είδη προσαρμοσμένα στο κλίμα της περιοχής.
n Κήποι με: καλλωπιστικά φυτά, άγρια φυτά, οπωροφόρα δένδρα, βότανα και αρωματικά φυτά,
λαχανικά, βράχους, κ.ά.

n Αναρριχώμενα φυτά σε τοίχους, κάγκελα, πέργκολες.
n

Παρτέρια στο έδαφος, κτιστά ανυψωμένα παρτέρια, ζαρντινιέρες, φυτά σε γλάστρες και
άλλα δοχεία, φυτά σε κρεμαστά καλάθια.

n Αθλητικά γήπεδα, χώροι αθλοπαιδιών κατάλληλοι διαμορφωμένοι.
n Παιδικές χαρές, σκάμματα με άμμο, χώροι με παιχνιδοκατασκευές όπως κατασκευές για
σκαρφαλώματα, για άσκηση ισορροπίας κ.ά.
n Καθίσματα, παγκάκια, τραπεζάκια, πάγκοι από φυσικά υλικά.
n

Σημάδια για παιχνίδια όπως κουτσό, σκάκι κ.ά., σημάδια για προσανατολισμό, ταμπέλες
στους κήπους και τα φυτά.
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n Σκίαστρα (πέργκολες), κιόσκια με ανοιχτή θέα, περίπτερα.
n Όμορφες λειτουργικές βρύσες, σύστημα συλλογής νερού για πότισμα φυτών.
n Μονοπάτια και πλακόστρωτα, χαλικοστρωμένες περιοχές, ξερολιθιές, πλέγματα.
n Τοιχογραφίες και μωσαϊκά.
n Αμφιθέατρο, υπαίθρια τάξη για διδασκαλία, τέχνη και άλλες δραστηριότητες.
n Άλλοι μικροί βιότοποι, όπως: λιμνούλες και άλλες υδάτινες επιφάνειες, πέτρινες μάντρες,
σωροί από βράχους, κούτσουρα δένδρων κ.ά.
n Φωλιές, ταΐστρες για πουλιά.
n Φυτώριο, θερμοκήπιο, χώρος παρασκευής compost (φυσικού λιπάσματος)
n Ειδικές θέσεις για χώρο στάθμευσης ποδηλάτων.
Προφανώς οι παραπάνω ιδέες δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλες και σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Κάποιες ιδέες ταιριάζουν περισσότερο σε ορισμένα σχολεία από ότι σε άλλα.
Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως, τη βαθμίδα εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο,
δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), την περιοχή του σχολείου (πόλη, ύπαιθρος) και τη γενικότερη
διαμόρφωση του τοπίου που βρίσκεται αυτή, το μέγεθος της αυλής, κ.ά. (Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης, (2004), «Στην Αυλή των… Οικολογικών σχολείων. Σαν στο σπίτι μας»
Εκπαιδευτικό Υλικό, Αθήνα.)
Εκείνο που έχει σημασία όμως σε κάθε περίπτωση είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών
της αυλής, ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε (άθληση, παιχνίδι, ξεκούραση, κοινωνική
αλληλοεπίδραση, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα κ.ά), ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες
των παιδιών για διάφορες δραστηριότητες. Τέτοιες περιοχές που έχουν ανάγκη βελτιωτικών
παρεμβάσεων σε μια σχολική αυλή μπορεί να είναι:

n Οι είσοδοι της σχολικής αυλής και του κτιρίου.
n Οι περιοχές άθλησης (γήπεδα, σκληρές επιφάνειες) και παιχνιδιού έντονης δραστηριότητας.
n
Η περίμετρος και άλλοι χώροι της αυλής για μικρούς βιοτόπους, χώρους διδασκαλίας,
απόμερες τοποθεσίες για ξεκούραση και κοινωνική αλληλοεπίδραση.
n Οι ενδιάμεσες περιοχές: με διαβάσεις, με χώρους για ξεκούραση και άλλες δραστηριότητες
όπως τέχνης, επινοητικά παιχνίδια κ.ά. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, (2004), «Στην
Αυλή των … Οικολογικών σχολείων. Σαν στο σπίτι μας» Εκπαιδευτικό Υλικό, Αθήνα.)
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Σχολική αυλή και εξοικονόμηση ενέργειας
Με τη βελτίωση του μικροκλίματος, πετυχαίνουμε δροσιά τους ζεστούς μήνες και προστασία από
το κρύο και τη βροχή το χειμώνα.
Για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος συντελούν πολλοί παράγοντες:

n

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του πρασίνου, όπως και η επιλογή των κατάλληλων φυτικών
ειδών και θέσης φύτευσης. Φυτά της ελληνικής φύσης, προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές
συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής του σχολείου και άρα με μικρές απαιτήσεις συντήρησης,
τοποθετούνται στον αύλειο χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στη βελτίωση της
θερμοκρασίας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

n

Ο προσδιορισμός του προσανατολισμού του κτιρίου και της αυλής μας επιτρέπει ώστε
με συγκεκριμένα μέτρα να προστατέψουμε το κτίριο αλλά και να δημιουργήσουμε ευχάριστες
συνθήκες διαβίωσης στον υπαίθριο χώρο. Η προστασία από τους βόρειους ψυχρούς ανέμους
επιτυγχάνεται είτε με ανεμοφράκτες είτε με κατάλληλα αειθαλή φυτά. Μας ενδιαφέρει όμως η
αξιοποίηση και των θετικών παραμέτρων του κλίματος, κύρια στις νότιες και νοτιοδυτικές όψεις
του κτιρίου, ώστε να δέχονται απρόσκοπτα την ηλιακή ακτινοβολία που συντελεί άμεσα ή έμμεσα
στην απόδοση θερμότητας στο κτίριο. Γι΄ αυτό φυτεύουμε φυλλοβόλα φυτά, που εξασφαλίζουν
προστασία τους ζεστούς μήνες, ενώ αφήνουν το χειμώνα τον ήλιο να ζεσταίνει το κτίριο.

n

Τα υλικά επίστρωσης του αύλειου χώρου και η διαμόρφωσή του, επηρεάζουν και αυτά
θετικά το μικροκλίμα. Η δημιουργία φυσικών συνθηκών και η επιλογή φυσικών υλικών όπως
πέτρα, ξύλο, χαλίκι, χώμα, χορτάρι, σε αντίθεση με το τσιμέντο, το μέταλλο, ενιαίες πλάκες
κ.λ.π. α) αποτρέπουν τις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται από την απορρόφηση και
αντανάκλαση θερμότητας, και β) συντελούν στη διοχέτευση και απορρόφηση του νερού της
βροχής με αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο ευχάριστου χώρου. Η ύπαρξη νερού τους ζεστούς
μήνες σε συνδυασμό με την κατάλληλη φύτευση μειώνουν τουλάχιστον κατά 2ºC-3ºC την
εξωτερική θερμοκρασία.

n Η κάλυψη των τοίχων κ.λ.π. με αναρριχώμενα φυτά είναι μέτρο που εξασφαλίζει δροσιά τους
ζεστούς μήνες, ενώ παράλληλα προστατεύει το κτίριο το χειμώνα.

n Τέλος, τα ανοιχτόχρωμα χρώματα για το βάψιμο των τοίχων προτιμώνται, διότι απομακρύνουν
την ηλιακή ακτινοβολία τους ζεστούς μήνες.

Παιδαγωγικές δραστηριότητες
1. Η σχολική αυλή και οι αισθήσεις μας
Η πρώτη προσέγγιση του χώρου γίνεται με όλες τις αισθήσεις.

n

Τα παιδιά παρατηρούν υλικά και χρώματα, ακούουν ήχους, μυρίζουν, αγγίζουν ότι υπάρχει
στο χώρο της αυλής, όπως τοίχους με τούβλα αλλά και από τσιμέντο, δάπεδο από άσφαλτο και
τσιμεντένιες πλάκες, κάγκελα μεταλλικά, χώμα, πέτρες, ξύλο, φυτά κ.ά.

n Καταγράφουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα:
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n Ποια υλικά κυριαρχούν στο χώρο της αυλής; Ποια χρώματα;
n Τι ήχοι ακούγονται περισσότερο; Ποιες ώρες και γιατί;
n Τι αίσθηση προκαλεί το άγγιγμα των υλικών; Υπάρχουν διαφορές στις διάφορες εποχές;
n Προσανατολίζονται στο χώρο με τα σημεία του ορίζοντα, με τη βοήθεια πυξίδα, κ.ά.
Προσδιορίζουν επίσης τον προσανατολισμό των κτιρίων.

n Φωτογραφίζουν ότι τους κινεί το ενδιαφέρον.
n Περιγράφουν την αυλή του σχολείου μέσα από ένα σύντομο γραπτό κείμενο.

2. Χαρτογράφηση της σχολικής μας αυλής

n

Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν ένα χάρτη υπό κλίμακα στον οποίο να αποτυπώνεται - με
διαφορετικό χρώμα ή με όποιον άλλο τρόπο επιλέξουν - η υπάρχουσα κατάσταση της αυλής όπως:
Περιοχές με την υπάρχουσα βλάστηση (περιοχές με δένδρα, κήπους, παρτέρια κλπ.), περιοχές
άθλησης (αθλητικά γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.), περιοχές παιχνιδιού (παιδικές χαρές, παιχνίδια
ισορροπίας, παιχνιδοκατασκευές, κ.ά.), περιοχές ξεκούρασης και ηρεμίας (πάγκοι, καθιστικά,
κ.ά), περιοχές διαβάσεων (διάδρομοι, σκαλοπάτια, πεζοδρόμια, κ.ά.), περιοχές στάθμευσης
αυτοκινήτων, μηχανών, ποδηλάτων, είσοδοι και έξοδοι, βρύσες, στέγαστρα, σκίαστρα, καλάθια
και δοχεία απορριμμάτων, στεφάνια καλαθοσφαίρισης, κ.ά.
> Με τη βοήθεια μετροταινίας υπολογίζουν την έκταση των παρτεριών και του πράσινου,
των χώρων άθλησης και οποιουδήποτε άλλου χώρου κρίνουν αναγκαίο, την έκταση που
καταλαμβάνουν τα διάφορα υλικά επίστρωσης της αυλής (τσιμέντο, άσφαλτος, χώμα,
χαλίκι, κ.ά.)
> Αποτυπώνουν και παρουσιάζουν με μορφή γραφικών τα αποτελέσματα της παραπάνω
έρευνας όπως το ποσοστό κάλυψης της αυλής με πράσινο, την κατανομή των υλικών
επικάλυψης της αυλής κλπ.
> Συζητούν μέσα στην τάξη με βάση τη χαρτογράφηση και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
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3. Η βλάστηση στην αυλή μας

n Αποτυπώνουν στο χάρτη την υπάρχουσα βλάστηση χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα ή
σύμβολο ανάλογα με το είδος της βλάστησης (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα). Σημειώνουν τις
περιοχές που μπορεί να αξιοποιηθούν για φύτευση.

n

Καταγράφουν τα δένδρα (θάμνους, αναρριχώμενα, ποώδη) που βρίσκονται στη σχολική
αυλή. Συλλέγουν πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φυτού.

n Φωτογραφίζουν τα φυτά και εμπλουτίζοντας τις πληροφορίες τους μέσα από σχετικά βιβλία,
φτιάχνουν ένα φυλλάδιο.

4. Η σχολική αυλή, οι ανάγκες μας και η χρήση της

n Συζητούν ιδιαίτερα για το πως χρησιμοποιείται μέχρι τώρα η σχολική αυλή. Γι’ αυτό
> Παρατηρούν και καταγράφουν περιοχές: Ηλιόλουστες και σκιερές, προφυλαγμένες
(απάνεμες) και εκτεθειμένες στον άνεμο, με καλή θέα, θορυβώδεις και ήσυχες, ήρεμες,
όμορφες και άσχημες (π.χ. δύσοσμες, με σπασμένα εκτεθειμένα αντικείμενα κ.ά.), κλπ.
> Βιντεοσκοπούν τις ασχολίες και δραστηριότητες των μαθητών στη σχολική αυλή

n
Γράφουν στον πίνακα ελεύθερα και αυθόρμητα όποια ιδέα τους έρχεται στο μυαλό με
βάση την ερώτηση: «Τι θα θέλατε να σας προσφέρει η αυλή του σχολείου σας;». Στη συνέχεια
ομαδοποιούν τις παρόμοιες ιδέες, συζητούν και καταλήγουν στις ανάγκες και επιθυμίες τους που
πρέπει κατά τη γνώμη τους να ικανοποιεί η σχολική αυλή. Προσδιορίζουν με βάση τις ανάγκες
τους πως θα ήθελαν να είναι διαμορφωμένη η αυλή του σχολείου τους
n

Συγκρίνουν τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης με τις παρατηρήσεις τους. Τι επιθυμούν
να κρατήσουν και τι να αλλάξουν; Ετοιμάζουν έναν κατάλογο για τις αλλαγές που προτείνουν.
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5. Διαμορφώνουμε τη σχολική μας αυλή

n Επισκέπτονται – μετά από επικοινωνία με τον Ο.Σ.Κ. – σχολικές αυλές που σέβονται τη φύση
και το περιβάλλον. Συζητούν με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων, συγκεντρώνουν
πληροφορίες και ιδέες.
n Επισκέπτονται κήπους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το δημοτικό κήπο ή πάρκο της περιοχής
τους. Καταγράφουν, φωτογραφίζουν τα φυτά και συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτά
συζητώντας με τους υπεύθυνους του κήπου.

n

Επικοινωνούν με ειδικούς επιστήμονες όπως: γεωπόνο, αρχιτέκτονα τοπίου, πολιτικό
μηχανικό, βοτανολόγο, με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου. Συζητούν, συγκεντρώνουν και
επεξεργάζονται πληροφορίες.

n

Καταρτίζουν και διακινούν ερωτηματολόγια για να συγκεντρώσουν απόψεις όλων των
μαθητών, των εκπαιδευτικών του σχολείου και των γονιών για το πώς θα ήθελαν να είναι η
σχολική αυλή. Πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τη σχολική αυλή για τη
διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους; Επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με
τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και Η/Υ.

n

Συζητούν και καταλήγουν όλοι μαζί σε τελικές προτάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου.
Διαμορφώνουν ένα σχέδιο δράσης υλοποίησης παρεμβάσεων με βραχυπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους. Καταρτίζουν τον απαιτούμενο οικονομικό προϋπολογισμό. Αξιοποιούν
διάφορες πηγές χρηματοδότησης όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαχειοφόρες αγορές κ.ά.

n Αποτυπώνουν τις τελικές προτάσεις για τη διαμόρφωση της αυλής με όποιο τρόπο αυτοί κρίνουν
πρόσφορο όπως μακέτα, πόστερ, σχέδιο, φυλλάδιο κ.ά. Ενημερώνουν τη σχολική κοινότητα.
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6. Δράσεις για τη διαμόρφωση της σχολικής αυλής

n Αναλαμβάνουν άμεσα πρωτοβουλίες για δράση:
> Οργανώνουν την καθαριότητα στο χώρο της αυλής.
> Οργανώνουν φύτευση στα ήδη υπάρχοντα παρτέρια της αυλής του σχολείου ή
εμπλουτισμό τους, επιλέγοντας φυτά σύμφωνα με τις προτάσεις τους.
> Αναλαμβάνουν την περαιτέρω φροντίδα και περιποίηση του πρασίνου της αυλής με τη
βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή του Δασαρχείου.
> Αναλαμβάνουν γενικότερα δράση για την υλοποίηση των προτάσεών τους.
> Καλούν σε εθελοντική δράση τους συμμαθητές τους και τους γονείς τους.

7. Τέχνη και δεξιότητες στη σχολική αυλή
Η σχολική αυλή προσφέρει σε όλους ευκαιρίες για δημιουργία. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες
ιδέες, που μπορούν οι μαθητές/τριες να αξιοποιήσουν και να ξεδιπλώσουν έτσι το καλλιτεχνικό
τους ταλέντο:

n Δημιουργούν λεύκωμα φωτογραφιών από: τις δραστηριότητές και δράσεις τους στη σχολική
αυλή, τις περιοχές της σχολικής αυλής πριν και μετά από τις παρεμβάσεις τους, τις μεταβολές που
συμβαίνουν στα παρτέρια κατά την εναλλαγή των εποχών, τη χλωρίδα και πανίδα της σχολικής αυλής.
n Δημιουργούν συνθέσεις με αποτυπώματα λουλουδιών της αυλής.
n Δημιουργούν φυτολόγιο με αποξηραμένα φυτά του σχολικού κήπου και να φτιάχνουν όμορφες
συνθέσεις με αποξηραμένα φυτά για να κοσμήσουν τις τάξεις τους και τους εσωτερικούς
διαδρόμους.

n Φτιάχνουν κολλάζ με σπόρους φυτών. Αναζητούν πληροφορίες για την τεχνική του κολλάζ.
n Διακοσμούν πέτρες, βότσαλα, χαλίκια κλπ. που τοποθετούν μεταξύ των φυτών στα παρτέρια,
ως όρια σε μονοπάτια κ.ά.
n Ζωγραφίζουν κεραμικές γλάστρες στις οποίες μετά μπορούν να φυτέψουν φυτά και να
ζωντανέψουν την αυλή, τους διαδρόμους και τις τάξεις.
n Φτιάχνουν δείχτες - σημάδια - ετικέτες – πινακίδες από ξύλο, μέταλλο, κεραμικά υλικά κ.ά.
με: τις ονομασίες των φυτών, τις θέσεις και τις ονομασίες των διαφόρων περιοχών της αυλής
(γήπεδα, παιδικές χαρές, κήποι κλπ), τα σημεία του προσανατολισμού, κανόνες και μηνύματα για
τη συμπεριφορά των μαθητών στους διάφορους χώρους της αυλής.
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n

Αναζητούν αναφορές στη λογοτεχνία, τέχνη, μύθους, θρύλους και παραδόσεις, παροιμίες,
δημοτικούς χορούς και τραγούδια, για τα φυτά και τα ζώα της αυλής σας. Κατασκευάζουν
σχετικές αφίσες.

n Φτιάχνουν τοιχογραφίες στη σχολική αυλή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού των καλλιτεχνικών
και θέμα που θα επιλέξετε οι ίδιοι.

n Διοργανώνουν διαγωνισμό κατασκευής φωλιάς για τα πουλιά. Αναζητούν σχετικές πληροφορίες σε βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο κλπ. με τη συνεργασία του Τεχνολόγου του σχολείου.
Κρεμούν τις φωλιές σε κατάλληλα σημεία στην αυλή.

Συμπεράσματα
Η αυλή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού περιβάλλοντος. Ένα Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη σχολική αυλή:

n Αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται.
> γύρω από το περιβάλλον, η αυλή αντιμετωπίζεται ως πεδίο μελέτης και έρευνας (γνώση,
ενημέρωση)
> από και μέσα στο περιβάλλον, η αυλή αντιμετωπίζεται ως χώρος - μεθοδολογικό
εργαλείο μάθησης (ικανότητες, δεξιότητες)
> για το περιβάλλον, οι μαθητές/μαθήτριες κινητοποιούνται και δρουν για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής τους (στάσεις, αξίες, συμπεριφορές)

n Απαιτεί εμπλοκή της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και τη συνεργασία
με το Δήμο.

n

Συνδυάζει δράσεις για τη βελτίωσή της, δράσεις με κατεύθυνση την αειφορία, δράσεις για
την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, δράσεις για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

n Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες όχι μόνο να προτείνουν αλλά να συμμετέχουν και
οι ίδιοι στην υλοποίηση των προτάσεων - παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου.
Κάτι τέτοιο συμβάλλει όχι μόνο στην ευαισθητοποίησή τους αλλά και στην απόκτηση ή αλλαγή
στάσεων και στην πρόκληση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον.
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Εισαγωγή
Αφορμή για την εργασία αυτή αποτέλεσε η εικόνα που έχουμε σχηματίσει εμπειρικά για τις σχολικές
αυλές αλλά και ορισμένους σχολικούς κήπους.
Από την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι ο σχολικός αύλειος χώρος, παραμένει γενικά
αναξιοποίητος και εξυπηρετεί κυρίως τις ψυχοκινητικές δεξιότητες των μαθητών συνήθως άτυπα,
αλλά και οργανωμένα στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων. Όταν δε υπάρχει κάποια μορφή κήπου,
μπορούμε να μιλήσουμε κατά κανόνα μόνο για την αισθητική του διάσταση υπό την προϋπόθεση
ότι υπάρχει μέριμνα για τη φροντίδα του. Πρόκειται συχνά για κήπους με φυτά που επελέγησαν είτε
επειδή απλά είναι όμορφα, είτε ήταν φθηνά ή δωρεά κάποιου φορέα.

Εμείς, σε συνδυασμό με της τελευταίες εξελίξεις της Εκπαίδευσης για την αειφορία, προτείνουμε
τη δημιουργία και λειτουργία ενός μοντέλου κήπου, όπου οι μαθητές θα έχουν ενεργή συμμετοχή
στη διατήρηση, συντήρηση περιποίηση των μόνιμων φυτών καθώς και στην επιλογή και φροντίδα
των ετήσιων φυτών, με άξονες τις μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την ανάπτυξη
συνεργατικής μάθησης, της πολλαπλής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης για την αειφορία.

Το σχολείο που ονειρευόμαστε
Η σχολική αυλή αυτού που στη συνέχεια αυτού του κειμένου, θεωρούμε ότι είναι το σχολείο που
ονειρευόμαστε, αποτελείται ασφαλώς από καλαίσθητους χώρους με φυτά που προάγουν την αγάπη
προς το περιβάλλον, βελτιώνουν το μικροκλίμα, και καλύπτουν ακαλαισθησίες.
Αλλά όχι μόνο αυτό.
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Σχολικός κήπος που προάγει την εκπαίδευση
1. Η γυμναστική δεν είναι το μόνο μάθημα που μπορεί να γίνει στο προαύλιο:
μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι να οργανώνουμε δραστηριότητες, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και, γιατί όχι, και μάθημα.
2. Υπάρχει κατάλληλη υποδομή για υλοποίηση Προγραμμάτων ΠΕ

n Χώροι για ετήσια ανθοφόρα
n Χώροι για φυτά χρήσιμα για την επιβίωση (οικονομία, πολιτισμό, διατροφή) του ανθρώπου
n Χώρος ανακύκλωσης οργανικών υπολειμμάτων
n Χώρος (σκεπαστός;) με καθίσματα περιμετρικά όπου τα παιδιά μπορούν απλά να κάθονται στα
διαλείμματα. Κατάλληλος και για μάθημα σε ομάδες – αυτό που δεν έχουμε στις τάξεις μας.
3. Επιλογή φυτών όχι μόνο με κριτήριο την καλαισθησία ή το κόστος, αλλά και την
σύνδεση με τα διδακτικά αντικείμενα.
Επιλέγονται επίσης φυτά για τα οποία γίνεται λόγος / είναι επίκαιρα όπως Ελαιοκράμβη (κόλζα,
βιοκαύσιμο) Ηλιοτρόπιο (εδώδιμο λάδι, βιοκαύσιμο), Στέβια (Stevia rebaudiana, παραγωγή
γλυκαντικού που δεν είναι υδατάνθρακας όπως η ζάχαρη)
4. Επιδιώκουμε και τα εξής:

n Συνέχεια (από χρονιά σε χρονιά με προγράμματα που επαναλαμβάνονται ή συμπληρώνονται)
n Παράδοση από τους “πριν” στους “μετά” (ίσως και με τελετή)
n Ευθύνη (κάποιος πρέπει να το συντηρεί ακόμα και το καλοκαίρι).
n Αξιοποίηση προϊόντων
- το φυτόχωμα από την κομποστοποίηση στον κήπο
- κατανάλωση παραγομένων λαχανικών

n Οι μαθητές (όλοι, ει δυνατόν) και οι καθηγητές έχουν λόγο στη διατήρηση, φροντίδα και εξέλιξη
του κήπου διαχρονικά
n Εμπλοκή ή ενημέρωση μελών της σχολικής κοινότητας που δεν ανήκουν π.χ. στην περιβαλλοντική
ομάδα
n Υποστήριξη από ΟΤΑ, ΜΗΚΥΟ με φυτά (επιλεγμένα), εργαλεία, συμβουλές
n Εμπλοκή γονέων: Συμμετοχή σε εργασίες στον κήπο, βραβεύσεις κ.λπ. τελετές
n Ενεργοποίηση περιοίκων
- Διανομή παραγομένων καλλωπιστικών και λαχανικών
- Μείωση πιθανότητας κλοπών, βανδαλισμού
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Σχολικός κήπος που δεν προάγει την εκπαίδευση
1. Απλά και μόνο φύτευση χωρίς να συζητηθεί το:

n τι άλλαξε
n τι χρειάστηκε και από ποιους να γίνει για ν’ αλλάξει
n τι πρέπει να γίνει στο εξής

2. Φυτά με υπερβολικές απαιτήσεις φροντίδας

n Καταλήγει σκλαβιά αντί διασκέδαση για τους εμπλεκόμενους, καθηγητές και μαθητές
n

Σπατάλη νερού (οι λαχανόκηποι στους σχολικούς κήπους άνυδρων περιοχών τι οικολογικό
μήνυμα μεταφέρουν;)

n Ανάγκη για συχνές ή δραστικές επεμβάσεις φυτοπροστασίας

3. Εγκαταλελειμμένα ξερά φυτά και σωροί από άδειες γλάστρες

n Αποτυχία – “δεν αξίζει να προσπαθώ”
n Σπατάλη πόρων – “είναι οικολογία αυτό;”
n “Πριν ήταν τακτικότερο, καθαρό”
n “Παίζαμε μπάλα πριν τουλάχιστον”.
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Η μέθοδος
Το μοντέλο αυτό του κήπου με τον τρόπο που προτείνουμε να λειτουργήσει μπορεί να ενσωματώνει τις
κλασικές μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (μέθοδο project και επίλυσης προβλήματος).
Δημιουργεί προϋποθέσεις για συνεργατική μάθηση καθώς δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας
να αναλάβουν πολλαπλούς ρόλους, τους δίνει την αίσθηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης,
αναπτύσσει στα μέλη της ομάδας θετική αλληλεξάρτηση και αλληλεγγύη που είναι αποτέλεσμα των
κοινών στόχων, του καταμερισμού του έργου του επιμερισμού του υλικού και της αποκέντρωσης
των αρμοδιοτήτων. Τέλος η δυνατότητα για αμεσότερη και περισσότερο ουσιαστική διαμαθητική
επικοινωνία καθώς και η ισότητα ευκαιριών στα μέλη της μαθητικής ομάδας δημιουργεί στέρεη βάση
για ατομική αξιολόγηση και αυτό-βελτίωση τους.
Όσον αφορά την πολλαπλή νοημοσύνη, οι δράσεις που θα αναφερθούν στο σχεδιασμό και τη
συντήρηση του κήπου, καθώς και τα ενδεικτικά σχέδια εργασίας ενσωματώνουν τους οχτώ τύπους
νοημοσύνης κατά Η. Gardner.
Ο σκοπός λειτουργίας ενός τέτοιου μοντέλου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις λειτουργίες της
φυτικής παραγωγής και τους τρόπους που εμπλέκει ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές
διαδικασίες γενικότερα, καθώς και τους περιορισμούς η ακόμα και τα αδιέξοδα που η ίδια δημιουργεί
όταν γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ώστε να αποκτήσουν στάση σωστής διαχείρισης των φυτών
και των οικοσυστημάτων, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χρήση και την ωφέλεια για
τις επόμενες γενιές. Ακόμα πιστεύουμε ότι η ετήσια διαχείριση με βάση το προτεινόμενο μοντέλο
θα δημιουργήσει το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο σχολικό χώρο για μια αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των σκοπών και των μεθόδων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η υλοποίηση της πρότασης περιλαμβάνει τρία στάδια:
1. Επιλογή του χώρου - επιλογή φυτών πολυετών - αισθητικός σχεδιασμός - οριοθέτηση
ετήσιων καλλιεργειών.
Πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε πριν τη φύτευση:

n

Θέλουμε φυτά με ανοιξιάτικη ανθοφορία / καρποφορία, όχι καλοκαίρι – φθινόπωρο ώστε ο
κύκλος τους να σχετίζεται με τη σχολική χρονιά.

n Προσανατολισμός
n Φυλλοβόλα στην ηλιόλουστη νότια πλευρά (συνήθως η πλευρά με τα μεγάλα παράθυρα των
αιθουσών). Θέλουμε φως το χειμώνα και δροσιά – σκιά το καλοκαίρι.
- Βορράς: Αειθαλή με πυκνό φύλλωμα που κόβουν τον αέρα
- Αφορμή συζήτησης για Βιοκλιματικά κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας
n Χώρος σκιερός σε ήσυχο μέρος (πίσω αυλή ίσως) μακριά από το δρόμο αλλά και τις αίθουσες
διδασκαλίας με κυκλική διάταξη καθισμάτων για συζήτηση ή και μάθημα στο ύπαιθρο.
2. Δημιουργία ενός απλού θερμοκηπίου που θα έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα ως
προς τις δράσεις που θα γίνουν σχετικά με τις καλλιέργειες καθώς και ενός απλού
κομποστοποιητή που θα υποστηρίζει την ποιότητα του καλλιεργήσιμου εδάφους.
3. Τη διαχείριση του κήπου και την οργάνωση και εκτέλεση σχεδίων εργασίας
σχετικών με τα είδη των φυτών που έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν ή που θα
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χρησιμοποιηθούν. Τη δημιουργία κάποιου μαθητικού συνεταιρισμού σε περίπτωση
μεγάλης παραγωγής.
Ο χώρος που θα έχει ένας τέτοιος κήπος εξαρτάται από το διαθέσιμο σχολικό αύλειο χώρο, ο οποίος
θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ήδη υπάρχουσες δράσεις, αν αυτό είναι δυνατόν, και τις νέες που θα
προκύψουν από τη λειτουργία του. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ένα κήπο για ένα αστικό περιβάλλον,.

Προτάσεις-δραστηριότητες
Είδη φυτών (ενδεικτικά)1
Τα φυτά που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά της φιλοσοφίας που πρέπει να υπάρχει κατά την
επιλογή φυτών για έναν σχολικό κήπο με στόχο την εκπαίδευση.

Αναρριχητικά
Γλιτσίνα - Wistaria sinensis, Απρ – Μάι (Φ Βραχύχρονη άνθιση, μπλε τσαμπιά πριν τα φύλλα.
Παρθενόκισσος / Αμπέλοψη - Ampelopsis quinquefolia, A. tricuspidata (Φ κόκκινα φύλλα το
φθινόπωρο «παρθενόκισσος», συγγενές αμπελιού – εξέλιξη των ειδών. Καταγωγή Αμερική) Αμπέλι
- Vitis vinifera, (Λαογραφία– Ιστορία – Οικονομία – μαγειρική. Αλλά και αρρώστιες, σάπια τσαμπιά,
σφήκες).
Όλα κατάλληλα και για σκιερή κρεββατίνα πάνω από το χώρο υπαίθριου μαθήματος / ξεκούρασης,

Θάμνοι
Δεντρολίβανο - Rosmarinus officinalis, (Λαογραφία, αρωματοποιία, μαγειρική), Νάνο πεύκο Pinus mugo (φυτό αλπικών περιοχών – Φυσικά Δημοτικού / Οικοσυστήματα), κέδρο (βένιο /
άρκευθος) – Juniperus spp., (είδη και με οριζόντια ανάπτυξη, κίτρινες ποικιλίες, ποτοποιία), ΡοδιάPunica granatum (Φ Λαογρ.), Τριανταφυλλιά-Rosa sp., Άνοιξη – Φθινόπωρο (Φ Λαογρ – ιστορία.
Υπάρχουν μινιατούρες. Θέλει φροντίδα, αγκάθια, αρρώστιες), Λεβάντα - Lavantula vera, (Λαογρ.
εντομοαπωθητικό-σκώρος) Κυδωνίαστρο Cotoneaster sp. (Φ κόκκινοι καρποί προσελκύουν πουλιά.
Σαν πυράκανθος αλλά φυλλοβόλο και χωρίς αγκάθια), Δάφνη Απόλλωνος - Laurus nobilis (Λαογρ.
Μυθολ. Μαγειρική).

Δέντρα
Κουτσουπιά - Cercis siliquastrum, Μάρτιος (Φ Κοραλλί άνθη απόμα και από τον κορμό πριν βγουν τα
φύλλα, «Δέντρο του Ιούδα»), Κυπαρίσσι - Cupressus sempervirens, (Ορθόκλαδο: λιγότερος χώρος,
μυθολ. λαογραφία), Γιακαράντα - Jacaranda acutifolia, Μωβ άνθη Μάιος - Ιούλιος (Φ Εθνικό δέντρο
Αργεντινής. Καρποί!), Εσπεριδοειδή- Citrus spp, Μαρ-Μάιος (Λαογρ.), Μουριά - Morus alba, M. nigra
(Λερώνει, μύγες, Λαογρ. Ιστορ. Σηροτροφία), Συκιά - Ficus carica (ιδιαιτερότητα στη γονιμοποίηση
- σχέση με ψήνα-έντομο), Ελιά - Olea europaea (Λαογραφία, Ιστορία, Οικονομία), Ξυλοκερατιά,
χαρουπιά - Ceratonia siliqua (Θρησκευτικά, λαογραφία, ιστορία), Κορομηλιά – Βερυκοκιά –
Δαμασκηνιά - Prunus sp. (Φ Καρποφόρα, εύκολα. Καρποί αρχές καλοκαιριού ή φθινόπωρο)

Καλλιέργειες 2
Σιτάρι - Triticum spp (Λαογρ, Οικονομία). Κριθάρι: παρόμοιο), Κουκιά-Vicia faba, (χλωρά /ξερά
Χειμερινό. (Συμβίωση στις ρίζες με αζωτοβακτήρια), Σόγια - Dolichos soja, Οικονομ. σημασίας φυτό,
Βιοτεχνολογία), Ελαιοκράμβη- Brassica napus ssp. Oleifera (Βιοντήζελ – Οικονομία), Κρεμμύδι Allium cepa (από κοκκάρι, όχι σπόρο).

1. Φ φυλλοβόλο Ε ετήσιο Δ διετές Π πολυετές Β βολβοί-ριζώματα
2. Ακατάλληλα τα καλοκαιρινά: Αραβόσιτος Μπάμια, Ντομάτα, πιπεριά, κολοκύθι, καρπούζι, αγγούρι, πεπόνι κ.λπ. – καρπίζουν όταν
το σχολείο είναι κλειστό. Για κάποια υπάρχει δυνατότητα πρωίμισης αν ξεκινήσουν στο θερμοκήπιο.
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1. Πρώτη ομάδα δραστηριοτήτων
Ένα βασικό πρόβλημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε δράση
είναι το ενδεχόμενο βανδαλισμών που μπορεί να προκύψουν από τους ίδιους τους μαθητές ή από
άλλους που χρησιμοποιούν το χώρο όταν το σχολείο δεν λειτουργεί.

1.α. Προετοιμασία για ενδεχόμενες καταστροφές.
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν ότι το κοινωνικό περιβάλλον ως μια προέκταση του φυσικού
περιβάλλοντος ενσωματώνει εμπόδια και δυσκολίες που εμποδίζουν και τις καλύτερες των
προθέσεων, είτε σκόπιμα είτε από κάποια τυχαία γεγονότα.
Τρόπος εργασίας: Τα παιδιά συνεργάζονται σε ομάδες (4-5 μαθητές) με σαφείς ρόλους. Ο συντονιστής
αυτός που διαχειρίζεται τη συζήτηση και φροντίζει να συμμετέχουν όλα τα μέλη, ο φροντιστής που
προσφέρει τις απαραίτητες βοήθειες, ο γραμματέας γράφει και διαβάζει τα κείμενα των πηγών, ο
εμψυχωτής που ενισχύει την προσπάθεια και το κοινό έργο της ομάδας, οι οποίοι εναλλάσσονται σε
τακτά διαστήματα, (ένα καλό όριο είναι ανά εβδομάδα ή μετά το τέλος μιας δραστηριότητας).
Α. Παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας, όπως το χαλασμένο τηλέφωνο ή το βάζω έξι επίθετα μπροστά
από ένα ουσιαστικό και τα λέω στο διπλανό μου, μπαίνω σε σειρά με βάση το ύψος μου ή την
απόσταση του σπιτιού μου από το σχολείο κλπ Οι δυσκολίες που θα προκύψουν θα οδηγήσουν στο
συμπέρασμα ότι η καλή επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο για να έχουμε μια καλή οργάνωση και
σχέση.
Ζητάμε από τα παιδιά να μας φέρουν στο μυαλό τους κάποια στιγμή που μάλωσαν με τον καλύτερό
τους φίλο/φίλη και έκαναν κάτι που δεν έπρεπε, γιατί δεν είχαν καταλάβει καλά τι ήθελε εκείνος ή
εκείνη. Το γεγονός αυτό ζητάμε να το καταγράψουν ή να το ηχογραφήσουν. Στη συνέχεια ψάχνουμε
να βρούμε την ακριβή αιτία της παρεξήγησης και εστιάζουμε στις περιπτώσεις εκείνες που η αιτία
είναι η έλλειψη καλής επικοινωνίας. Γίνεται συζήτηση για την αιτία τα σύγκρουσης και αναζητούμε
την ορθή συμπεριφορά για κάθε περίπτωση και την καταγράφουμε. Σε ολομέλεια διαπιστώνουμε την
αναγκαιότητα της καλής επικοινωνίας για τη λύση των αναδυόμενων συγκρούσεων.
Προβληματισμός: Τί θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αποφύγουμε τις καταστροφές--> Δράση:
Να ενημερώσουμε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Β. Φυσικές καταστροφές. Ψάχνουμε εικόνες φυσικών καταστροφών που έχουν να κάνουν με έντονα
καιρικά φαινόμενα και παρουσιάζουν ανθρώπους μετά την καταστροφή. Τους ζητάμε να περιγράψουν
τί νομίζουν ότι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, τί θα τους συμβούλευαν να κάνουν. Ποια μέτρα θα τους
προστατέψουν. Οι προτάσεις γράφονται σε μεγάλα χαρτόνια, ηχογραφούνται ή δίνονται με τη μορφή
σκίτσων, ζωγραφιών, διαφημίσεων κλπ.
Παίζουμε ένα παιχνίδι ρόλων “Ένα ξαφνικό μπουρίνι ξεριζώνει τα δέντρα στο πάρκο της γειτονιάς”

1.β. Πραγματοποίηση δράσης: Ενημέρωση της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Στόχοι: Να έρθουν σε επαφή με τους φορείς που θα συσχετιστούν με το εγχείρημα, να
συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς θα κάνουν, να ζητήσουν την βοήθειά τους όπου νομίζουν ότι είναι
αναγκαία ώστε να πετύχουν καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία. Τρόπος εργασίας: Ομάδες όπως
παραπάνω
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Α. Δημιουργία σχεδίων του κήπου, κατασκευή κάποιας μακέτας, ή κάποιου μοντέλου με τη χρήση
ΤΠΕ από μεγαλύτερα παιδιά, (οπτικοποίηση του αποτελέσματος). Επιλογή των φυτών που θα
τοποθετηθούν σε κάθε μέρος (Επιλέγουμε να φυτέψουμε δέντρα, κλήματα και ίσως κάποιους
θάμνους και λουλούδια περιμετρικά στα παρτέρια και ορίζουμε τους χώρους όπου θα στήσουμε
το «λαχανόκηπο» τον κομποστοποιητή και το θερμοκήπιο. Ο λαχανόκηπος σε περίπτωση έλλειψης
χώρου μπορεί να δημιουργηθεί με ξύλινα χωρίσματα και σε επιφάνειες 2 τμ για κάθε καλλιέργεια)
φτιάχνουμε ενημερωτικά φυλλάδια για τα οφέλη του κήπου ( μια καμπάνια διαφήμισης που μπορεί
να περιλαμβάνει αφίσα ή κάποια οπτικοακουστική παρουσίαση που θα προβληθεί στους μαθητές
του σχολείου), πρόσκληση για βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως φύτεμα, βοτάνισμα,
στήσιμο του θερμοκηπίου ή του κομποστοποιητή, οικονομική ενίσχυση από το δήμο ή το σύλλογο
γονέων κλπ.
Β. Βρίσκω το φίλο - “φύλλο” μου και συζητώ για τα σχέδιά μου
Στόχος: Αμεσότερη και δημιουργικότερη επικοινωνία
Διαδικασία: Τα παιδιά της εμπλεκόμενης ομάδας και τα παιδιά μιας άλλης τάξης έρχονται σε επαφή
με τον ακόλουθο τρόπο προκειμένου να τα ενημερώσουν για τα σχέδιά τους. Συλλέγονται φύλλα
από τον υπάρχοντα σχολικό κήπο ή από κάποιο γειτονικό πάρκο ανακατεύονται και μοιράζονται
στα παιδιά του άλλου τμήματος. Τα παιδιά της εμπλεκόμενης ομάδας έχουν ήδη από κάποιο φύλλο
στα χέρια τους και ψάχνουν να βρουν το παιδί με το αντίστοιχο φύλλο. Αφού αλληλογνωριστούν
γίνεται συζήτηση για τα σχέδιά τους και τον τρόπο που μπορούν να βοηθηθούν. Στη συνέχεια κάνουν
το ίδιο σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα συντάσσει ένα πίνακα προτάσεων οι οποίες στη συνέχεια
ανακοινώνονται στην ολομέλεια και δημιουργούν ένα ενιαίο συμβόλαιο συνεργασίας που βασίζεται
στην αλληλεγγύη.
Επιλέγουμε να φυτέψουμε δέντρα, κλήματα και ίσως κάποιους θάμνους και λουλούδια περιμετρικά
στα παρτέρια και ορίζουμε τους χώρους όπου θα στήσουμε το «λαχανόκηπο» τον κομποστοποιητή
και το θερμοκήπιο. Ο λαχανόκηπος σε περίπτωση έλλειψης χώρου μπορεί να δημιουργηθεί με ξύλινα
χωρίσματα και σε επιφάνειες 2 τμ για κάθε καλλιέργεια.
2. Δεύτερη ομάδα δραστηριοτήτων:
Επιδιώξαμε οι δραστηριότητες του κήπου να μην είναι εποχιακές παρά να συνδέονται ως προϋπόθεση,
συμπλήρωμα ή υποδομή για δραστηριότητες (πιθανόν διαφορετικές) που θα ακολουθήσουν την
επόμενη σχολική χρονιά ή καλλιεργητική περίοδο και συμβάλλουν στον αειφόρο προσανατολισμό
του κήπου. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορική –λαογραφική διάταση γιατί μπορούμε
να ξεκινήσουμε κάποια σχέδια εργασίας που ανιχνεύουν τις κοινωνικές διαστάσεις που αφορούν την
καλλιέργεια των φυτών.
Έτσι για παράδειγμα

n Στο θερμοκήπιο κάθε χρόνο θα προετοιμάζονται φυτά για την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο
της επομένης χρονιάς.
n Ο σηπτικός σωρός (κομπόστ) θα εξασφαλίζει υπόστρωμα καλλιέργειας για την επόμενη σχολική
χρονιά.
n
Στην παραγωγή αλευριού από στάρι, η κάθε χρονιά θα χρησιμοποιεί την παραγωγή της
προηγούμενης.
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n Εάν βάλουμε οπωροφόρα δέντρα ή κάποια ελιά, η παραγωγή θα ξεκινήσει μετά από 3-5 χρόνια.
Εδώ είναι μια ισχυρή πρόκληση όπου οι μαθητές θα έρθουν σε άμεση επαφή με το ζήτημα ότι κάθε
γενιά πρέπει να αφήνει υποδομές για τις επόμενες γενιές. Είναι το τμήμα του κήπου που αρχικά θα το
φροντίσουν για αυτούς που θα ακολουθήσουν.

2.α. Κατασκευή θερμοκηπίου
Στόχος: Επιμήκυνση του χρόνου που είναι κατάλληλος για καλλιέργεια φυτών πχ πρωίμιση φυτών
που αλλιώς δεν θα άνθιζαν / κάρπιζαν πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Διατήρηση – δημιουργία
ευαίσθητων φυτών (πχ καλλωπιστικά). Χώρος – εργαστήριο προετοιμασίας για φύτευση. Χώρος με
αυξημένη υγρασία για ριζοβολία μοσχευμάτων αν χρειαστεί. Συνειδητοποίηση της μεταβολής του
μικροκλίματος με τεχνητό τρόπο.
Υλικό: Σκελετός: ανθεκτικό υλικό όπως σιδερόβεργες, σωλήνες ή και ξύλο. Κάλυμμα: Διαφανές
ελαφρύ πλαστικό. Πάγκοι εργασίας (ενδεχομένως με υδρονέφωση και απορροή)
Ιστορικά /λαογραφικά δεδομένα/οικονομικά δεδομένα/κοινωνικές αλλαγές: Βιβλιογραφική έρευνα
για την εμφάνιση των πρώτων θερμοκηπίων στην Ελλάδα, είδη που καλλιεργήθηκαν, επίσκεψη στο
κτήμα Γερουλάνου στην Αργυρούπολη για σχολικές μονάδες της Αττικής. Η μελέτη αλλαγής στις
καταναλωτικές συνήθειες, προϊόντα εκτός εποχής, οικονομικές δραστηριότητες σχετικά με είδη
θερμοκηπίου.
Διαθεματικότητα: Φυσική: Μετρήσεις θερμοκρασίας - υγρασίας μέσα και έξω από το θερμοκήπιο,
θερμομόνωση. Μελέτη προσομοίωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου (ιδίως αν γυάλινο).
Γεωμετρία: Όγκος – επιφάνεια στερεών, μετρήσεις, καθετότητα (χρήση νήματος στάθμης, αλφαδιού)
Κοινωνιολογία αλλαγή των κοινωνικών συνηθειών και της παραγωγής για κάποιες περιοχές
-οικονομία – η οικονομική μεγέθυνση και οι αλλαγές στη διαχείριση της αγροτικής παραγωγήςχρηματιστήριο αγροτικών προϊόντων.
Διαδικασία

n Ο χώρος μπορεί να βρίσκεται και σε μια από τις μη χρησιμοποιούμενες για άλλες δραστηριότητες
πλευρές του σχολικού κτιρίου. Το έδαφος μπορεί να είναι και συμπαγές (μπετόν ή άσφαλτος). Μπορεί
να είναι ακόμη και η βορινή πλευρά του κτιρίου αν δεν είναι πολύ σκοτεινή. Η ταράτσα είναι ΟΚ αν 1)
υπάρχει παροχή νερού και 2) το νερό που θα περισσεύει δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η θερμοκρασία
πάντως θα παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση.

n Δε θα πρέπει ο χώρος να είναι εύκολα προσβάσιμος όταν το σχολείο δε λειτουργεί (ενδεχόμενο
κλοπής – βανδαλισμού) και δεν πρέπει να γειτονεύει με χώρο αθλοπαιδιών (κίνδυνος ζημιών).

n Πρόβλεψη για αερισμό.
n Σε περίπτωση ακριβής κατασκευής πρόβλεψη για διάλυση και αποθήκευση το καλοκαίρι

2.β. Σηπτικός σωρός (κομπόστ)
Στόχος: Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, ανακύκλωση οργανικών υλικών, εξασφάλιση οργανικού
υποστρώματος για χρήση στον σχολικό κήπο.
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Υλικό: Διάφορα είδη υποδομής, δύο κύριες παραλλαγές:
1. σε συμπαγές έδαφος προτιμάται κλειστή αλλά αεριζόμενη κατασκευή για αποφυγή απορροών. Η
προσθήκη προαιρετικά γαιοσκωλήκων βελτιώνει το αποτέλεσμα.
2. σε χώμα προτιμότερη είναι το σκάψιμο ρηχού λάκκου με κάποιο στοιχειώδες τοίχωμα
Ιστορικά /λαογραφικά δεδομένα-οικονομικά / κοινωνιολογικά: Σε περιοχές της Άπω Ανατολής
στο παρελθόν (δεν υπήρχαν χημικά λιπάσματα) η λίπανση του ρυζιού γινόταν και με ανθρώπινα
περιττώματα. Στο παρελθόν η στρωμνή (άχυρο) των ζώων μαζί με την κοπριά τους φυλασσόταν μετά
τα περιοδικά καθαρίσματα των στάβλων σε λάκκους για χρήση στο μποστάνι. Τώρα είναι πάλι της
μόδας, αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας (αν και όχι τόσο ακίνδυνη).
Διαθεματικότητα: Βιολογία: Αποικοδομητές, κύκλος ζωής ύλης και στοιχείων, μεταβολισμός.
Μετρήσεις θερμοκρασίας – βιολογική δραστηριότητα
Φυσική – εμείς και ο κόσμος - ενέργεια κύκλος ζωής κλπ – κοινωνιολογία ατομική στάση απέναντι
στα απορρίμματα οικονομία – εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας.
Διαδικασία:

n Ο χώρος μπορεί να βρίσκεται και σε μια από τις μη χρησιμοποιούμενες για άλλες δραστηριότητες
πλευρές του σχολικού κτιρίου. Το έδαφος μπορεί να είναι και συμπαγές (μπετόν ή άσφαλτος) αν
και καλύτερα όχι. Μπορεί να είναι ακόμη και η βορεινή πλευρά του κτιρίου ακόμα και αν είναι πολύ
σκοτεινή.

n Μια καλή ιδέα (αν το σχολείο ανακυκλώνει) να βρίσκεται κοντά στο χώρο όπου ανακυκλώνεται
γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο. Εναλλακτικά να είναι κοντά στα δοχεία απορριμμάτων.
n

Αν η ζύμωση προχωρά κανονικά (αερόβια) οι οσμές δεν είναι ενοχλητικές. Εδώ μειονεκτούν τα
κλειστά δοχεία. Καλού κακού μακριά από παράθυρα ή εισόδους αέρα εξαερισμού.

n

Πρόβλεψη για νερό (η περιοδική διαβροχή στα νότια κλίματα είναι απαραίτητη) και ενδεχόμενα
κάλυψη με πλαστικό.

n Σε περίπτωση ακριβής κατασκευής πρόβλεψη για αποθήκευσή της το καλοκαίρι.
n Το καλοκαίρι το υλικό ενσακκίζεται αφού στεγνώσει και φυλάσσεται σε δροσερό μέρος (στον
ήλιο καίγεται).
Παραλλαγές
1. Αγορά έτοιμου δοχείου από κάποιο κατάστημα ή Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης.
2. Αν υπάρχουν πολυετή φυτά, αγορά ενός ηλεκτρικού κλαδοτεμαχιστή για το θρυμματισμό φύλλων
και κλαδιών.

2.γ. Δραστηριότητες στο “λαχανόκηπο”
Ενδεικτικά αναφέρουμε μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει στο λαχανόκηπο και με τον ίδιο
τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε για άλλες κατηγορίες φυτών όπως όσπρια, λαχανικά ή ακόμα με
την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών κλπ
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«Από το σπόρο στο ψωμί»
Στόχος: Επαφή στην πράξη με τη διαδικασία παραγωγής ψωμιού, του βασικού μέσου διατροφής στην
Ευρώπη / Μεσόγειο. Γνωριμία με τα στάδια (σπορά, θέρος, αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα, κοσκίνισμα)
οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της παραγωγής σιτηρών.
Υλικό: Σπόροι σταριού, γουδί, ανεμιστήρας, κόσκινο
Ιστορικά /λαογραφικά δεδομένα/οικονομικά /κοινωνιολογικά

n «Θέρος – τρύγος – πόλεμος» «όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα κ.λπ.»
n Κάθε ήπειρος/ Πολιτισμός/ ανθρώπινη φυλή έχει το δικό της σιτηρό: Ευρώπη- Λευκή:
Στάρι, Ασία-κίτρινη: Ρύζι Αφρική –μαύρη: σόργο Αμερική- κόκκινη: καλαμπόκι. (Το παραπάνω με
πιο … πολιτικά ορθό τρόπο:) Οι μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν γύρω από κάποιο σιτηρό. Στην
πραγματικότητα η επιβίωση του ανθρώπου ως γεωργού (και η ευμάρεια και πληθυσμιακή αύξηση
που αυτό συνεπάγεται) βασίστηκε σ αυτό το βασικό είδος τροφής (staple food), και ανάλογα με το
κλίμα καλλιεργήθηκε το κατάλληλο σιτηρό.

n Τοπωνύμια (Αλώνι, Πετράλωνα, Αλωνίσταινα) μέρη με πολύ αέρα.
n Εργαλεία: Δρεπάνι, Λισγάρι
n Ορολογία: Θημωνιά, πίτουρα, λίχνισμα, άγανα
n

Σίκαλη (βρίζα) υγρά – ψυχρά εδάφη, Πυρίτιο στα στελέχη --> χρήση σε αχυροσκεπές τυπικές
της Β. Ευρώπης.

n Στο τέλος διαπιστώνεται η ανάγκη εξωτερικής ενέργειας (μυϊκής/υποζύγια, ανέμου/νερού)
n Προβληματισμός για μεγάλα παιδιά: ποιος εκμεταλλεύτηκε ποιον για την ανάπτυξη και επιβίωσή
του: ο άνθρωπος τα σιτηρά ή τα σιτηρά τον άνθρωπο;

n Το χρηματιστήριο αγροτικών προϊόντων - το ταξίδι των σιτηρών από την αρχαιότητα ως σήμερα.
n Τέχνη και σιτηρά μουσική – χορός – σχετικά τραγούδια.
n Γνωριμία με το φυτό και τις καλλιεργητικές του ανάγκες.
Διαδικασία:
Σπορά τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, πότισμα αν δεν βρέχει (Καλλιεργητικές λεπτομέρειες αργότερα)
Επειδή δεν είναι απαραίτητο να αλέσουμε την δική μας παραγωγή, δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε
τον... Ιούνιο για τα υπόλοιπα στάδια. Λύση ανάγκης: σπορά, άλεσμα και κοσκίνισμα γίνεται και με
αγορασμένο σπόρο από το σούπερ μάρκετ
Το αλώνισμα (χωρισμός σπόρου από λέπυρα) γίνεται με τα χέρια (τα παιδιά διαπιστώνουν γιατί
χρησιμοποιούνταν ζώα).
Το λίχνισμα (απομάκρυνση λεπύρων και αγάνων) γίνεται με χρήση του ανεμιστήρα
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Το άλεσμα στο μύλο υποκαθίσταται από γουδί ή ηλεκτρικό μύλο του καφέ
Διαθεματικότητα
Φυσική: Μορφές ενέργειας και μετατροπές. Βιολογία: Ανατομία μονοκότυλου φυτού, μέρη του
σπόρου. Γλώσσα: Σχετικά κείμενα από το ανθολόγιο ή κάποια άλλα λογοτεχνικά κείμενα. Ιστορία: Ο
άνθρωπος γίνεται καλλιεργητής, η οικονομία των τροφίμων η υπερπαραγωγή τροφής σε ένα μέρος
του κόσμου και η έλλειψη σε κάποια άλλα μέρη. Προβληματισμοί πάνω στα μεταλλαγμένα προϊόντα.
Γεωγραφία –Εμείς και ο κόσμος κλπ Γιορτές γύρω από της δραστηριότητες που συνοδεύουν την
καλλιέργεια του σιταριού σε διάφορες περιοχές μουσική –χορός –ζωγραφική –καλαθοπλεκτική κλπ
Παραλλαγές
1. Κριθάρι: για πιο ξερικά εδάφη – κλίματα, μικρότερη παραγωγή αλευριού
2. Παραγωγή και ψωμιού

3. Τρίτη ομάδα δραστηριοτήτων: δραστηριότητες διαχείρισης της παραγωγής
Τα παραγόμενα προϊόντα μπορεί να είναι λαχανικά, δημητριακά, ελιές, φρούτα και λουλούδια. Η ύπαρξη
ενός ημερολογίου (καθημερινή ενημέρωση) και ενός βιβλίου παρακολούθησης των παρεμβάσεων
και αλλαγών που θα περιέχει και το φωτογραφικό αρχείο για τον κήπο (ενημέρωση όταν έχουμε
σημαντικές αλλαγές) θα αποτελέσει μαζί με τον ίδιο τον κήπο το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους
δημιουργούς και τους συνεχιστές κάθε φορά των δράσεων που σχετίζονται μ’ αυτόν. Μπορεί ακόμη
να υπάρχει και ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό.
Τα παραγόμενα προϊόντα κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς οδηγούν σε μια άλλη ομάδα
δραστηριοτήτων. Κάθε ομάδα φυτών φροντίζεται από μια ομάδα εργασίας με βάση τις ανάγκες των
συγκεκριμένων φυτών για πότισμα, σκάλισμα, λίπανση, κλάδεμα κλπ. Για κάθε δέντρο ή θάμνο έχουμε
το δελτίο παρακολούθησης που ενημερώνει η ομάδα, την ταυτότητά του που δίνει πληροφορίες για
το όνομά του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του την ετήσια εξέλιξή του. Κάτι ανάλογο κάνουμε και για τις
ετήσιες καλλιέργειες. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει κάθε χρονιά ένα σχέδιο εργασίας
όταν έχουμε μια καινούρια μαθητική ομάδα που θα δραστηριοποιείται στον κήπο.
Η παραγωγή τώρα μπορεί να είναι ασήμαντη ως πολλή μεγάλη και αυτό εξαρτάται από το χώρο, το
μέγεθος, την αποτελεσματικότητα διαχείρισης και τις ενδεχόμενες καταστροφές. Αν όλα πάνε καλά
και έχουμε αρκετές ποσότητες από κάποια προϊόντα προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις.:

n Αν πρόκειται για λαχανικά (επειδή γίνονται συχνά όλα μαζί) τη συλλογή τους και προσφορά σε
κάποιο γειτονικό ορφανοτροφείο, κάποιο ίδρυμα κλπ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από επίσκεψη
συζήτηση και ενημέρωση γύρω από τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
φιλοξενούμενοι.
n Το ίδιο όπως και με τα λαχανικά μπορεί να γίνει και με τα όσπρια. Μπορούμε να έχουμε και
αναζήτηση παραδοσιακής μαγειρικής, ενημέρωση για τη διατροφική αξία της παραγωγής και
μαγείρεμα και διοργάνωση κάποιας ημερίδας υγιεινής διατροφής.
n Αν έχουμε μια ή περισσότερες ελιές η συγκομιδή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα σχέδιο
εργασίας με θέμα την ελιά αλλά και οι παραγόμενες να συσκευαστούν σε βάζα, αφού μάθουμε πώς
επεξεργάζονται, να πωληθούν σε κάποιο πάγκο που θα στηθεί δίπλα ή και μέσα στο κυλικείο και τα
έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του κήπου.
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n Το ίδιο με την προηγούμενη δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με την παραγωγή φρούτων ώστε
την περίοδο παραγωγής τους θα πωλούνται με τον προαναφερθέντα τρόπο και με τον ίδιο στόχο.
Φυσικά μια τέτοια δράση θα πρέπει να συνοδεύεται και από δράσεις ενημέρωσης της σχολικής
κοινότητας, του συλλόγου γονέων κλπ Το κυλικείο δύσκολα μπορεί να φανεί τροχοπέδη σε μια τέτοια
δράση μια και οι μαθητές ελεύθερα θα αποφασίσουν την επιλογή της τροφής που θα αγοράσουν,
αλλά οι δράσεις τέτοιου είδους μπορεί να δημιουργήσουν την ανάγκη για ένα διαφορετικού τύπου
κυλικείο. Ένα κυλικείο που θα λειτουργεί σε συνεργασία με κάποιο μαθητικό συνεταιρισμό. Τότε όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς φανταζόμαστε θα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η
όλη προσέγγιση στη λειτουργία ενός τέτοιου κήπου νομίζουμε ότι θα δώσει τις κατάλληλες λύσεις,
αμβλύνοντας τις ενδεχόμενες συγκρούσεις, σίγουρα όμως είναι και μια μεγάλη πρόκληση ως προς
την αειφορική της διαχείριση.

4. Τέταρτη ομάδα δραστηριοτήτων: δραστηριότητες με διαφορετική διάσταση

n Οργάνωση ανοιχτού μαθήματος για κάποια μαθήματα ή και για όλα, κάποιες μέρες του σχολικού
έτους στον κήπο.
n

Μέρα που οι μαθητές απολαμβάνουν τον κήπο κατά βούληση διαλέγοντας μέρη όπου τους
δίνουν το όνομα που θέλουν, τα στολίζουν, παίζουν φανταστικά παιχνίδια π.χ. κάνουν ένα ύψωμα ένα
απόρθητο κάστρο.

n Παιχνίδια ρόλων τα παιδιά προσωποποιούν τα φυτά και φτιάχνουν ιστορίες μιλώντας μεταξύ
τους. Παίζουν με τα ονόματα των φυτών. Αναζητούν το φυτό ή τα φυτά του μήνα με κάποιο παιχνίδι
θησαυρού ή με παιχνίδια προσανατολισμού.
n Για μικρότερα παιδιά μπορεί τμήματα του κήπου να μετονομαστούν με βάση τη δική τους κωδική
γλώσσα. Να δημιουργήσουν με πέτρες κάποια δικά τους μονοπάτια και να τα ονοματοδοτήσουν.
Να δημιουργήσουν περιοχές κατά τα πρότυπα των συνόρων, παίζοντας παιχνίδια, πώς περνώ τα
σύνορα, να προβληματιστούν πάνω στην ύπαρξη συνόρων.
n Μια μέρα μετά από δυνατή βροχή να παίξουν με τις λάσπες, ανοργάνωτα ή και οργανωμένα
κάνοντας δημιουργίες με λάσπη.
Τέλος η συνολική διαχείριση συντήρησης του κήπου, μπορεί να γίνεται από την περιβαλλοντική
μαθητική ομάδα επικουρούμενη από το Δήμο ή το Σύλλογο Γονέων τις περιόδους που η ομάδα δε
θα μπορεί να δράσει, αλλά και από μία ομάδα που θα έχει εκπροσώπους από κάθε σχολικό τμήμα.

Αντικειμενικές δυσκολίες διατήρησης του κήπου
Όπως είπαμε και στην αρχή, ένας εγκαταλελειμμένος κήπος μπορεί να έχει αρνητικότερες συνέπειες
στη διαμόρφωση θετικής στάσης προς το περιβάλλον από ότι αν δεν υπήρχε καθόλου.
Η συνολική προσέγγιση του ζητήματος «σχολικός κήπος», ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά
περίπτωση στο στάδιο της υλοποίησης και λειτουργίας δυσκολίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις ή και αναστολή των δράσεων. Στην ενότητα αυτή
θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τις πιθανότερες αιτίες που δημιουργούν προβληματικές
καταστάσεις και να προτείνουμε κάποιες λύσεις κυρίως μέσα από την εμπειρία μας.
Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει την σωστή διαχείριση με τους μαθητές μας και δεν έχουμε ζημιές
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ή καταστροφές από τους μαθητές του σχολείου που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πχ ή από
συμμετέχοντες μαθητές που λειτουργούν ανώριμα σε κάποια περίπτωση, τόσο για τον κήπο τον
ίδιο όσο και για τα υποστηρικτικά στοιχεία, κομποστοποιητής, θερμοκήπιο κλπ είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουμε τις παρακάτω δυσκολίες:
Η πιο συνηθισμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι οι βανδαλισμοί. Αυτοί μπορεί να είναι
δύο τύπων ανθρωπογενείς και διαχειριστικοί και κάθε ένας από τους παραπάνω τύπους μπορεί
να χωριστεί σε εξωτερικούς και από εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του
κήπου.
Οι ανθρωπογενείς εξωτερικοί παράγοντες σχετίζονται κυρίως με εξωσχολικούς, που χρησιμοποιούν
τους χώρους του σχολείου πολλαπλά και είτε με αθλητικές δραστηριότητες, είτε σκόπιμα με άλλες
δραστηριότητες προκαλούν καταστροφές.
Οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να είναι:

n Να σχεδιαστεί μια διαδικασία προσέγγισης και συζήτησης με τις ομάδες την ώρα της δράσης
τους κατά τις ώρες που το σχολείο δε λειτουργεί.
n

Η χρήση μηνυμάτων με επεξηγηματικές ταμπέλες, οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην ανάδειξη
της προσπάθειας των μαθητών, αλλά και μηνυμάτων φτιαγμένα από τους μαθητές που διαδίδουν την
αξίες του σχολικού κήπου.

n Εποπτεία του χώρου από το σχολικό φύλακα εφόσον υπάρχει, στη λογική της ενημέρωσης και
της χρήσης του χωρίς βανδαλισμούς.
Οι ανθρωπογενείς εσωτερικοί παράγοντες, αφορούν τη λειτουργία του σχολείου για διάφορες
δραστηριότητες νόμιμες, αλλά σε άλλο πλαίσιο από φορείς όπως πχ ο Σύλλογος Γονέων ή από
φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το δήμο, αθλητικά σωματεία, γυμναστική για συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού, καλοκαιρινά προγράμματα κλπ. Η θεσμοθετημένη δράση μπορεί να δημιουργήσει τα ίδια
αλλά πολλές φορές και μεγαλύτερα ζητήματα με τη δραστηριότητα από εξωσχολικούς. Οι φθορές
που δημιουργούνται μπαίνουν ως αντικείμενο αντιδικίας και ο ένας φορέας ρίχνει την ευθύνη στον
άλλο. Η κατάσταση τότε ίσως ενέχει μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης. Οι λύσεις που προτείνονται
είναι οι ακόλουθες:

n Όταν πρόκειται για Συλλόγους Γονέων, οι μαθητές είναι ευαισθητοποιημένοι από το πρόγραμμα
διαχείρισης και προσέχουν, υπάρχει όμως ο κίνδυνος ειδικότερα για τα μικρά παιδιά, όπου το
διαφορετικό πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές συμπεριφορές. Όταν για παράδειγμα
ο υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων, προσεγγίζει τα αγωνίσματα χωρίς να νοιάζεται για τον
περιβάλλοντα χώρο τότε μπορούν να δημιουργηθούν φθορές. Ο Σύλλογος γονέων θα πρέπει να
παίξει το ρόλο του επόπτη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
n Σε άλλες περιπτώσεις, προτείνεται μια αρχική συμφωνία όπου οι ενδεχόμενες φθορές, θα πρέπει
να αντικαθίστανται άμεσα, ώστε να μην γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές εφόσον διαπιστωθούν
μετά τη χρήση του χώρου.

n Φυσικά η χρήση μηνυμάτων στη λογική που περιγράψαμε παραπάνω βοηθά στην προστασία
του χώρου.
Οι διαχειριστικοί εξωτερικοί παράγοντες αφορούν το ζήτημα διαχείρισης του κήπου κυρίως κατά τις

65

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ

σχολικές διακοπές και αναλαμβάνει κάποια δημοτική υπηρεσία να κάνει κατά περιόδους συντήρηση
του κήπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η συντήρηση εκχωρείται κατά την περίοδο των διακοπών
συμβαίνει συχνά δράσεις που έχουν σχεδιαστεί με βάση κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα να
ακυρώνονται λόγω άγνοιας των υπαλλήλων για τη δραστηριότητα. Π.χ. έχουμε φυτέψει σπόρους
και παρότι έχουμε σημαδέψει το σημείο η ομάδα εργασίας που καθαρίζει τον κήπο χρησιμοποιεί ένα
μηχάνημα και δεν το προσέχει ή το πότισμα δεν γίνεται κανονικά αλλά και όταν υπάρχει ο διαθέσιμος
υπάλληλος ακόμη και ένα έκτακτο γεγονός όπως ασθένεια απεργία, μπορεί να έχει αποτέλεσμα
κάποια φυτά να ξεραίνονται.
Οι προτεινόμενες λύσεις σε αυτή την περίπτωση είναι:

n Να έχει οριστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο στις περιπτώσεις που έχουμε έκτακτα γεγονότα.
n Να υπάρχει πάντα μια λίστα με ονόματα των διαχειριστών με τη χρονική περίοδο που κάθε
ένας είναι διαθέσιμος ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να προλάβουμε τυχόν έκτακτα
περιστατικά.
n Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί τουλάχιστον για το πότισμα να είναι οι καθηγητές που
εφημερεύουν την κάθε εβδομάδα.
n

Να οριστούν ομάδες μαθητών που ανά εβδομάδα (σε συνεργασία με γονείς αν πρόκειται για
μικρότερα παιδιά) που θα εποπτεύουν την κατάσταση του κήπου.
Οι διαχειριστικοί εσωτερικοί παράγοντες αφορούν τις επιλογές που κάνει για τη συντήρηση του κήπου
η ίδια η σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε λεπτομερείς και ξεκάθαρες οδηγίες προς
τις ομάδες μαθητών που προβαίνουν σε δράσεις. Η σύγχυση μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις και
συγκρούσεις και οι δράσεις συντήρησης να έχουν ζητήματα. Η περιγραφή που έγινε παραπάνω για
τον τρόπο λειτουργίας του κήπου, δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γραφούν οι οδηγίες και θα
καθοδηγηθούν οι μαθητές ώστε να αποφύγουμε πιθανές αλληλοκαλύψεις και συγκρούσεις. Γενικά
η όλη προσέγγιση που έγινε επιζητά τη λύση, να έχει την απόλυτη διαχείριση του κήπου η σχολική
κοινότητα και όποια άλλη εξωτερική βοήθεια χρειαστεί να έχει απλά επικουρικό χαρακτήρα. Σε αυτή
την περίπτωση οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, αφορούν τις περιπτώσεις που κανείς δεν
μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αν και συνήθως κάποιος θα δώσει λύση.
Γενικά. πάντως. σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες λύσεις μπορεί να είναι:

n Πολύ καλή οργάνωση των ομάδων δράσης κατά τις διακοπές, που σημαίνει ότι κάθε μέλος έχει
ξεκάθαρες αρμοδιότητες ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις δημιουργίας συγκρούσεων.
n Χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων και συντήρησης με αναπληρωματικά μέλη.
n Στόχοι και αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την περίοδο δράσης.
Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δύο ζητήματα τεχνολογίας που μπορούν να βοηθήσουν στη
συντήρηση του κήπου σε περιόδους που η σχολική μονάδα δε λειτουργεί και δεν υπάρχει δυνατότητα
συστηματικής παρέμβασης. Το πότισμα και την κάμερα παρακολούθησης.

n Το πότισμα μπορεί να γίνει με συσκευή αυτόματου ποτίσματος η οποία όμως έχει την πιθανότητα
να κλαπεί ή να υποστεί φθορές. Επιπλέον πάντα υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστεί βλάβη και να
γίνεται σπατάλη νερού. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:
n

Το αυτόματο πότισμα να βρίσκεται σε κάποιο χώρο προστατευμένο, οπότε μειώνουμε τις
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πιθανότητες για κλοπές ή φθορές και σπατάλης νερού, αλλά δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις
παρεμβάσεις στο σύστημα των σωληνώσεων. Μια πρόταση είναι να είναι υπόγειο ώστε να μην είναι
ορατό.

n

Μια άλλη πρόταση είναι να βρίσκεται στο εσωτερικό κάποιου δωματίου. Ένας τρόπος για να
αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει ο χώρος (σε περίπτωση εσωτερικής τοποθέτησης) είναι
ένα σιφόνι ή απλά μια τρύπα στον τοίχο, με κλίση και χαμηλά, στο ύψος του πατώματος (συχνά είναι
η ίδια η τρύπα εξόδου του σωλήνα ποτίσματος).

n Να χρησιμοποιήσουμε τζελ ποτίσματος (ο οικολογικός χαρακτήρας όμως μπορεί να αμφισβητηθεί),
το οποίο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, μειώνει τη συχνότητα ποτίσματος και παρέχει στα φυτά
το νερό που χρειάζονται για να μπορούν να διατηρηθούν ως και 25 ημέρες χωρίς πότισμα. Επιπλέον
αυξάνει το κόστος συντήρησης.
Η κάμερα παρακολούθησης μπορεί να είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο και να δίνει ζωντανή εικόνα
μέσω διαδικτύου. Η ποιότητα της κάμερας σχετίζεται με την ποιότητα της πληροφορίας που μπορεί να
δώσει. Επίσης είναι δύσκολο να εποπτεύσει ολόκληρο τον κήπο. Ένας σημαντικότερος περιορισμός
σχετίζεται με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Περιγράψαμε παραπάνω τις αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαχείριση του κήπου,
κυρίως όπως τις έχουμε βιώσει μέσα από τις δράσεις που γίνονται στις αυλές των σχολικών αυλών και
έχοντας κυρίως κατά νου αστικές σχολικές μονάδες. Σερ κάθε περίπτωση η σωστή οργάνωση και η
ισορροπίες που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών
αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στη συντήρηση και τη διατήρηση των σχολικών κήπων.

Επίλογος
Το πρασίνισμα των σχολικών αυλών δεν πρέπει μόνο να βελτιώνει το σχολικό περιβάλλον, πρέπει να
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την αειφορία,
να προάγει τη διαθεματικότητα και να προσφέρει εναύσματα για τα υπόλοιπα μαθήματα.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα-πείραμα μέσα από τη θεματολογία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί μπορεί
να αξιοποιήσει όλο το μαθητικό δυναμικό και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση
ενεργών πολιτών που θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός
τόπου. Εξάλλου μέσα από την ποικιλία των δραστηριοτήτων και των σχεδίων εργασίας που μπορούν
να υλοποιηθούν ενδυναμώνονται η αυτοεκτίμηση και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στη μαθητική
κοινότητα. Οι μαθητές γίνονται ικανοί να αυτό-αξιολογούνται και να ανασχεδιάζουν να αυτορυθμίζουν
τη γενικότερη συμπεριφορά τους, να διαχειρίζονται κρίσεις και δυσκολίες. Μπορούν ακόμα μέσα από
τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης να την κατανοούν, να αναστοχάζονται και να αναπτύσσουν
την κριτική τους σκέψη. Τους δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιούν τις ιστορικές διαστάσεις της
φυτικής παραγωγής και να προσδιορίζουν την υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση του σήμερα,
αλλά και την ανισοκατανομή στη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλέον οι μαθητές θα
έρθουν σε επαφή με εκείνες τις συνεργατικές διαδικασίες που θα τους προσανατολίσουν σε ένα
κοινωνικό μοντέλο που θα εξασφαλίζει μια συγκρατημένη, ορθολογική κοινωνική ζωή η οποία θα
παραπέμπει σε μια συνετή διαχείριση.
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Eισαγωγή
Όπως αναφέρουν οι Oakley κ.ά η συνεργατική μάθηση έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ θετικές
επιπτώσεις σχεδόν σε κάθε πιθανό μαθησιακό αποτέλεσμα. Ωστόσο δεν αρκεί η απλή κατανομή
των μαθητών σε ομάδες για τη διασφάλιση αυτών των θετικών επιπτώσεων αλλά απαιτούνται
συγκεκριμένα βήματα για να αναπτύξει μια ομάδα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με
υψηλά αποτελέσματα. Ειδάλλως «η μαθησιακή εμπειρία της ομάδας θα μπορούσε να είναι
αναποτελεσματική ή ακόμα και καταστροφική» (Οakley κ.ά., 2012 σ. 21).
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο ο σχηματισμός των ομάδων επιχειρήθηκε να βασιστεί στα
παρακάτω χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας:
1. Κοινός σκοπός :Ο σκοπός είναι κοινός, μας ενώνει και όλοι βρίσκουμε νόημα σε αυτόν.
2. Συνειδητοποίηση: Η ομάδα γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει. Έχουν ομόφωνα αποφασιστεί:
προσδοκίες, κανόνες, τρόποι κτλ.
3. Στόχοι: Η ομάδα έχει συγκεκριμένους και απαιτητικούς στόχους.
4. Φιλικό Κλίμα: Το κλίμα είναι άνετο, ανεπίσημο και φιλικό. Δεν υπάρχουν εντάσεις, υπάρχει όρεξη
για δουλειά και οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται για αυτό που κάνουν.
5. Συζήτηση: Γίνεται συζήτηση στην οποία όλοι συμμετέχουν! Κανείς δε φοβάται να πει την ιδέα του,
όποια κι αν είναι αυτή.
6. Ελευθερία έκφρασης: Όλοι νιώθουν άνετα και εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα.
7. Διαφωνία: Η διαφωνία θεωρείται θετική! Αν προκύψει διαφωνία, εξετάζονται τα επιχειρήματα και
αναζητείται η λύση. Αν δε βρεθεί λύση, βρίσκεται τρόπος η ομάδα να συνεχίσει με αυτές, χωρίς να
εμποδίζονται οι στόχοι της.
8. Ομοφωνία: Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται όταν η ομάδα φτάσει στο σημείο που
συμφωνούν όλοι. Αν υπάρχουν διαφωνίες εκφράζονται, αλλά δε λαμβάνονται αποφάσεις με απλή
πλειοψηφία, παρά μόνο με ομοφωνία.
9. Υπευθυνότητα: Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του. Σέβεται την ομάδα και τον τρόπο
λειτουργίας της και δρα ανάλογα.
10. Κριτική: Γίνεται συχνά κριτική με ειλικρίνεια, αβίαστα και εποικοδομητικά. Πολλές φορές η κριτική
αξιοποιείται για να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια.
11. Εναλλασσόμενη ηγεσία: Το θέμα δεν είναι ποιος θα ηγείται, αλλά να επιτευχθεί ο στόχος.
(ΜcGregor, 2005; Katzenbach & Smith, 2002)
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούμε σκόπιμο να τα χρησιμοποιήσουμε ως κριτήρια για το
σχηματισμό ομάδων έτσι ώστε κάθε ομάδα να διαθέτει μέλη που θεωρούν ως πιο σημαντικά
διαφορετικά χαρακτηριστικά και επομένως ως σύνολο να έχουμε μια ομάδα που θα εκτιμά όσο
το δυνατόν περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Μοιράζεται στους εκπαιδευτικούς ο
πίνακας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει και να κόψει
τρία από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σχηματίσουν
τετραμελείς ομάδες που να διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας.
Αρχικά δίνεται στις ομάδες κάποιο πληροφοριακό υλικό για να μελετήσουν. Δίνεται μια περιγραφή
των βημάτων που απαιτούνται για να δημιουργηθεί, συντηρηθεί και αξιοποιηθεί ένας σχολικός κήπος:
αρχικό πλάνο, στοχοθεσία, εργαλεία, ενημέρωση σχολικής κοινότητας και διεύθυνσης, επιλογή
φυτών, προετοιμασία των φυτών για φύτεμα, σχέδιο συντήρησης του κήπου, καθιέρωση «ώρας
του κήπου», χρησιμοποίηση σχεδίων μαθημάτων, διαθεματική αξιοποίηση του σχολικού κήπου.
(Μάναλης κ.ά., 2005; Growing Minds, 2013). Επίσης δίνεται ένα ημερολόγιο σποράς, φυτέματος
και συγκομιδής λαχανικών βάσει του οποίου μπορεί να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί ένας
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σχολικός κήπος (Φτιάχνω μόνος μου, 2013). Τέλος τους δίνονται κάποια ενδεικτικά σχέδια υποβολής
προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αντικείμενο το σχολικό κήπο (Περιβαλλοντική Γ΄
ΔΙΔΕ Αθήνας , χ.η.)

Πρώτο φύλλο εργασίας
Το πρώτο φύλλο εργασίας αφορά τη στοχοθεσία των ομάδων. Αρχικά δίνονται στις ομάδες προς
συζήτηση τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Τι θέλεις να έχεις πετύχει μέχρι το επόμενο εξάμηνο;
2. Τι θέλεις να έχεις πετύχει σε ένα χρόνο από τώρα;
3. Πώς θα ήθελες να είναι ο σχολικός σου κήπος και το πρόγραμμα σε πέντε χρόνια;
4. Σε τι πιστεύεις ότι θα βοηθήσει το πρόγραμμα για το σχολικό κήπο το σχολείο σου;
5. Σε τι πιστεύεις ότι θα βοηθήσει το πρόγραμμα για το σχολικό κήπο τους μαθητές σου;
6. Γιατί θέλεις να φτιάξεις ένα σχολικό κήπο;
Ακολούθως δίνονται τα χαρακτηριστικά της καλής στοχοθεσίας βάσει των οποίων ένας στόχος πρέπει
να είναι SMART Specific (= Συγκεκριμένος), Measurable (= Μετρήσιμος), Achievable (= Εφικτός),
Realistic (= Ρεαλιστικός), Time-Bound (= Χρονικά Δεσμευτικός) (Bartle, 2013).
Τέλος, δίνονται παραδείγματα ταξινομίας στόχων κατά Bloom (Clark, 2013), σύμφωνα με το νέο
Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) και σύμφωνα
τους 5 μαθησιακούς πυλώνες της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την UNESCO (UNESCO
2010) (βλ. εικόνα1) στους οποίους άλλωστε βασίστηκε και η στοχοθεσία του νέου προγράμματος
σπουδών. Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα και πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
θέσουν τους δικούς τους στόχους εξειδικεύοντας και προσαρμόζοντάς τους στο πρόγραμμα σχολικού
κήπου που θα σχεδιάσουν.

Μαθησιακοί Πυλώνες της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Δεύτερο Φύλλο Εργασίας
Τρεις είναι οι λόγοι που υπαγορεύουν την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών στη φάση του
σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
1. Το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία, ένας εκπαιδευτικός στόχος που περιλαμβάνεται στα
Αναλυτικά Προγράμματα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με το σκεπτικό ότι, μεταξύ επιδιώξεων
του σχολείου είναι και η σύνδεση της σχολικής με την κοινωνική ζωή που θα εμπλουτίσει και θα
νοηματοδοτήσει τις εμπειρίες των μαθητών/τριών και θα οδηγήσει σταδιακά στη διαμόρφωση
ενεργών και υπεύθυνων πολιτών (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ 2002 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: Passy, 2012).
2. Η ίδια η φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, που θέτει τις
ολιστικές προσεγγίσεις στο κέντρο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και αυτές περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα, τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και
σε ευρύτερο επίπεδο, προκειμένου οι γνώσεις να οδηγούν στην αλλαγή των στάσεων και να
μετασχηματίζονται σε ικανότητα για δράση (Johnson, 2012 ; Ταμουτσέλη & Μητακίδου, 2006).
3. Οι πρακτικές ανάγκες που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος για τη δημιουργία
ενός σχολικού κήπου που μπορεί να είναι η εξεύρεση οικονομικών και άλλων πόρων, η ανάγκη
για συντήρηση του σχολικού κήπου και κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, η ανάγκη για
ενημέρωση εξαιτίας της έλλειψης τεχνογνωσίας ή και η ανάγκη για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις
όπως χωματουργικές εργασίες, κατασκευές κτλ. (Ακύλας & Λιαράκου, 1999 ; Μάναλης κ.ά., 2005)
Άλλωστε, έρευνες έχουν δείξει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας όσα project ανάλογου
περιεχομένου δεν συμπεριλαμβάνουν στην υλοποίηση ευρύτερες συνεργασίες (Jonson, 2012).
Το δεύτερο φύλλο εργασίας είναι μία σχάρα αποτύπωσης α) των φορέων με τους οποίους
μπορούν να συνεργαστούν, β) του είδους της συνεργασίας, αν πρόκειται για συμμετοχή σε
πρόγραμμα ή άλλη, γ) της φάσης του προγράμματος κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η
συνεργασία και δ) σχολίων ή υπενθυμίσεων που αφορούν στη συνεργασία ((Πίνακας 1).
Συνεργασία με Φορείς
Φορέας
(ποιος είναι ο φορέας
συνεργασίας;)

Πρόγραμμα / Είδος
Συνεργασίας
(τι συνεργασία
θα υπάρξει; θα
παρακολουθήσετε
κάποιο πρόγραμμα;)

Φάση Προγράμματος
(σε ποιο στάδιο
του δικού σας
προγράμματος
θα εντάξετε τη
συνεργασία;)

Σχόλια
(κάτι άλλο που θέλετε
να θυμάστε σχετικά με
τη συνεργασία)

Πίνακας 1: Δεύτερο φύλλο εργασίας

Σημαντικό είναι οι «κρίσιμοι συνεργάτες», όπως οι άλλοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, οι
διευθυντές, οι μαθητές, ο φύλακας του σχολείου, οι γονείς, οι γείτονες, ο εκπρόσωπος του Δήμου,
εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων αλλά και άλλα πρόσωπα ή εκπρόσωποι θεσμών και φορέων να
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συμπεριληφθούν στην περιβαλλοντική μας ομάδα (Ακύλας & Λιαράκου, 1999 ; Μάναλης, κ.ά., 2005).
Ως διευκολυντικό υλικό για να συμπληρώσουμε τη σχάρα χρησιμοποιούμε έναν πίνακα που
περιλαμβάνει τους «κρίσιμους συνεργάτες» του προγράμματος, τους σημαντικούς βηματισμούς
για τη δημιουργία μιας ομάδας με όσους μπορούν να βοηθήσουν στο πρόγραμμα και τα σημεία
– κλειδιά προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κήπου (Πίνακας 2). Επιπλέον, δίνονται
τα ονόματα φορέων και οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις όπου υπάρχουν, που μπορούν να
υποστηρίξουν το πρόγραμμα.
Ποιος μπορεί να βοηθήσει
με τον σχολικό κήπο;

Πώς μπορείς να
δημιουργήσεις μια ομάδα
με αυτούς που μπορούν να
βοηθήσουν;

Πώς μπορείς να
εξασφαλίσεις τη
βιωσιμότητα του κήπου;

>Γονείς
>Δάσκαλοι
>Διευθυντές
>Υπεύθυνος Κυλικείου
>Μαθητές
>Γείτονες
>Αγρότες
>Ομάδες νέων και εθελοντές
της πόλης
>ΠΕΕΚΠΕ
>Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Ενημερώστε το σύλλογο διδασκόντων για τις δράσεις σας.

Καθιερώστε συγκεκριμένες
συναντήσεις.

Φτιάξτε μία εφημερίδα για
το σχολείο σας με θέμα τη
δημιουργία του κήπου.

Ανανεώνετε τις ανακοινώσεις
σας.

Φτιάξτε αφίσες και
διαφημίστε τον κήπο στη
γειτονιά ή/και στο σχολείο
Συνεργαστείτε με τα τοπικά
ΜΜΕ.
Οργανώστε:
> Επικοινωνία
> Έντυπο Υλικό
> Πάρτυ / Γιορτή για τον κήπο

Δημιουργήστε ένα έντυπο με
τα νέα του κήπου σας.
Αφήστε τους να συμμετέχουν
ενεργά στις αποφάσεις
σχετικά με τον κήπο (ειδικά
τους μαθητές).
Δημιουργήστε ευδιάκριτη
σήμανση στον κήπο σας.
Δημιουργήστε ένα πλαίσιο για
εύκολη πρόσβαση εθελοντών
Καθιερώστε μία ξεκάθαρη
ρουτίνα για τη συντήρηση
του κήπου.
Εντάξτε τον κήπο στα
μαθήματα (διαθεματικότητα)
Μπορείτε να διοργανώσετε
λαϊκή αγορά για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή
μέρα υγιεινής διατροφής.
Φτιάξτε ένα ιστολόγιο ή
ιστοσελίδα για τον κήπο σας.
Μην ξεχνάτε να τρώτε τα είδη
του κήπου σας.

Πίνακας 2: Δεύτερο φύλλο εργασίας
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Τρίτο Φύλλο Εργασίας
Το τρίτο φύλλο εργασίας αφορά στη σύνδεση του προγράμματος για τους σχολικούς κήπους με τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Πίνακας 3).
Σύνδεση του προγράμματος για τους σχολικούς κήπους με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)
Δράση Προγράμματος Σύνδεση με Μάθημα
(ποια δράση συνδέεται (με ποιο/ποια
μάθημα/μαθήματα
με το AΠ)
συνδέεται;)

Σύνδεση με Στόχους
προγράμματος
(με ποιο/ποιους
στόχο/στόχους του
προγράμματος από
το πρώτο φύλλο
εργασίας συνδέεται;)

Σχόλια / Στόχος ΑΠ
(κάποια παρατήρηση ή
παράθεση στόχων του
ΑΠ με τους οποίους
συνδέεται η δράση)

Πίνακας 3: Τρίτο φύλλο εργασίας

Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Φέρμελη κ.ά., 2009) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει υιοθετήσει μεθοδολογικά
το Διεπιστημονικό και το Πολυεπιστημονικό Μοντέλο, την αξιοποίηση δηλαδή διαφορετικών
επιστημονικών πεδίων για την προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος/προβλήματος.
Στην εκπαιδευτική πράξη, αυτό επιτυγχάνεται με τη Διαθεματικότητα, όπου τα εξεταζόμενα
θέματα αποτελούν το σημείο εκκίνησης και το «πλαίσιο οργάνωσης» της σχολικής γνώσης
και οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα διάφορα γνωστικά πεδία προκειμένου οι μαθητές/τριες να
κατανοήσουν άμεσα τα θέματα που μελετούν (Ματσαγγούρας, 2003 σ. 49). Η πρακτική αυτή
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα, οδηγεί στην απόκτηση
μιας «συγκροτημένης γνώσης για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος» (Ματσαγγούρας, 2003
σ. 49). Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή συμβάλλει ώστε οι μαθητές/τριες να νοηματοδοτούν τις
γνώσεις και την εμπειρία που αποκομίζουν από τα προγράμματα κάτι που βοηθά στην αύξηση
του ενδιαφέροντός τους για εμπλοκή αλλά και στην αλλαγή των στάσεών τους (Passy, 2012
; Τριλιανός, 1991). Άλλωστε, το θέμα «Σχολικός κήπος» έχει τόσες πολλές διαστάσεις ώστε
όχι μόνο υποστηρίζει, αλλά στην ουσία προϋποθέτει τέτοιου τύπου μεθοδολογική προσέγγιση
(Ταμουτσέλη & Μητακίδου, 2006 ; Μάναλης, κ.ά., 2005 ; FAO, 2004).
Στο φύλλο εργασίας συνδέουμε τη δράση με κάποιο/α μάθημα/τα του Αναλυτικού Προγράμματος,
με τους στόχους του προγράμματος που είχαμε διατυπώσει στο πρώτο Φύλλο Εργασίας και
ακόμη με τους άλλους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Παράδειγμα, η δραστηριότητα
«κατασκευή παρτεριών» που έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να λαμβάνουν αποφάσεις για την
ορθολογική αξιοποίηση των χώρων, μπορεί να συνδεθεί με τα Μαθηματικά και την εξάσκηση στη
χρήση μετρικών μονάδων.
Για το σκοπό αυτό, μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από το συνοδευτικό υλικό το οποίο
περιλαμβάνει:
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1. Προτάσεις δραστηριοτήτων που συνδέουν το θέμα με τα Γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, τη
Γεωγραφία, τη Βιολογία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, τη Μουσική, την
Τεχνολογία, τη Φυσική, τις Τ.Π.Ε. και τη Φυσική Αγωγή (Μάναλης κ.ά., 2005).
2. Μια ενδεικτική διασύνδεση του θέματος με το περιεχόμενο του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος Σπουδών «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και του
σχετικού Π.Σ.
Το υλικό αυτό ασφαλώς και δεν είναι δεσμευτικό. Ανάλογα με την ειδική φύση του προγράμματος
που υλοποιείται (πχ. αν πρόκειται για μια προκαταρτική μελέτη δημιουργίας κήπου ή για την
αξιοποίηση ενός προϋπάρχοντος κήπου) και με την τάξη που δραστηριοποιείται γίνονται και οι
ανάλογες προσαρμογές. Ανατρέχοντας άλλωστε κάποιος εκπαιδευτικός στο υλικό που πλαισίωσε το
δεύτερο Φύλλο Εργασίας μπορεί να εντοπίσει και άλλα παραδείγματα επιπλέον «καλών πρακτικών».
Τέλος, η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών αλλά και οι ιδέες για δραστηριότητες που πιθανώς θα
προκύψουν από τις περιβαλλοντικές ομάδες μπορούν να επιμηκύνουν τον κατάλογο (Boyle, 2006 ;
Ταμουτσέλη & Μητακίδου, 2006).

Τέταρτο Φύλλο Εργασίας
Έχοντας ολοκληρώσει τη στοχοθεσία, επιλέξει τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούν και
εντοπίσει τις συνδέσεις του προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περνάμε στο
τέταρτο φύλλο εργασίας (Πίνακας 4), όπου θα οργανώσουμε τις δράσεις του προγράμματος.
Στην πρώτη στήλη θέλουμε να γράψουμε τι θα συμβεί σε καθένα από τους μήνες του προγράμματος.
Οι δράσεις σε αυτό το φύλλο καταγράφονται με τίτλους και δεν περιλαμβάνονται τα επιμέρους
βήματα που θα χρειαστεί να γίνουν. Για παράδειγμα τον πρώτο μήνα η δράση που θέλουμε να γίνει
μπορεί να είναι: Δημιουργία της Ομάδας και Πρώτη Επαφή με το θέμα μας. Στο ίδιο φύλλο εργασίας
συμπεριλαμβάνουμε τα αποτελέσματα στα οποία θα μας οδηγήσει η κάθε δράση. Στη συγκεκριμένη
δράση-παράδειγμα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το συμβόλαιο της ομάδας. Τέλος, είναι πολύ
σημαντικό να συνδέσουμε τις δράσεις με τους στόχους. Γυρνάμε στο πρώτο φύλλο εργασίας και
βρίσκουμε στόχους που έχουμε θέσει. Μαζί με κάθε δράση γράφουμε και το στόχο - τους στόχους
που θεωρούμε ότι θα επιτευχθούν. Δεν ξεχνάμε μαζί με τις δράσεις που θα υλοποιήσουμε μόνοι
μας με την τάξη μας να προγραμματίσουμε και τις συνεργασίες με τους φορείς, ώστε να υπάρχει μια
ομαλή ροή στο πρόγραμμά μας.
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Μήνας Δράσεις
Συνεργασίες με Φορείς
(από το 2ο Φύλλο
Εργασίας)
(Μαθαίνω με αισθήσεις
(ακούμε, μυρίζουμε,
παρατηρούμε,
γευόμαστε), αναζήτηση
σε πηγές (διαδίκτυο,
βιβλιογραφία, άρθρα),
έρευνα (ερωτηματολόγιο,
μετρήσεις, φωτογράφηση,
βιντεοσκόπηση),
συνεργασίες, συζήτηση κτλ)

Στόχοι που θα επιτευχθούν
Αποτελέσματα
(από το πρώτο φύλλο
(θα παραχθεί κάτι από τις
δράσεις; κάποια εφημερίδα, εργασίας)
βίντεο, ιστολόγιο, wiki,
περιοδικό, θεατρικό, ο
κήπος σε τι στάδιο θα
βρίσκεται;)

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
Πίνακας 4: Τέταρτο φύλλο εργασίας

1. Προτάσεις δραστηριοτήτων που συνδέουν το θέμα με τα Γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, τη
Γεωγραφία, τη Βιολογία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, τη Μουσική, την
Τεχνολογία, τη Φυσική, τις Τ.Π.Ε. και τη Φυσική Αγωγή (Μάναλης κ.ά., 2005).
2. Μια ενδεικτική διασύνδεση του θέματος με το περιεχόμενο του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος Σπουδών «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και του
σχετικού Π.Σ.
Το υλικό αυτό ασφαλώς και δεν είναι δεσμευτικό. Ανάλογα με την ειδική φύση του προγράμματος
που υλοποιείται (πχ. αν πρόκειται για μια προκαταρτική μελέτη δημιουργίας κήπου ή για την
αξιοποίηση ενός προϋπάρχοντος κήπου) και με την τάξη που δραστηριοποιείται γίνονται και οι
ανάλογες προσαρμογές. Ανατρέχοντας άλλωστε κάποιος εκπαιδευτικός στο υλικό που πλαισίωσε το
δεύτερο Φύλλο Εργασίας μπορεί να εντοπίσει και άλλα παραδείγματα επιπλέον «καλών πρακτικών».
Τέλος, η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών αλλά και οι ιδέες για δραστηριότητες που πιθανώς θα
προκύψουν από τις περιβαλλοντικές ομάδες μπορούν να επιμηκύνουν τον κατάλογο (Boyle, 2006 ;
Ταμουτσέλη & Μητακίδου, 2006).

Πέμπτο Φύλλο Εργασίας
Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει το σχεδιασμό του προγράμματός μας με τα τέσσερα φύλλα που
παρουσιάσαμε παραπάνω, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Βέβαια αυτό που έχει
σχεδιαστεί μέχρι τώρα είναι ο “κορμός” του προγράμματος. Λείπουν τα επιμέρους βήματα, τα οποία
συνολικά θα αποτελούν τις δράσεις που ονομάσαμε στο Τέταρτο Φύλλο Εργασίας. Υπάρχουν πολλοί
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τρόποι για να σχεδιαστούν τα βήματα της κάθε δράσης, για το λόγο αυτό υπάρχει Πέμπτο Φύλλο
Εργασίας Α και Πέμπτο Φύλλο Εργασίας Β. Καθένα από τα φύλλα περιέχει μία διαφορετική πρόταση
δόμησης και οργάνωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων. Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες θα
πρέπει να είναι τόσες όσες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η κάθε δράση.
Το Πέμπτο Φύλλο Εργασίας Α (Πίνακας 5) είναι βασισμένο στη θεωρία των πολλαπλών τύπων
νοημοσύνης του Gardner (2011). Ο Gardner (2011) αμφισβητεί την άποψη ότι υπάρχει μία νοημοσύνη
που όλοι έχουμε σε κάποιο βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο και υποστηρίζει ότι κάθε γνωστικό
προφίλ είναι ξεχωριστό χάρη στην ύπαρξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Επομένως, είναι
επιθυμητό οι επιμέρους δραστηριότητες να καλύπτουν όλους τους τύπους νοημοσύνης ή ακόμα και η
κάθε δραστηριότητα να έχει προεκτάσεις σε όλους τους τύπους νοημοσύνης. Αυτό θα βοηθήσει τους
μαθητές να καλλιεργήσουν κάθε τύπο νοημοσύνης και θα δημιουργήσει μία πιο δίκαιη ατμόσφαιρα
στη σχολική τάξη, καθώς θα υπάρχουν δραστηριότητες για το γνωστικό προφίλ κάθε διαφορετικού
μαθητή.
Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης
Φροντίζουμε το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δράσεις για κάθε τύπο νοημοσύνης ή ακόμα και η κάθε
δράση να περιλαμβάνει προεκτάσεις για κάθε τύπο νοημοσύνης. Συμπληρώνουμε το πινακάκι με
δράσεις που θα κάνουμε στο πρόγραμμα, βρίσκουμε σε ποιον τύπο νοημοσύνης απευθύνονται και
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προεκτάσεις για κάθε τύπο νοημοσύνης.
Γλωσσική Οπτική/
Χωρική
γράφω μία
αναφορά
για τα
ευρήματα
και την

δημιουργώ
ένα
εικονογραφημένο
φυλλάδιο
με τα
ευρήματα

Κιναισθη- Μουσική
Λογικομαθηματική τική
διαλέγω και
δημιουργώ
το
κατάλληλο
γράφημα
για την
παρουσίαση των
ευρημάτων

προχωρώ
ή κινούμαι
για τις
ανάγκες
του
πειράματος

Φυσιοκρατική

δημιουργώ κάνω το
πείραμα
ένα
τραγούδι ή στη φύση
“ραπάρω”
τα
ευρήματα

Διαπροσωπική

Ενδοπροσωπική

κάνω
προβλέψεις για τα
ευρήματα
πριν το
πείραμα
και μετά τα
συγκρίνω με την
ομάδα

διατηρώ
ημερολόγιο για
τα αναμενόμενα
αποτελέσματα

Πίνακας 5α: Πέμπτο φύλλο εργασίας Α

Ενδεικτικά αναφέρεται μία δραστηριότητα με προεκτάσεις για κάθε τύπο νοημοσύνης. Πρόκειται για
ένα πείραμα που μπορείτε να κάνετε στο σχολικό σας κήπο και για τη γλωσσική νοημοσύνη να γράψετε
μία αναφορά για τα ευρήματα, για την οπτική νοημοσύνη να δημιουργήσετε ένα εικονογραφημένο
φυλλάδιο με τα ευρήματα, για τη λογικομαθηματική να διαλέξετε και να δημιουργήσετε το κατάλληλο
γράφημα για την παρουσίαση των ευρημάτων, για την κιναισθητική υπάρχει η κίνηση για τις ανάγκες
του πειράματος, για τη μουσική να δημιουργήσετε ένα τραγούδι ή να “ραπάρετε” τα ευρήματα, η
φυσιοκρατική καλύπτεται εφόσον το πείραμα θα γίνει στην φύση, για τη διαπροσωπική να κάνετε
προβλέψεις για τα ευρήματα πριν το πείραμα και μετά να τα συγκρίνετε με τα υπόλοιπα μέλη
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της ομάδας και τέλος για την ενδοπροσωπική θα μπορούσατε να διατηρήσετε ημερολόγιο με τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και να συγκριθούν με τα πραγματικά.
Σαφώς και δεν είναι αναγκαίο σε κάθε δραστηριότητα να υπάρχουν προεκτάσεις σε κάθε τύπο
νοημοσύνης. Επιπλέον, θα μπορούσε η κάθε ομάδα να δουλέψει σε μία από τις προεκτάσεις της
δραστηριότητας και να μην δουλέψουν όλες οι ομάδες, όλες τις προεκτάσεις. Όλα αυτά αποφασίζονται
από το δάσκαλο ή και από τους ίδιους τους μαθητές ανάλογα με τους στόχους, το πλαίσιο, το χρόνο
και κάθε άλλο παράγοντα που επηρεάζει το πρόγραμμα.
Το Πέμπτο Φύλλο Εργασίας Β (Πίνακας 6) προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης
δραστηριοτήτων. Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας οι δραστηριότητες αναπτύσσονται ξεκινώντας
από το στόχο. Αυτό προϋποθέτει ότι οι στόχοι μας θα έχουν τεθεί με μεγάλη προσοχή και θα έχει γίνει
πολλή δουλειά στην θεωρητική οργάνωση του προγράμματος. Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει
πολύ καλά τους μαθητές και να έχουν διερευνηθεί οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά
με το θέμα. Αν ο στόχος δεν πληροί το κριτήριο S.M.A.R.T. (Bartle, 2013) όπως αναλύεται παραπάνω,
ο εκπαιδευτικός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να δομήσει δραστηριότητες με το συγκεκριμένο φύλλο
εργασίας.
“Σπάστο” σε κομμάτια για να το χτίσεις: Δημιουργώντας το πρόγραμμα
Γράψε πάλι ένα στόχο που θέλεις να πετύχεις με το πρόγραμμα:
Γράψε τις δράσεις
που χρειάζονται
για να πετύχεις τον
στόχο.

Υλικά / πόροι που
χρειάζονται για κάθε
δράση.

Συντονιστής /
Βοηθός δράσης

Ημερομηνία που
πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί.

Πίνακας 5β: Πέμπτο φύλλο εργασίας Β

“Σπάστο” σε κομμάτια για να το χτίσεις μας προτρέπει το συγκεκριμένο φύλλο και ξεκινάμε γράφοντας
έναν από το στόχους που έχουμε θέσει για το πρόγραμμα. Έπειτα αναπτύσσουμε τις δράσεις που
χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης και εδώ. Ένας τρόπος
είναι αρχικά να αναδείξουμε σε τι βαθμό η ομάδα μας κατέχει ήδη τον στόχο (στην πρώτη δράση)
και στη συνέχεια να αναπτύξουμε τις δράσεις (δύο και τρία), ώστε να βοηθούν στην επίτευξη του
στόχου σε μεγαλύτερο βαθμό από την αρχική διάγνωση. Η τελευταία δράση μπορεί να είναι δράση
αξιολόγησης και να μας δείχνει αν ο στόχος επιτεύχθηκε. Αν είμαστε ικανοποιημένοι από το βαθμό
επίτευξης του στόχου, μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο στόχο, αλλιώς μπορούμε να
δομήσουμε ένα δεύτερο φύλλο έχοντας και πάλι τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικές δράσεις που
θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που έχουμε από την προηγούμενη εφαρμογή.

Επίλογος
Σύμφωνα με τη Danielson (2007) το πλαίσιο της διδασκαλίας περιλαμβάνει 4 τομείς: το σχεδιασμό προετοιμασία, το περιβάλλον της τάξης, την εκπόνηση της διδασκαλίας και τέλος την επαγγελματική
ευθύνη. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τον πρώτο τομέα: Σχεδιασμός -
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Προετοιμασία. Η ίδια χωρίζει τον τομέα αυτό σε 6 μέρη: Γνώση του Περιεχομένου και της
Παιδαγωγικής, Γνώση των Μαθητών, Καθορισμός των Διδακτικών Αποτελεσμάτων, Σχεδιασμός μιας
διδασκαλίας με Συνοχή και τέλος Σχεδιασμός της Αξιολόγησης των Μαθητών (Danielson, στο ίδιο).
Στο εργαστήριό μας αναπτύχθηκε η γνώση του περιεχομένου και της παιδαγωγικής προσέγγισης για
τους σχολικούς κήπους, ο καθορισμός των διδακτικών αποτελεσμάτων και ο τρόπος σχεδιασμού
μιας διδασκαλίας με συνοχή. Τα υπόλοιπα μέρη του πλαισίου: Σχεδιασμός - Προετοιμασία διαφέρουν
από τάξη σε τάξη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
το έμψυχο υλικό. Για αυτό και δίνεται ενδεικτικά κάποιο υλικό το οποίο όμως ο κάθε εκπαιδευτικός
οφείλει να το προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης του και των μαθητών του.
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Εισαγωγή
Το θέμα «Σχολικός κήπος» είναι ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με πολλές
ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλα θέματα. Συγκεκριμένα:

n Αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη παρέμβαση στον σχολικό χώρο
n
Προϋποθέτει συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας,
καθώς και στην Ομάδα και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.
n Δημιουργεί ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος θέλει συνεχή φροντίδα, συνέπεια και συνέχεια κατά
τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος.
Επειδή η δημιουργία ενός σχολικού κήπου προϋποθέτει αρκετή χειρωνακτική εργασία, είναι πιθανό
η πλευρά αυτή του προγράμματος να κυριαρχήσει και το πρόγραμμα να υλοποιηθεί ως πρακτική
εφαρμογή και μόνο. Χωρίς να υποτιμούμε ακόμη και αυτό τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος
στην εργασία αυτή θα προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τον σχολικό κήπο. Ο πλήρης παιδαγωγικός σχεδιασμός
ενός προγράμματος με θέμα τον σχολικό κήπο προτείνεται για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων μέσα από την προετοιμασία και υλοποίηση ενός σχολικού κήπου.
Ο σχεδιασμός και οι δραστηριότητες οι οποίες προτείνονται σε αυτή την εργασία είναι ενδεικτικές
και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιβαλλοντικής ομάδας.
Είναι επίσης εκτενής.

Βήμα 1ο: Οι αποφάσεις του σχεδιασμού
Ο σχολικός κήπος ανήκει στην αυλή του σχολείου η οποία με τη σειρά της εντάσσεται στη σχολική
μονάδα και πάντα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Ως πρόγραμμα ΠΕ είναι σημαντικό να ξεκινήσει
με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και του ευρύτερου χώρου της σχολικής αυλής έτσι
ώστε να καταγραφούν οι υπάρχουσες υποδομές να οριοθετηθεί ο χώρος όπου θα γίνει η παρέμβαση
και να διευκολυνθεί η σύγκριση της αρχικής και της τελικής κατάστασης (μετά την παρέμβαση).
Προτεινόμενη δραστηριότητα Α:
Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα σκαρίφημα της αυλής τους με λεπτομερή απεικόνιση των χώρων (μια
ιδέα είναι να γίνει αυτό στο μάθημα της τεχνολογίας ως άσκηση για τους μαθητές).
Στο σκαρίφημα εντοπίζονται οι πιθανοί χώροι για τη δημιουργία του σχολικού κήπου και
συναποφασίζεται η θέση του καθώς και το είδος των φυτών που θα καλλιεργηθούν (λαχανόκηπος,
βραχόκηπος, κήπος με αρωματικά φυτά κ.λ.π.). Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για
την επιλογή του χώρου:

n Προσανατολισμός και έκθεσή του στον ήλιο
n Χώρος που δε χρησιμοποιείται για άλλη σχολική χρήση
n Χώρος που θα προστατεύεται από τα παιχνίδια και το πέρασμα των παιδιών

83

ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ»

n Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να φωτογραφίσουν σταδιακά την αυλή από διάφορες οπτικές
γωνίες ώστε να έχουν αποτυπωμένη την πλήρη εικόνα της.
Προτεινόμενη δραστηριότητα Β
Αν η περιβαλλοντική ομάδα διαθέτει χρόνο θα μπορούσε να οργανώσει μια έρευνα ανάμεσα στα μέλη
της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να συναποφασισθούν τα θέματα που αφορούν στον σχολικό κήπο.
Η σύνταξη ενός ερωτηματολόγιου το οποίο θα απευθύνεται στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς
αλλά και στους γονείς θα μπορούσε να σχεδιαστεί με βάση τους παρακάτω άξονες:

n Το είδος των φυτών του κήπου
n Τη διαθεσιμότητα για βοήθεια (γνώσεις αλλά και πρακτική υποστήριξη)
n

Ιδέες για οργάνωση και κατανομή των υποχρεώσεων του κήπου καθώς και τη διάθεση των
αναμενόμενων προϊόντων του.
Μια τέτοια δραστηριότητα έχει το θετικό ότι κοινοποιεί το θέμα της δημιουργίας του κήπου και
εμπλέκει όλα τα μέλη της κοινότητας, αλλά θα πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη να αποδεχθεί τις
προτάσεις των μελών της κοινότητας.
Εργασία σε ομάδες:
Στην αρχική αυτή φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Το σύστημα εργασίας των ομάδων και η
κατανομή των υποθεμάτων υπαγορεύονται από το συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα, ο σχολικός
κήπος εκτυλίσσεται σε διαδοχικές φάσεις (για παράδειγμα: σχεδιασμός/οργάνωση – φύτευση
– φροντίδα / καλλιέργεια – συγκομιδή κ.λ.π.), γεγονός που σημαίνει ότι οι ομάδες θα πρέπει να
δουλεύουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές δραστηριότητες της ίδιας φάσης. Οι εργασίες κάθε
φάσης τις οποίες συμφωνεί η ολομέλεια επιμερίζονται σε διαφορετικές δραστηριότητες τις οποίες
αναλαμβάνει η κάθε ομάδα. Με το σύστημα αυτό όλες οι ομάδες δουλεύουν για την ίδια φάση του
προγράμματος και αλληλοσυμπληρώνονται.
Αριθμός μελών των ομάδων:

n Δυάδες είναι κατάλληλες για σύντομες δραστηριότητες (διάρκειας μερικών λεπτών)
n Τέσσερις ή το πολύ πέντε για ομαδική εργασία με διάρκεια (ακόμη και σε ομάδες των πέντε ένας
ή δύο μπορεί να μείνουν στο περιθώριο).

Παράδειγμα δραστηριότητας για χωρισμό σε ομάδες

n Κόβουμε φωτογραφίες σε παζλ.
n Γράφουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων πίσω από κάθε κομμάτι του παζλ.
n

Μοιράζουμε τυχαία τα κομμάτια στους συμμετέχοντες και τους ζητάμε να βρει καθένας και
καθεμιά το άτομο του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο πίσω μέρος.
Στη συνέχεια και οι δύο μαζί θα ψάξουν να βρουν τους υπόλοιπους.

n Το θέμα της φωτογραφίας θα είναι και η ταυτότητα ή το όνομα της ομάδας. Στο τέλος της
δραστηριότητας οι ομάδες θα έχουν γνωριστεί με ένα χαλαρό τρόπο και θα έχουν σχηματιστεί και
οι ομάδες.
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n Η δραστηριότητα με αυτή τη μορφή μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμένο σχεδιασμό
των ομάδων σε περίπτωση που θέλουμε να επηρεάσουμε τη σύνθεση τους. Σε περίπτωση που δεν
έχουμε λόγους να επηρεάσουμε τη σύνθεση των ομάδων απλά δεν γράφουμε ονόματα στο πίσω
μέρος των κομματιών και περιμένουμε την τύχη και τις φιλίες των παιδιών να συγκροτήσουν ομάδες!
Προσαρμογή από: R. Champers, Participatory workshops, Earthscan, 2002.

Βήμα 2ο: Η προετοιμασία και οργάνωση της δράσης.
Έχοντας αποφασίσει το θέμα και τον χώρο για το σχολικό κήπο η περιβαλλοντική ομάδα θα πρέπει
να πάρει αποφάσεις για τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων για την υλοποίηση του σχεδίου του
σχολικού κήπου.
Η οργάνωση της εργασίας των ομάδων μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο:
Το ερώτημα που θέτουμε στους μαθητές είναι το εξής: «Τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια για να
δημιουργήσουμε το σχολικό κήπο;». Η κάθε ομάδα δουλεύει μόνη της και καταγράφει τις προτάσεις
της σε μια μεγάλη επιφάνεια χαρτί (χαρτόνι ή χαρτί με το μέτρο). Όταν ολοκληρωθεί η εργασία όλων
των ομάδων η κάθε ομάδα αναρτά το χαρτόνι της και παρουσιάζει στην ολομέλεια τις προτάσεις της.
Όταν ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις και αναρτηθούν στον τοίχο όλα τα χαρτόνια τότε η ολομέλεια
αναζητά τους κοινούς τόπους των χαρτονιών και γίνεται μια σύνθεση για να αναδειχθούν οι κοινές
προτάσεις συνέχισης του προγράμματος.
Πιθανά θέματα που αναδείχθηκαν από τις προτάσεις των ομάδων και συμφωνήθηκαν από όλες τις
ομάδες θα μπορούσαν να είναι τα εξής:

n
Αναζήτηση πληροφοριών για τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών που αποφασίστηκε να
καλλιεργηθούν.
n Υλοποίηση του κήπου και εξεύρεση συνεργατών (εργαλεία, χώμα, φυτά, παρτέρια κ.λ.π.)
n Δημοσιοποίηση της δράσης
n Διοργάνωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων
n Συντήρηση και εξασφάλιση της συνέχειας του κήπου
Τα επόμενα βήματα καθορίζονται από τα θέματα που πρότειναν οι ομάδες.

85

ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ»

Βήμα 3ο & 4ο: Αναζήτηση πληροφοριών και υλοποίηση του κήπου.
Οι δύο αυτές φάσεις μπορούν να είναι σε διάλογο και να τροφοδοτεί η μία την άλλη. Η εναλλαγή
ανάμεσα στην γνώση και την εφαρμογή θα κάνει τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και οι μαθητές
θα έχουν ένα παράδειγμα της σύνδεσης ανάμεσα στη θεωρητικής αναζήτησης και της πρακτικής
εφαρμογής.

Οι πηγές των πληροφοριών προέρχονται από:

n Βιβλιογραφική αναζήτηση
n Από ειδικούς επιστήμονες που θα συνεργαστούν με την περιβαλλοντική ομάδα
n Από γονείς που έχουν γνώσεις καλλιέργειας
n Επίσκεψη σε σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν υλοποιήσει σχετικό πρόγραμμα
n Επίσκεψη σε αστικούς κήπους (π.χ. Δημοτικοί λαχανόκηποι)

Προτεινόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις και επικοινωνίες:

n Βοτανικός κήπος Ι & Α Διομήδους (εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στον κήπο Διομήδους μπορείτε
να κλείσετε αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία) http://www.diomedes-bg.uoa.gr/start.html
n

Σε κτήματα βιολογικής καλλιέργειας (για τους όρους και τις προϋποθέσεις της βιολογικής
καλλιέργειας). Εννοείται ότι δεν θα πιστοποιήσετε τον κήπο σας αλλά είναι σημαντικό οι μαθητές να
γνωρίζουν ότι πληροί τις προδιαγραφές

n Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Ανθοκομίας, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στους κήπους του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο Βοτανικό

n Εταιρείες φυτικών καλλυντικών (πολλές γνωστές εταιρείες έχουν πρόγραμμα ενημέρωσης του
κοινού για τις ιδιότητες και την χρήση των φυτών στην παραγωγή καλλυντικών)
n
Εναλλακτική κοινότητα Πελίτι (http://www.peliti.gr/). Οργάνωση για τη διατήρηση των
παραδοσιακών σπόρων. Αν σταλεί φάκελος με γραμματόσημο επιστρέφει το φάκελο με σπόρους.
Όπως και σε κάθε πρόγραμμα ΠΕ έτσι και σε αυτό είναι ενδεδειγμένο να περιορίζεται η χρήση
βιβλιογραφικών ή διαδικτυακών πηγών προς όφελος των πρωτογενών πληροφοριών από
συνεντεύξεις και επαφές με εμπλεκόμενους συνεργάτες. Όταν η περιβαλλοντική ομάδα καταλήξει
στο είδος του κήπου που θα ήθελε να υλοποιήσει (λαχανόκηπος, αρωματικά, καλλωπιστικά κ.λ.π.)
το πρώτο βήμα θα είναι η αναζήτηση των κατάλληλων φυτών. Η διαδικτυακή αναζήτηση θα ήταν
μια πρώτη χρήσιμη συλλογή πληροφοριών αλλά η άποψη των ειδικών (π.χ. γεωπόνων του Δήμου) ή
ανθρώπων που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια (π.χ. γονείς μαθητών) θα έδινε στην ομάδα
πιο εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:
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n Καταλληλότητα για το συγκεκριμένο χώρο σε σχέση με το φως και τον αέρα
n Περίοδοι ανθοφορίας και καρποφορίας σε σχέση με τη σχολική χρονιά
n Ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιπλοκές για το σχολικό χώρο (παράσιτα, αρρώστιες κ.λ.π.)
n Επιλογή φυτών για τοποθέτηση σε γειτονικές θέσεις
n Κοστολόγιο – Κατάλληλα φυτά που μπορούν να διατεθούν δωρεάν.
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης πληροφοριών θα μπορούσε να καταλήξει σε λεπτομερείς και
κωδικοποιημένες σημειώσεις των παιδιών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη συζήτηση
στην ολομέλεια και τη λήψη της τελικής απόφασης για την επιλογή των φυτών καθώς και της
θέσης του καθενός στον σχολικό κήπο. Ένα παράδειγμα σύνοψης των δεδομένων μιας τέτοιας
αναζήτησης θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω πίνακας μεγεθυμένος και αναρτημένος κατά τη
συζήτηση στην ολομέλεια.
Όνομα
προτεινόμενου
φυτού

Περίοδος
φύτευσης

Περίοδος
ανθοφορίας/
καρποφορίας

Συχνότητα
ποτίσματος

Θέση στον
κήπο (φως,
αέρας κ.λ.π.)

Άλλες
παρατηρήσεις

Όταν πλέον έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις για το είδος των φυτών και τον χώρο φύτευσης
τους η περιβαλλοντική ομάδα προχωρά στην υλοποίηση του κήπου. Η εργασία θα πρέπει να είναι
συλλογική και επιμερισμένη σε ομάδες.
Ένα ημερολόγιο εργασιών αναρτημένο σε μόνιμο και εμφανές σημείο θα μπορούσε να συμβάλει στο
συντονισμό και την οργάνωση των εργασιών. Για παράδειγμα:
Όνομα ομάδας
Ομάδα Α

Χρονική περίοδος
1/10 – 8/10

Ομάδα Β

1/10 – 8/10

Εργασία
Σκάψιμο

Χώρος
Σχολικός κήπος
παρτέρι 1

Ομάδα Γ

Δραστηριότητα αποτίμησης της αξίας του σχολικού κήπου
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στην αποτίμηση των προϊόντων του σχολικού κήπου τόσο
ως προς την οικονομική όσο και ως προς τη διατροφική αξία τους. Η οικονομική αξία θα αποτιμηθεί
με βάση τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων στην αγορά (λαϊκή ή καταστήματα τροφίμων). Εννοείται
ότι αναφερόμαστε στα βιολογικά προϊόντα εφόσον δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στον κήπο κάποιο
λίπασμα ή φυτοφάρμακο. Η διατροφική αποτίμηση θα γίνει με τη συμβολή των μαθημάτων του
αναλυτικού (για παράδειγμα Οικιακή Οικονομία της Α’ Γυμνασίου).
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Η αποτίμηση της αξίας των προϊόντων του σχολικού κήπου είναι σημαντική γιατί μπορεί να αναδείξει
τη σημασία της απασχόλησης σε επαγγέλματα πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. ασφαλή βιολογικά
προϊόντα με οικονομική αξία), να δώσει έμφαση στην έννοια της διατροφικής αυτάρκειας καθώς και
στην αξία της ισορροπημένης διατροφής.
Είδος φυτού

Συλλογή σε κιλά

Τιμή κόστους ανά Kg

Προτεινόμενη
εβδομαδιαία
συχνότητα
κατανάλωσης (σε
μικρομερίδες)

Βήμα 5ο – Δημοσιοποίηση της δράσης
Αν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να μην έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα από τα
πρώτα ήδη στάδια της εφαρμογής του μια σειρά στοχευμένων δράσεων θα διευρύνουν τη σημασία
του σχολικού κήπου και θα νοηματοδοτήσουν διαφορετικές διαστάσεις του.

Α. Ιστολόγιο
Ένα ιστολόγιο με τη μορφή ημερολογίου θα μπορούσε να καταγράφει τις εργασίες που γίνονται στον
κήπο τόσο με τη μορφή κειμένων όσο και με τη μορφή φωτογραφιών. Η ευθύνη συντήρησης του
ιστολόγιου θα μπορούσε να ανατίθεται κυκλικά σε διαφορετικές ομάδες μαθητών.
Στο ιστολόγιο θα μπορούν οι μαθητές να καταγράφουν τόσο τις εμπειρίες τους κατά την υλοποίηση
του κήπου όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τις λύσεις που έδωσαν. Με την οπτική
αυτή το ιστολόγιο θα μπορούσε να αποτελέσει συμβουλευτική πηγή για άλλες μαθητικές ομάδες που
υλοποιούν παρόμοιο πρόγραμμα.

Β. Προσφορά σε κοινωνικά συσσίτια του Δήμου
Προφανώς και οι αναμενόμενες ποσότητες παραγωγής από το σχολικό κήπο θα είναι περιορισμένες.
Κάποιες ποσότητες όμως έστω και μικρές θα μπορούσαν να διατεθούν σε κοινωνικές δομές
αλληλεγγύης του Δήμου. Οι μαθητές θα γνωρίσουν αυτές τις δομές και ταυτόχρονα θα έχουν την
ικανοποίηση ότι οι καρποί των προσπαθειών τους μπορούν να συμβάλουν στην στήριξη αδύναμων
συμπολιτών μας.

Γ. Παζάρι με τα προϊόντα του κήπου
Ανεξάρτητα με το είδος των φυτών που έχουμε επιλέξει τα προϊόντα του κήπου μπορούν να
συγκεντρωθούν και να διατεθούν σε σχολικό παζάρι. Η περιβαλλοντική ομάδα θα επιλέξει τον τρόπο
διάθεσης των προϊόντων (μεταποιημένα ή στην πρωτογενή τους μορφή).
Οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει το παζάρι των προϊόντων είναι σημαντικό η δράση να συνοδεύεται
από ένα κείμενο τεκμηρίωσης του όλου σχολικού προγράμματος του σχολικού κήπου, το οποίο θα
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διανεμηθεί στους επισκέπτες του παζαριού. Η διαδικασία συγγραφής ενός τέτοιου σύντομου κειμένου
θα αποτελέσει μια διαδικασία αναστοχασμού της όλης διαδικασίας και ταυτόχρονα θα υποστηρίξει το
εγχείρημα του σχολικού κήπου στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα του σχολείου.

Δ. Παραγωγή κομπόστ (compost)
Η διαδικασία παραγωγής κομπόστ ως φυσική διαδικασία αποδόμησης απαιτεί χρόνο, αλλά και κάποια
εκπαίδευση από την πλευρά των μαθητών, ειδικά για τα υλικά που επιτρέπεται (ή δεν επιτρέπεται)
να καταλήξουν στο σωρό (ή κάδο) του κομπόστ. Το προϊόν λογικά θα είναι έτοιμο προς διάθεση
την επόμενη σχολική χρονιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολικό κήπο ως εδαφοβελτιωτικό.
Μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί ως προϊόν στη Δραστηριότητα αποτίμησης της αξίας του σχολικού
κήπου.

Βήμα 6ο – Συντήρηση του κήπου
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει
τη συνέχεια της ύπαρξής του και μετά το τέλος του προγράμματος.

n Συντήρηση του κήπου κατά την περίοδο των διακοπών:
Το ζήτημα της συντήρησης του κήπου κατά τις διακοπές θα πρέπει να αποτελέσει προβληματισμό
όλης της σχολικής κοινότητας. Το αυτόματο πότισμα μπορεί να αποτελέσει μια λύση στο πρόβλημα,
αλλά αν δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για την απόκτηση του το πότισμα θα πρέπει να το
επιμεριστεί στα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας. Ειδικά κατά τις καλοκαιρινές διακοπές όπου η
ανάγκη για νερό είναι μεγαλύτερη μια λύση θα μπορούσε να είναι οι “παράλληλες εφημερίες”, οι
ταυτόχρονες εφημερίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

n Σημαντική για τη συνέχιση του κήπου είναι και η σποροσυλλογή. Η δημιουργία τράπεζας σπόρων
από τα φυτά του σχολικού κήπου είναι πολύ σημαντική τόσο για τη συνέχιση του κήπου την επόμενη
χρονιά, όσο και για την ανταλλαγή σπόρων ανάμεσα σε σχολεία που διαθέτουν κήπους.
n Η διατήρηση του σχολικού κήπου την επόμενη χρονιά
Η διατήρηση και η συνέχιση του κήπου την επόμενη σχολική χρονιά θα μπορούσε να περάσει στα
χέρια της επόμενης περιβαλλοντικής ομάδας μέσα από μια “τελετή μεταβίβασης” κατά την οποία η
νέα περιβαλλοντική ομάδα θα δεσμευθεί για συγκεκριμένες δράσεις που στόχο θα έχουν τη συνέχιση
του σχολικού κήπου. Η διενέργεια της συμβολικής τελετής αποτελεί ηθική δέσμευση των μαθητών
για τη διατήρηση και φροντίδα του σχολικού κήπου.
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1. Ο ρόλος της κομποστοποίησης σήμερα
Η διαχείριση του τεράστιου όγκου των απορριμμάτων, με οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιβαρύνσεις, είναι πολυδιάστατο θέμα, με κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Ένα μεγάλο ποσοστό
των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οργανικά, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
ΕΕΣΔΑ (εικόνα 1) ανέρχονται ποσοστιαία στο 46% του συνολικού όγκου τους, στοιχεία τα οποία
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα βιώσιμης διαχείρισής τους.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ της ΕΕ: «Βιολογικά απόβλητα είναι τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα
κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις
ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκατάσταση
μεταποίησης τροφίμων»1. Στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζονται biowaste2, διακρίνονται στα πράσινα
απορρίμματα, όπως κλαδιά δέντρων και θάμνων, γρασίδι, φύλλα, χορτάρια κα λουλούδια και στα
απορρίμματα κουζίνας όπως φλούδες λαχανικών, φρούτων, τσόφλια αυγών κ.ά.
Έχει υπολογιστεί ότι κάθε μεγάλος κάδος απορριμμάτων επιβαρύνεται με 200 έως 500 χλγ
(ανάλογα με τη γεωγραφική θέση) από τα οργανικά των νοικοκυριών και των δημοσίων χώρων, που
απορρίπτονται εκεί.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εικόνα 1. Mέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003). Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στη συνέχεια, η απόθεσή τους στις σύγχρονες χωματερές, που αποκαλούνται Χώροι Υγειονομικής
Ταφής (ΧΥΤΑ), προκαλούν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα από τις βιολογικές διεργασίες που
συμβαίνουν εκεί, όπως δυσοσμίες, αέρια θερμοκηπίου, κινδύνοι ανάφλεξης και εκρήξεων από την
παραγωγή μεθανίου, καθώς και επιβάρυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων από τα υγρά που
παράγονται από την ζύμωσή τους. Αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζονται
με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων, που βάζει ως στόχο την μείωση των
αποβλήτων. Σύμφωνα με το στόχο της ΕΕ με βάση το 2000, τα απόβλητα πρέπει να μειωθούν κατά
20% μέχρι 2010 και 50% μέχρι 2050. Ένα σημαντικό μέσο μείωσης των απορριμμάτων αποτελεί η
κομποστοποίηση3.

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ , Άρθρο 11(άρθρο 3 της Οδηγίας), σελ. 236 Αρ.φύλλου 24, 13/2/2012 (εναρμόνιση ΟΔΗΓΙΑΣ
2008/99/ΕΚ
2. Στο πιλοτικό πρόγραμμα “ATHENS BIO-WASTE”συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μεταξύ των φυτικών οργανικών κομποστοποιούνται κόκκαλα ψαριών και κρεάτων.
3. Εφημερίδα ΕΕ.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EL:PDF
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Εικόνα 2. Ιεράρχηση επιλογών για την διαχείριση των στερεώνν αποβλήτων στην ΕΕ., σύμφωνα με την νέα οδηγία-πλαίσιο
98/2008 Πηγή: Σ.Δ.Α.Ν.Φ

2. Τα μυστικά της κομποστοποίησης
2.1. Ιστορική αναδρομή
Χιλιάδες χρόνια πριν η χουμοποίηση (κομποστοποίηση) των οργανικών ήταν γνωστή στους
καλλιεργητές: τους Κινέζους, 5.000 χρόνια πριν, τους αρχαίους Έλληνες, 3.000 πριν, τους Ρωμαίους
μέχρι τους Ινδούς και τους Maya της Αμερικής. Γραπτές αναφορές έχουμε από τους Ρωμαίους (234149 π.Χ), ενώ οι Αιγύπτιοι γνώριζαν ακόμα και το ρόλο των γαιοσκωλήκων ενώ η Κλεοπάτρα τους
ανακήρυξε ιερούς.
Αλλά αυτός που έβαλε την κομποστοποίηση σε επιστημονική βάση ήταν ο Άγγλος Sir Albert Howard
(1873 - 1947) πατέρας της Οργανικής Γεωργίας, που πάντρεψε τη Δυτική Γνώση με την Ανατολική
Σοφία. Διευθυντής αγροτικού Ινστιτούτου στην πόλη Indore, της Κεντρικής Ινδίας, αφού μελέτησε
τον πατρογονικό τρόπο παραγωγής λιπάσματος των Ινδών, εισήγαγε τη μέθοδο κομποστοποίησης
Indore, στο βιβλίο του «Γεωργική Διαθήκη».
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, οι πρόσφυγες μετέφεραν τη γνώση της
κομποστοποίησης, ως καθημερινή πρακτική των ελληνικών νοικοκυριών της Κωνσταντινούπολης
και Μ. Ασίας.
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι της Ηπειρωτικής Ελλάδας (κυρίως οι Βλάχοι, χρησιμοποιούσαν την κοπριά ως
εδαφοβελτιωτικό στα χωράφια τους), μέχρι το 1960 περίπου, όπου φαίνεται να χάνεται η πατρογονική
γνώση, να απαξιώνεται και να διακόπτεται η ιδία παραγωγή τροφής και φυσικών λιπασμάτων.
Μετά το 1970, με την κοινωνική ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα του περιβάλλοντος,
τη διατήρηση των φυσικών πόρων, αναδύεται ξανά η κομποστοποίηση, στηρίζεται επιστημονικά,
ώστε σήμερα να παίρνει σημαντική θέση στα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι «…η πρώτη επιστημονική προσέγγιση και μελέτη της κομποστοποίησης στην
Ελλάδα έγινε από τον Β. Μανιό (1979) με την κομποστοποίηση της εκχυλισμένης ελαιοπυρήνας»4.

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ , Άρθρο 11(άρθρο 3 της Οδηγίας), σελ. 236 Αρ.φύλλου 24, 13/2/2012 (εναρμόνιση ΟΔΗΓΙΑΣ
2008/99/ΕΚ
2. Στο πιλοτικό πρόγραμμα “ATHENS BIO-WASTE”συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μεταξύ των φυτικών οργανικών κομποστοποιούνται κόκκαλα ψαριών και κρεάτων.
3. Εφημερίδα ΕΕ.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EL:PDF
4. Δημονιτσας, Δ., Λουρακης, Γ., Φίλιος, Α. (2008) « Εργαστηριακή και αγρονομική αξιολόγηση του παραγώμενου κομπόστ των
κλαδοκαθαρών του Δημου Ηρακλειου», Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή, Τεχνολογίας Γεωπονίας
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2.2 Τι είναι κομποστοποίηση
Επίσημα η κομποστοποίηση ορίζεται ως «η ελεγχόμενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών
από ετερογενείς και κυρίως ετερότροφους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες) οι οποίοι
βιοαποικοδομούν οργανικές ενώσεις»5.
Η κομποστοποίηση (χουμοποίηση ή λιπασματοποίηση) είναι η ελεγχόμενη φυσική-βιολογική
διεργασία, κατά την οποία οργανικά υλικά διασπώνται με τη βοήθεια αερόβιων μικροοργανισμών
(βακτήρια, μύκητες, ακτινομύκητες) και μετατρέπονται σε ένα σταθερό, υγιές και θρεπτικό υλικό που
ονομάζεται «κομπόστ».
Ο όρος «κομπόστ» προέρχεται από τον λατινικό όρο “compositum” που σημαίνει επισυνάπτω,
συνθέτω, συσσωρεύω.
Είναι ελεγχόμενη διεργασία, επειδή επιταχύνουμε τις φυσικές-βιολογικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας
κατάλληλες συνθήκες αερισμού, θερμοκρασίας και υγρασίας και συγκεκριμένη αναλογία υλικών,
ώστε να παράγουμε ένα προϊόν με ουσίες βιολογικά ενωμένες, σε αρμονική ισορροπία (στην οποία
αναφέρθηκε ο Ηράκλειτος).
Είναι φυσική-βιολογική (βιοξείδωση) επειδή στηρίζεται στην αερόβια αποσύνθεση των οργανικών
υλικών με τη βοήθεια αερόβιων οργανισμών (της πανίδας του εδάφους και μικροοργανισμών, που
μετατρέπουν την νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη).
Το κομπόστ είναι υγιές και αποστειρωμένο διότι η θερμοκρασία του σωρού σκοτώνει τους
παθογόνους οργανισμούς.
Είναι επίσης σταθερό, ομογενοποιημένο υλικό, δεν παρουσιάζει αλλαγές και παθογένειες, όταν
έχει ωριμάσει, όταν δηλαδή τα οργανικά φυτικά υπολείμματα έχουν περάσει από όλες τις φάσεις
κομποστοποίησης.
Είναι θρεπτικό λίπασμα διότι περιέχει μεγάλο ποσοστό του αζώτου, κύρια τροφή των οργανισμών
και επίσης ελεύθερα, το κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο που με τη βοήθεια του νερού μπορούν να
απορροφηθούν από τα φυτά.
Το κομπόστ είναι χούμος;
Μέσα σε ένα δάσος, τα φυτικά υπολείμματα, φύλλα, βελόνες, κλαδιά, κορμοί, ρίζες, καρποί καθώς και
τα ζωικά, όπως, εκκρίματα και νεκρά σώματα οργανισμών με τη βοήθεια του νερού, της θερμοκρασίας
και της πανίδας του εδάφους και των αποικοδομητών (βακτήρια, μύκητες, ακτινομύκητες) διασπώνται
και αποσυντίθενται. Το αποτέλεσμα αυτής της αργής βιολογικής διεργασίας της ίδιας της φύσης,
ονομάζεται χούμος.
Ο χούμος είναι το παλαιότερο φυσικό λίπασμα στον κόσμο.
Το κομπόστ είναι έδαφος;
Το κομπόστ είναι λίπασμα ενώ το έδαφος είναι το επιφανειακό στρώμα του φλοιού της γης, που
προκύπτει από την αποσάθρωση6 των πετρωμάτων λόγω θερμοκρασίας, νερού, κλίματος και γίνεται
γόνιμο αν εμπλουτιστεί με την αποικοδομημένη οργανική ύλη.

5. ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97)
6. Αποσάθρωση είναι το αποτέλεσμα φυσικών(απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, πάγος, σεισμοί)-χημικών (π.χ όξινη βροχή)βιολογικών (δράση φυτικών και ζωικών οργανοσμών) διεργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή (θραύση)των
πετρωμάτων ως προς το σχήμα, το μέγεθος, τη δομή και τη χημική τους σύσταση.
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2.3 Εδαφικοί ορίζοντες
Κάθε έδαφος έχει την δική του κατατομή, με διαφορετικές στρώσεις που
ονομάζονται ορίζοντες.

Χούμος

Εικόνα 3. «Γνωριμία με το θησαυρό της γης»

Εικόνα 4.: «Εδαφοτομή» πηγή.: el.wikiredia.org

Σε μια εδαφοτομή, διακρίνουμε τους εξής ορίζοντες:

n Φυλλοτάπητας φυτά και δέντρα στην επιφάνεια του εδάφους.
n
Χούμος, λεπτό στρώμα, μαύρου χρώματος, πάχους 10-20 εκ. αποτέλεσμα αποσύνθεσης
οργανικής ζωικών και φυτικών οργανισμών.
n Ορίζοντας Α, σκούρου χρώματος και πλούσιος σε οργανικά υλικά, ονομάζεται και αποπλυμένος.
Εδώ υπάρχει πλούσια δραστηριότητα της πανίδας, καθώς και ρίζες και βολβοί δέντρων και φυτών.

n Ορίζοντας Β, φτωχός σε οργανικά υλικά, αλλά πλούσιος σε ανόργανα, ονομάζεται εμπλουτισμένος
(μεταφορά οργανικών από τον Α). Οι ρίζες φτάνουν σε αυτό το στρώμα και αντλούν διάφορα θρεπτικά
συστατικά με τη βοήθεια του νερού.
n

Ορίζοντας C μητρικός ορίζοντας, άγονο υλικό, που προέρχεται από την αποσάθρωση και τη
διάβρωση του μητρικού πετρώματος με τη βοήθεια του νερού και της θερμοκρασίας.

n Ορίζοντας R ή μητρικό πέτρωμα. Είναι οι «γονείς» του εδάφους, οι βράχοι, που δίνουν τα ορυκτά,
ένα σπουδαίο φυσικό υλικό που δεν αντικαθίσταται ποτέ.
Τόσο ο χούμος, όσο και το κομπόστ, έχουν μαύρο ή σκούρο χρώμα από τον άνθρακα που περιέχουν.
Το μαύρο χρώμα παραπέμπει στα οργανικά υλικά (ύπαρξη άνθρακα) από τα οποία προήλθαν, την
προϊούσα ζωή τους, δηλαδή την ενέργεια, και τη γονιμότητα, ως ιδιότητες.
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Τα εδάφη του Θεσσαλικού κάμπου, που είναι εξαιρετικά γόνιμα έχουν σκούρο χρώμα, εξ αιτίας της
πλούσιας οργανικής ύλης που περιέχουν. Δεν είναι τυχαίο ότι η θεά Δήμητρα ονομαζόταν ΔήμητραΜελαίνη (μαύρη).

2.4 Παράμετροι κομποστοποίησης
Για την κομποστοποίηση χρειαζόμαστε:
1. οργανικό υλικό
2. αέρα
3. υγρασία
4. μικροοργανισμούς
5. θερμότητα
Ο έλεγχος των παραπάνω παραμέτρων επηρεάζει την ποιότητα και τον ρυθμό της κομποστοποίησης
και επιταχύνει την υπάρχουσα αργή φυσική διαδικασία.

2.4.1. Οργανικό υλικό
Η κομποστοποίηση εξασφαλίζει τροφή στους αποικοδομητές που θα πρέπει να είναι ισορροπημένη
σε θρεπτικά συστατικά ώστε να επιταχυνθεί η ωρίμαση του σωρού μας και να παραχθεί ποιοτικό
φυσικό λίπασμα.
Ποια οργανικά υλικά χρησιμοποιούμε.
Τα ΠΡΑΣΙΝΑ: οργανικά φυτικά υπολείμματα, πλούσια σε άζωτο (N), που χρησιμοποιούν οι
μικροοργανισμοί και οι γαιοσκώληκες για να παράγουν πρωτεΐνες, ώστε να αναπτυχθούν και να
πολλαπλασιαστούν.
Τα ΚΑΦΕ: οργανικά υλικά πλούσια σε άνθρακα (C) χρησιμοποιούνται από τους αποικοδομητές για
παραγωγή ενέργειας και σύνθεση των κυτταρικών συστατικών τους 7. Αναλυτικά χρησιμοποιούμε:
ΠΡΑΣΙΝΑ
πλούσια
σε άζωτο
Ν

ΚΑΦΕ
πλούσια σε άνθρακα
C

Ελάχιστες ποσότητες

ΔΕΝ χρησιμοποιούμε
(ελκύονται έντομα
και τρωκτικά και
αναπτύσσονται
παθογένειες)

Υπολείμματα κουζίνας
(φλούδες και κοτσάνια
από π.χ πατάτες,
κρεμμύδια, αρακά,
φασόλια, κουκιά,
λάχανο, πράσα,
σπανάκι κ.ά)

Κλαδέματα και φύλλα
δέντρων

Φρούτα, φύλλα
και κλαδιά από
εσπεριδοειδή

Λίπη και έλαια
Μαγειρεμένα φαγητά

Στάχτη

Κλαδιά και φύλλα
ευκάλυπτου,
πικροδάφνης και
πευκοβελόνες

Πριονίδι (όχι
Υπολείμματα
καλλωπιστικών φυτών εμποτισμένης
ξυλείας)
και δέντρων (κλαδιά,
βλαστοί)
Μαραμένα λουλούδια

7. Μπάλιος, Μ. (2011) Η συμβολή της κομποστοποίησης στην διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτιμώμενη σε οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς όρους, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σσ.30. Διαθέσιμη στο:
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Κατακάθια ελληνικού
καφέ, γαλλικού καφέ
με τα φίλτρα Τσάι με το
φακελάκι του, αλεύρι,
σπόροι, καπνός

Χαρτί (π.χ
χαρτοπετσέτες
ανακυκλώσιμο, όχι
τυπωμένο)

Γαλακτοκομικά,
κόκκαλα, κρέας και
ψάρια Άρρωστα
φυτά και φυτά με
φυτοφάρμακα και
εντομοκτόνα

Κομμένο γκαζόν και
αγριόχορτα κήπου
τσόφλια αβγών,
μπαγιάτικο ψωμί

Άχυρα

Χημικά ,φάρμακα,
Τοξικά υλικά

Χώμα από τις
γλάστρες (όταν
κάνουμε αλλαγή)

Πάνες και χαρτί
τουαλέτας

Κοπριά αγελάδας,
αλόγου, πουλερικών,
κουνελιών

Κόπρανα γάτας και
σκύλου

Αναλογία καφέ και πράσινων οργανικών (άνθρακα C και αζώτου N)
Η ιδανική αναλογία των ΚΑΦΕ (ανθρακούχα) έναντι των πράσινων (αζωτούχα) είναι C/N=30/1.
Σε υψηλότερη αναλογία άνθρακα/ αζώτου, δηλαδή περίσσεια άνθρακα, έχουμε επιβράδυνση της
διαδικασίας αποικοδόμησης. Σε μικρότερη αναλογία άνθρακα/ αζώτου, δηλαδή περίσσεια αζώτου,
το άζωτο μετατρέπεται σε αμμωνία (το μίγμα σαπίζει).
Τα κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 1 εκ. είναι χρήσιμο να θρυμματίζονται, με τον ειδικό
θρυμματιστή ή κλαδοτεμαχιστή. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε μεγαλύτερη επιφάνεια
υποστρώματος, ώστε να μπορέσουν να διεισδύουν εύκολα τα βακτήρια, η υπόλοιπη πανίδα και οι
μύκητες και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποσύνθεσης.

Εικόνα 6. Θρυμματιστής

Εικόνα 7. Υλικό από το θρυμματισμό κλαδιών

Το θρυμματισμένο προϊόν (πριονίδι) βρίσκει επίσης εφαρμογή στην κηποτεχνία.

7. Μπάλιος, Μ. (2011) Η συμβολή της κομποστοποίησης στην διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτιμώμενη σε οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς όρους, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σσ.30. Διαθέσιμη στο:
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2.4.2. Αέρας (Οξυγόνο)
Οι αποικοδομητές και η πανίδα του εδάφους είναι αερόβιοι οργανισμοί. Η έλλειψη οξυγόνου
δημιουργεί συνθήκες σήψης, οι αερόβιοι οργανισμοί εξαφανίζονται και εμφανίζονται αναερόβιοι,
παράγονται δυσάρεστες οσμές (υδρόθειο, μεθάνιο, αμμωνία) και οξέα και αλκοόλες επικίνδυνα για τα
φυτά και τέλος διακόπτεται η αερόβια κομποστοποίηση. Για αυτό φροντίζουμε να αναποδογυρίζουμε
το σωρό, να ανακατεύουμε συχνά τα υπολείμματα, ή να τοποθετούμε έναν διάτρητο σωλήνα στο
κέντρο του κομποστοποιητή. Επίσης για τον αερισμό του σωρού και την κυκλοφορία της εδαφικής
πανίδα, τοποθετούμε κλαδιά στη βάση του κομποστοποιητή.

2.4.3. Υγρασία (Νερό)
Ο σωρός των οργανικών πρέπει να είναι ούτε πολύ ξηρός ούτε πολύ υγρός. Αν υπάρχει έλλειψη
νερού οι αποικοδομητές δυσκολεύονται να δράσουν, αναστέλλεται έτσι η ζύμωση των οργανικών,
ενώ αν η υγρασία είναι υπερβολική, εμποδίζεται ο αερισμός, ο σωρός «πνίγεται», το μίγμα «κρυώνει»
και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες ζυμώσεις.
Στη βάση του σωρού μας στρώνουμε κλαδιά για να γίνεται η αποστράγγισή του και κάθε φορά
που προσθέτουμε ένα στρώμα βιομάζας8 (πράσινα ή καφέ υλικά ) καταβρέχουμε με ένα
ποτιστήρι. Ελέγχουμε την υγρασία κάθε 5-10 ημέρες, κι αν ο σωρός είναι υπερβολικά υγρός τον
αναποδογυρίζουμε για να αεριστεί και να αποβάλει την υγρασία του. Όταν προσθέτουμε υλικά
πλούσια σε νερό (π.χ φλούδες φρούτων και λαχανικών) φροντίζουμε να ρίχνουμε επίσης και μια
ποσότητα από πριονίδι ή ξηρά φύλλα.
Ελέγχουμε το σωρό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το χειμώνα τον σκεπάζουμε με ένα μουσαμά
για να τον προφυλάξουμε από την υπερβολική υγρασία και την απόπλυση λόγω βροχοπτώσεων. Το
καλοκαίρι τον βρέχουμε ώστε να εξασφαλίζουμε ισορροπημένη υγρασία.

2.4.4. Αποικοδομητές- Η ζωή στο χούμο
Το έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και η παρουσία έντονης πανίδας σε αυτό αποτελεί
απόδειξη μεγάλης γονιμότητας.
Οι μακροοργανισμοί, όπως αράχνες, αραχνίδια,κολεόπτερα, μυριάποδα,μυρμήγια, αρθρόποδα,
άκαρι, σκαθάρια, σαλιγκάρια και κυρίως γαιοσκώληκες είναι οι «εργάτες» της αποσύνθεσης των
οργανικών υλικών και δεν είναι παρά «μηχανές αποικοδόμησης».
Είναι σαπρόφυτοι οργανισμοί, ορατοί με γυμνό μάτι, που μασούν και αλέθουν τα οργανικά
απορρίμματα. Στο πεπτικό τους σύστημα υπάρχουν αποικίες εκατομμυρίων βακτηρίων που κατά τη
διάρκεια της πέψης, διασπούν την οργανική ύλη σε ανόργανη, εμπλουτίζοντάς την με τα οργανικά
υγρά του στομάχου τους παράγοντας έτσι ένα γόνιμο υλικό. Συγχρόνως η κίνηση αυτών των
οργανισμών μέσα στο έδαφος βοηθάει στον αερισμό του και στη δράση των αερόβιων βακτηρίων.
Οι πραγματικοί αποικοδομητές είναι τα αερόβια βακτήρια, οι μύκητες και οι ακτινομύκητες
(ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ μυκήτων και βακτηρίων). Τα βακτήρια διασπούν τις πρωτεϊνες και τους
υδατάνθρακες, οι μύκητες και ακτινομύκητες τις πιο δύσκολες αποικοδομήσιμες ύλες, την κυτταρίνη
και τη λιγνίνη.

8. Ως βιομάζα νοούνται τα προϊόντα που συνίστανται από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε φυτικής ύλης, γεωργικής ή δασικής
προέλευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση του ενεργειακού περιεχομένου. Πηγή: http://www.nphilippopoulos.gr/biomass.php
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Τα μυριάποδα, μια κατηγορία οργανισμών, αποικοδομούν το ξυλλώδες υλικό που περιέχει ουσίες
όπως οι κυτταρίνες, διευκολύνντας τη δράση βακτηρίων και μυκήτων.
Οι ακτινομύκητες διασπούν ουσίες ανθεκτικές στην μικροβιακή αποδόμηση, όπως η λιγνίνη και η
κυτταρίνη

Τα μυριάποδα, μια κατηγορία οργανισμών, αποικοδομούν το ξυλλώδες υλικό που περιέχει ουσίες
όπως οι κυτταρίνες, διευκολύνντας τη δράση βακτηρίων και μυκήτων.
Οι ακτινομύκητες διασπούν ουσίες ανθεκτικές στην μικροβιακή αποδόμηση, όπως η λιγνίνη και η
κυτταρίνη.

Εικόνα 9. Ακτινομύκητες. Πηγή: www.wikipedia.org

Εικόνα 8. Οικολογική διαδοχή

Οι γαιοσκώληκες
Ο Αριστοτέλης ονόμασε τους γαιοσκώληκες «τα εντόσθια της γης» και ο Δαρβίνος έγραψε «είναι
αμφίβολο εάν υπάρχουν άλλα ζώα που έχουν παίξει έναν τόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία του
κόσμου». Στη φύση συναντάμε γύρω στις 3.000 είδη. Διακρίνονται στους επίγειους, τους ενδόγειους
(ανοίγουν οριζόντιες στοές μέσα στο έδαφος) και τους ανεσικούς (ανοίγουν κατακόρυφες στοές
μέχρι και 2μ.).
Στην τροφική αλυσίδα είναι πρωτογενείς καταναλωτές και ταξινομούνται σαν να ανήκουν στην
ανώτερη τάξη και συγκεκριμένα στην τάξη των Ολιγοχετών, τάξη των Δακτυλιοειδών.
Αντιπροσωπευτικό το Lumbricus terrestris, το μεγαλύτερο σε μήκος σκουλήκι (έως 20cm), που ζει
στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, δεν προτιμά να ζει σε αποικίες. Το Eisenia focitida με μήκος
έως 8 cm χρησιμοποιείται στην κομποστοποίηση.
Ωστόσο «ο γαιοσκώληκας Red Worm ή California red worm που φέρει την επιστημονική ονομασία
Lumbricus rubellus αποτελεί το πιο παραγωγικό είδος γαιοσκώληκα στον πλανήτη ιδιότητα η οποία
συνδυαζόμενη την υψηλή του ανεκτικότητα σε μεγάλες πυκνότητες ατόμων (έως και 60.000 άτομα
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ανά τετραγωνικό μέτρο) καθιστά το συγκεκριμένο είδος ιδανικό για εκτροφή σε περιορισμένο
χώρο.»9.
Τυφλοί και ερμαφρόδιτοι έχουν χρόνο ζωής γύρω στα 3 έτη. Ένας γαιοσκώληκας κομματιάζει τα
οργανικά τα ανακατεύει με το χώμα και τα καταβροχθίζει, καταναλώνοντας υλικό ίσο με το βάρος του
ημερησίως, ενώ σχηματίζει πολύτιμους αεραγωγούς, για τον αερισμό του εδάφους. Είναι ευάλωτοι
στις πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρότητα αλλά και στο πλημμύρισμα του
σωρού, στο πολύ όξινο (PH<5) και στα πολύ αλκαλικά περιβάλλοντα (PH>8).
Οι γαιοσκώληκες κάνουν τη σύνδεση μεταξύ ορυκτών και οργανικών ουσιών και το κομπόστ δεν
είναι τίποτα άλλο παρά τα περιττώματά τους. το οποίο «περιέχει 7 φορές περισσότερο άζωτο, 3
φορές περισσότερο κάλιο, 2 φορές περισσότερο φώσφορο, 6 φορές περισσότερο μαγνήσιο και 2
φορές περισσότερο ασβέστιο, σε σχέση με ένα χώμα ακατέργαστο από γαιοσκώληκες»10.

Εικόνα 10.

2.4.5. Θερμοκρασία
Ανάλογα με τα στάδιο χουμοποίησης αναπτύσσονται διαφορετικές θερμοκρασίες, που παρουσιάζουν
έντονη διακύμανση, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Θερμοκρασία και στάδια χουμοποίησης
Στο μεσόφιλο, η θερμοκρασία είναι παρόμοια του περιβάλλοντος, μέχρι 30οC. Εδώ αρχίζουν
μικροβιακές συνθήκες αποσύνθεσης των «εύκολων» θρεπτικών υλών (πρωτεΐνες, αμινοξέα, λιπίδια,
υδατάνθρακες μικρού μοριακού βάρους) από τα αερόβια βακτήρια.

Στο θερμόφιλο στάδιο, η θερμοκρασία ανεβαίνει φτάνει τους 60-70οC, αναπτύσσονται θερμόφιλα
βακτήρια και μύκητες και διασπούν κυρίως τις αζωτούχες (πράσινα υλικά) οργανικές ενώσεις. Οι
μικροοργανισμοί αυτοί καταναλώνουν το οργανικό υλικό και απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή
θερμότητας, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (Η2Ο). Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών
καταστρέφονται τα παθογόνα μικρόβια και οι σπόροι των ζιζανίων.

9. http://texnologosgeoponos.blogspot.gr/2013/11/lumbricus-rubellus-california-red-worm.htm
10. http://agroselliniko.blogspot.gr/2012/07/blog-post_10.html
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Εικόνα 11. Πηγή: Έντυπο της Ε.Ε.Π.Φ.

Στάδιο ψύξης, η θερμοκρασία κατεβαίνει σε αυτή του περιβάλλοντος. Το αρχικό οργανικό υλικό και
η μικροβιακή διεργασία μειώνεται. Εμφανίζεται η πανίδα του εδάφους, κυρίως οι γαιοσκώληκες που
καταναλώνουν το μισοέτοιμο υλικό, αποσυνθέτοντας την κυτταρίνη και λιγνίνη.

To PH του κομπόστ
Οι μικροοργανισμοί και η πανίδα του κομπόστ δεν αντέχουν πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά περιβάλλοντα,
η τιμή του ΡΗ πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 έως 7,5 συνθήκες που κρίνονται κατάλληλες για
να ευδοκιμήσουν. Αν η τιμή του PH πέσει κάτω από τα όρια αυτά μπορούμε να το διορθώνουμε
προσθέτοντας σβησμένο ασβέστη σε σκόνη. Αυτός είναι ο λόγος που στον κομποστοποιητή δεν
μπορούμε να ρίχνουμε πολλά όξινα φρούτα που η υπερβολική τους χρήση μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαδικασία της κομποστοποίησης.
Στάδιο ωρίμανσης, η θερμοκρασία είναι ίδια με αυτή του περιβάλλοντος. Έχει σταματήσει η
μικροβιακή διεργασία και σχηματίζονται πολύπλοκα χουμικά οξέα, τα οποία σταθεροποιούν και
ομογενοποιούν το τελικό προϊόν.

2.5. Πώς κατασκευάζουμε έναν οικιακό κομποστοποιητή
(με μηδενικό κόστος και γαιοσκώληκες του εδάφους)
Το δοχείο οικιακής κομποστοποίησης ή «κομποστοποιητής» είναι μια απλή κατασκευή, που βοηθάει
ώστε να φροντίζουμε το σωρό των οργανικών, να ελέγχουμε τα υλικά, να μην υπάρχει ακαταστασία
και ενόχληση των γειτόνων.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: παλέτες οικοδομής, παλιά τούβλα, ένα διάτρητο μεταλλικό δοχείο,
κοτετσόσυρμα, τελάρα λαχανικών ακόμα και σε ένα λάκκο στο έδαφος.
Τα δοχεία κομποστοποίησης πρέπει να έχουν χωρητικότητα περίπου 1 κ.μ., ώστε στο κέντρο τους να
μπορεί να αναπτυχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στα διάκενα
(τρύπες) του κομποστοποιητή, για να εισέρχεται και να κυκλοφορεί ο αέρας.
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Κανόνες για επιτυχημένο κομπόστ
1. Τοποθετούμε τον κομποστοποιητή σε σκιερό μέρος.
2. Ο κομποστοποιητής να έχει άμεση επαφή με το έδαφος
(επίσκεψη των γαιοσκωλήκων και της υπόλοιπης πανίδας του εδάφους).
3. Ένα καπάκι από σανίδες ή σύρμα προφυλάσσει το σωρό από γάτες και σκύλους
(τα κόπρανα των κατοικίδιων περιέχουν παθογόνους οργανισμούς).
4. Αναποδογυρίζουμε το μίγμα για αερισμό.
5. Φροντίζουμε να καταβρέχουμε το σωρό το καλοκαίρι και να σκεπάζουμε το χειμώνα
(με ένα ελαιόπανο ή μουσαμά).
6. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε μόνο ένα οργανικό υλικό, αλλά ένα καλό μίγμα πράσινων
και καφέ.
7. Χρησιμοποιούμε το γκαζόν σε λεπτές στρώσεις («ανάβει»).
8. Τεμαχίζουμε καλά τα κλαδιά από θάμνους και δέντρα.

2.5.1. Διάταξη στρώσεων
Στην 1η στρώση σωρού: κλαδιά για αέρα και κυκλοφορία πανίδας.
Στη 2η στρώση: οικιακά οργανικά.
Στην 3η στρώση: καφέ οργανικά (ξυλώδη ή πριονίδι) και χώμα ή κομπόστ.
Πότε είναι έτοιμο το κομπόστ;

n Το χρώμα του είναι σκούρο καφέ.
n Είναι εύθρυπτο, μαλακό και μοιάζει με χούμο.
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n Έχει τη μυρωδιά του χώματος.
n Είναι υγρό.
n Είναι ομογενοποιημένο υλικό.
n Ο σωρός έχει συρρικνωθεί στο 1/3 του αρχικού όγκου του.

Επίλυση προβλημάτων

n Αν ο σωρός είναι πολύ στεγνός τον καταβρέχουμε ή προσθέτουμε πράσινα κουζίνας
ή κομμένο γρασίδι.

n Αν είναι πολύ υγρός, προσθέτουμε ένα στρώμα χώμα ή πριονίδι ή θρυμματισμένα κλαδιά.
n Αν μυρίζει άσχημα, ανακατεύουμε καλά ή ρίχνουμε καφέ υλικά ή ασβέστη.
n Αν υπάρχουν έντομα γύρω, σκεπάζουμε το σωρό με εφημερίδες ή πριονίδι.
n Αν εμφανιστούν αρουραίοι σκεπάζουμε τον κομποστοποιητή με καπάκι ή συρματόπλεγμα.

2.6. Τι προσφέρει το ώριμο κομπόστ;
1. Εξυγιαίνει το χώμα επειδή περιέχει αρπακτικά ακάρεα εναντίον του δάκου και του θρίπα
(μικροσκοπικό έντονο, που απομυζά τους χυμούς των φυτών και των δέντρων και οι προνύμφες του
βρίσκονται στο έδαφος). Επίσης έχει φυτοπροστατευτικές ιδιότητες, οι ακτινομύκητες που περιέχει
αποτρέπουν την ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών.
2. Αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους γιατί περιέχει φωσφόρο, μεγάλο ποσοστό του αζώτου κύρια
τροφή των οργανισμών, κάλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, σίδηρο, ασβέστιο, μαγγάνιο σε μορφή που
μπορεί να προσλάβουν οι ρίζες των φυτών μας.
3. Είναι υγιές υλικό επειδή η θερμοκρασία του σωρού μας έχει σκοτώσει τους παθογόνους
οργανισμούς, τα ζιζάνια και τυχόν σπόρους. Το κομπόστ είναι αποστειρωμένο
4. Βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους ρυθμίζοντας το ποσοστό υγρασίας και τη συγκράτηση
νερού και τη δομή του κάνοντάς το πιο αφράτο και εύκολα αεριζόμενο.
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Οικιακή κομποστοποίηση
Μια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των οργανικών οικιακών αποβλήτων.
Οφέλη | Εφαρμογές στη χώρα μας και σε άλλες χώρες

Βασιλοπούλου Σμαράγδα

Δασκάλα, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας-Τροιζήνας-Μεθάνων

105

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Η Κομποστοποίηση ως Μέθοδος Διαχείρισης των Αστικών αποβλήτων
Η Κομποστοποίηση αποτελεί μία μέθοδο βιολογικής επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων
και μπορεί να εφαρμοστεί στα βιοαποδομήσιμα ή οργανικά απόβλητα, όπως είναι: τα αγροτικά
υπολείμματα (κοπριές, φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών, απόβλητα εκκοκκιστηρίων βάμβακος,
ελαιοπυρήνα κ.ά.), πολλά στερεά απόβλητα και ιλύες από βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και το
βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ). Για το τελευταίο, υπάρχει ρύθμιση για
τη χώρα μας (Οδηγία 99/31/ΕΕ για την Υγειονομική Ταφή) που επιβάλλει τη σταδιακή εκτροπή
του από τη διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων) για το χρονικό διάστημα
2010-2020.1
Οι Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας μπορούν να παράγουν:

n Κομπόστ υψηλής ποιότητας που έχει ποικίλες εφαρμογές.
n Υλικό «τύπου κομπόστ», γιατί προέρχεται από μηχανική διαλογή και περιλαμβάνει σύμμεικτα
απορρίμματα.
Η κομποστοποίηση βασίζεται στη δράση μικροοργανισμών, οι οποίοι διασπούν τις οργανικές
ενώσεις. Οι βιολογικές διεργασίες μπορούν να χωριστούν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο,
της βιοαποδόμησης, λαμβάνουν χώρα οι μικροβιολογικές δραστηριότητες που έχουν ως
αποτέλεσμα την αποδόμηση και τη σταθεροποίηση των οργανικών ουσιών (χρ. διάρκεια: 2-8
εβδομάδες, ανάλογα με τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται). Στο δεύτερο στάδιο, της
ωρίμανσης, το υλικό που ήδη έχει παραχθεί, αφήνεται να ωριμάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα
(4-12 εβδομάδες) και έχει ως τελικό προϊόν το ώριμο κομπόστ.

Α.1. Τα οφέλη από την Κομποστοποίηση
n Η Κομποστοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων,
εφόσον μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητά τους (μέχρι 34% για τα οργανικά υλικά και
30% για το χαρτί!).
n Μέσω της Κομποστοποίησης παράγεται πολύ καλής ποιότητας λίπασμα, το οποίο θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία και την κηπουρική. Ακόμη, το λίπασμα μέτριας ποιότητας έχει
εφαρμογές στο στρώσιμο των επαρχιακών δρόμων.
n Το παραγόμενο προϊόν (κομπόστ) ελαττώνει κάπως τη χρήση χημικών λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων.
n Προστατεύεται το έδαφος από τη διάβρωση.
n Μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα στραγγίσματα των
χωματερών, αφού με την Κομποστοποίηση τα ζυμώσιμα υλικά δεν καταλήγουν στη χωματερή.
n Μειώνεται η εκπομπή μεθανίου στους χώρους ταφής των αποβλήτων. Και ας μην ξεχνούμε ότι
το μεθάνιο (CH4) είναι από τα βασικά αέρια που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
και επιπλέον μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης.

1. www.eedsa.gr, Τεχνικές Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων
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n Επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ (Χώροι Υγιειονομικής Ταφής Αποβλήτων).
n Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το κομπόστ για ανάπλαση ερημοποιημένων
εκτάσεων ή και για αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων),
λατομείων, ορυχείων κ.λ.π.
n Επιτυγχάνεται άμεσο κέρδος για τους Δήμους που εφαρμόζουν πρόγραμμα κομποστοποίησης,
γιατί μειώνεται το κόστος αποκομιδής (υπάλληλοι, δρομολόγια κ.ά.).

Α.2. Η χρήση του κομπόστ στην ελληνική γεωργία
Το ώριμο κομπόστ χρησιμοποιείται:

n Ως βελτιωτικό εδάφους και υποκατάστατο λιπασμάτων σε
δασικές εκτάσεις.

καλλιεργούμενα εδάφη και

n Ως συστατικό υποστρωμάτων για την ανάπτυξη κηπευτικών-ανθοκομικών και καλλωπιστικών
φυτών.
n Ως υπόστρωμα καλλιέργειας μανιταριών.
Tα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα (Diaz, F.L et al, 1993) αναφέρονται, επίσης, στην
επίδραση του κομπόστ στη θρέψη των φυτών, στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση
και στην καταστολή φυτοπαθογόνων του εδάφους.
Οι ανάγκες της ελληνικής γεωργίας σε κομπόστ και ιδιαίτερα στη νότια και νησιωτική Ελλάδα
είναι αυξημένες λόγω του ξηροθερμικού κλίματος αυτών των περιοχών και των απαιτητικών, σε
οργανική ουσία καλλιεργειών που γίνονται σε αυτές. Συνήθως δεν επαρκεί η ζωική κοπριά για
να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Τη λύση, λοιπόν, έρχεται να δώσει η παρασκευή ώριμου κομπόστ από τα πάσης φύσεως οργανικά
υπολείμματα των περιοχών αυτών: λ.χ. υπολείμματα καλλιεργειών, γεωργικών βιομηχανιών,
αστικών αποβλήτων, ακόμη και ιλύος βιολογικών καθαρισμών.
Η ποιότητα του κομπόστ και ιδιαίτερα η περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία (που είναι
απαραίτητη), καθώς και η περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (που πρέπει να είναι
περιορισμένη) παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αναλογία προσθήκης του στο έδαφος, όσο και
σε ποια καλλιέργεια μπορεί να προστεθεί ή όχι.
2

2. Μανιός, Β., Κριτσωτάκης, Γ., Μανιός, Θ., Εφαρμογές κομπόστ στη γεωργία, Ξάνθη 2000, σελ. 2,3
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Η Κομποστοποίηση στην Ελλάδα
Β.1. Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα κομποστοποίησης
n Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης με τίτλο: «Κομπόστ από σκουπίδια!
Πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και το σπίτι» υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, στο
Δήμο Αμαρουσίου, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την υποστήριξη
της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον
Αύγουστο του 2002.
n Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης εφάρμοσαν
πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης σε 60 νοικοκυριά, κατά τη χρονική περίοδο 2003-04.
Σύμφωνα με τελευταίες ενημερώσεις (2011) οι κάδοι κομποστοποίησης έφτασαν τους 400 σε
αριθμό, γεγονός που δείχνει και το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη μια μεριά, αλλά
και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Έντυπο του Δήμου Ελευσίνας και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος:
«Εθελοντισμός και Οικιακή Κομποστοποίηση».

Β.2. Συνοικιακή Κομποστοποίηση
n Για πρώτη φορά στη χώρα μας έγινε μια σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία της δομής
Συνοικιακής Κομποστοποίησης. Ξεκίνησε στην Καλαμάτα το 2010 μέσα από το αναδυόμενο
Δίκτυο δράσεων και αλληλεγγύης kalamatafreespace και αναπτύχθηκε η δράση του Re:Think
Project (αφορά στη διαχείριση και αυτοδιαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων της πόλης).
Στο χρονικό διάστημα 2011-12 κατασκευάστηκαν 10 συνοικιακοί κομποστοποιητές από παλιές
ξύλινες παλέτες και τοποθετήθηκαν σε διάφορους δημόσιους χώρους πρασίνου. Έγιναν πολλά
ενημερωτικά εργαστήρια στους συμμετέχοντες πολίτες έτσι ώστε να γνωρίζουν τη διαδικασία
της κομποστοποίησης και την πρακτική χρήση των ειδικών κάδων. Όταν παράχθηκε το φυσικό
λίπασμα (κομπόστ) δόθηκε στους κατοίκους ή μέρος αυτού χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει
καλλιεργητικές ανάγκες των χώρων πρασίνου του Δήμου.3

3. http://www.rethink-project.gr
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Το 2013 εγκρίθηκε η τοποθέτηση και άλλων 50 κομποστοποιητών.

Β.3. Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης τροφών («καφέ» κάδοι)
n Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης τροφών εμπλέκοντας
τα εστιατόρια του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Αthens Biowaste» , το οποίο στοχεύει
στην αξιοποίηση των βιοαποβλήτων.
Θα γίνεται επιτόπου διαλογή των υπολειμμάτων τροφών και στη συνέχεια τα βιοαπόβλητα θα
τοποθετούνται σε Μονάδα Κομποστοποίησης. Επίσης, παρέχονται στους δημότες σακούλες
κομποστοποίησης και ειδικοί κάδοι κουζίνας. Στους δρόμους θα τοποθετηθούν ειδικοί καφέ κάδοι.
Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα είναι το Γκάζι και τα Άνω Πατήσια (περιοχή
Κυπριάδου). Στόχος είναι να εμπλακούν 3000 περίπου πολίτες.
Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Αthens Biowaste» συμμετέχει πλέον και ο Δήμος Κηφισιάς. Δόθηκαν
ειδικοί κάδοι σε 2000 νοικοκυριά.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 και θα τελειώσει το 2015. Καθόλη τη διάρκειά του θα
παρακολουθείται από τους ειδικούς επιστήμονες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, συμμετέχει και ο Ενιαίος
Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων του ν.Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ).
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Β.5. Δήμοι της χώρας μας που εφαρμόζουν πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης
Είναι πλέον αρκετοί οι Δήμοι που εφαρμόζουν πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης.
Μερικοί έχουν αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς, έχουν δημιουργήσει
ενημερωτικό υλικό για τους πολίτες και τους παρέχουν ειδικούς κάδους.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους παρακάτω Δήμους: Αγ. Δημητρίου, Βριλησσίων, Ίλιου, Κορυδαλλού,
Μελισσίων, Παλλήνης, Αρταίων, Βόλου, Θήρας, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κοζάνης, ΚορδελιούΕύοσμου, Λαμιέων, Πολύγυρου, Πυλαίας-Χορτιάτη(ν. Θεσ/κης), Σιθωνίας, Κοινότητα Νέας
Τενέδου (Δήμος Προποντίδας, Χαλκιδική) κ.ά.

Β.6. Λακωνική πρόταση Διαχείρισης των αστικών αποβλήτων
Οι πολίτες στη Λακωνία ανέλαβαν μια πολύ πρωτοποριακή δράση. Ίδρυσαν το Σεπτέμβρη του
2011 μια εταιρεία Κοινωνικής-Λαϊκής- πολυμετοχικής βάσης την οποία ονόμασαν «Λακωνική
Βιοενεργειακή Α.Ε.». Αρχικά συμμετείχαν 30 επιχειρηματίες. Ο καθένας έχει δικαίωμα
συμμετοχής στην εταιρεία αυτή. Η πρότασή τους αφορά ένα μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης
των αστικών τους απορριμμάτων. Η στρατηγική μέθοδος που υιοθετείται από τους συμμετέχοντες
είναι η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή (ΔσΠ) και στη συνέχεια η παραγωγή Βιοαερίου
από τα οργανικά απόβλητα και, φυσικά, η παραγωγή κομπόστ. Επίσης, η εκμετάλλευση με
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των κύριων υλικών, όπως χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού,
μετάλλων και τηγανελαίων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Ελλάδα
Γ.1. Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
στερεών αστικών αποβλήτων στα Άνω Λιόσια
Το 2001 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια, με κύριο διαχειριστή του έργου τον ΕΣΔΚΝΑ. Η ημερήσια
δυναμικότητα του εργοστασίου σε επεξεργασία απορριμμάτων ανέρχεται στους 1200 τόνους,
γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων σε
παγκόσμια κλίμακα. Το εργοστάσιο προέβλεπε να παράγει ημερησίως 361 τόνους κομπόστ, 353
τόνους RDF (καύσιμο υλικό), 40 τόνους σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο, ενώ 333 τόνοι θα
οδηγούντο ως άχρηστα προς ταφή στον παρακείμενο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
Σε σχέση με την Κομποστοποίηση, τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα ταχείας κομποστοποίησης και δυναμικής
ωρίμανσης που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δέχεται καθημερινά περί τους 1000 τόνους οργανικό
κλάσμα προς κομποστοποίηση και να παράγει περίπου τους 500 τόνους κομπόστ ημερησίως. Επίσης, έχει
σχεδιαστεί και η Μονάδα ραφιναρίσματος του κομπόστ με στόχο τον πλήρη διαχωρισμό του παραγόμενου
κομπόστ από ξένες προσμίξεις (π.χ. γυαλί, πλαστικά, χαλικάκι κ.λ.π.) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή
κομπόστ υψηλής καθαρότητας, βέλτιστης εμφάνισης και επομένως, μέγιστης εμπορευσιμότητας του
τελικού προϊόντος. Το ώριμο κομπόστ μεταφέρεται στη συνέχεια στο χώρο αποθήκευσης. Ένα ποσοστό
συσκευάζεται σε πλαστικούς σάκους, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται χύδην. 4

4. Ελευθεριάδης, Χ., ENVITEC, Η νέα Μονάδα Μηχανικής Διαλογής-Κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων στα Άνω Λιόσια
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Γ.2. Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
στερεών αστικών αποβλήτων στα Χανιά Κρήτης
Στην Κρήτη λειτουργεί ένα σύγχρονο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
παρόμοιο με εκείνο των Άνω Λιοσίων.

Γ.3. Εργοστάσιο Λιπασματοποίησης στην Καλαμάτα
Στη χρονική περίοδο 1997-2002 λειτούργησε στην Καλαμάτα η Μονάδα Λιπασματοποίησης
(ΜΟΛΑΚ), η οποία έκλεισε με απόφαση δημάρχου και με αδιευκρίνιστες διαδικασίες. Ήταν
μια πρώτη προσπάθεια να παραχθεί κομπόστ και να χρησιμοποιηθεί προς όφελος διαφόρων
αναγκών της πόλης (ως εδαφοβελτιωτικό, ως λίπασμα για καλλιέργειες κ.λ.π.). Πιθανότατα, όμως,
η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου να μην τηρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές
και γι’ αυτό δημιούργησε αρκετά περιβαλλοντικά ζητήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Γ.4. Ιδιωτικές Μονάδες παραγωγής κομπόστ στην περιφέρεια
Έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς διάφορες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ώριμου κομπόστ
στην περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανοικτή Μονάδα Κομποστοποίησης φυτικών και
ζωικών υπολειμμάτων (κοπριά) στην Παλαιά Κουλούρα Αιγίου. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία
της κομποστοποίησης στο σωρό των υλικών γίνεται χρήση ειδικών γαιοσκωλήκων. Το προϊόν
εμπλουτίζεται και στη συνέχεια πωλείται ως βιολογικό λίπασμα.

φωτ. υλικό : Δημ. Κανακόπουλος (πρόεδρος ΣΕΚ)
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Μια άλλη ιδιωτική μονάδα παραγωγής κομπόστ βρίσκεται στα Τρίκαλα.

Το κομπόστ που παράγεται συσκευάζεται και χρησιμοποιείται ως λίπασμα για αγροτικές
καλλιέργειες.

Γ.5. Προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (Σ.Ε.Κ.)
Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. διαχειρίζονται με τη μέθοδο της Κομποστοποίησης το 18% των
αποβλήτων και παράγουν ετησίως 22 εκατομ. τόνους κομπόστ, το οποίο πουλούν έναντι τιμών
από μηδέν έως 200 Ευρώ ανά τόνο! Στη χώρα μας, δυστυχώς, παράγουμε τεράστιες ποσότητες
οργανικών αποβλήτων (λ.χ. κοπριές, απόβλητα ελαιοτριβείων, τυροκομείων, κλαδέματα κ.ά.) που
παραμένουν αναξιοποίητα.
Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. Μια πρόταση είναι να νομοθετηθούν κίνητρα για
εγκατάσταση Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και αντικίνητρα για όσους παραμένουν σε αδράνεια.
Επίσης, να ιδρυθεί ένας Οργανισμός Πιστοποίησης διάθεσης του κομπόστ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία, τις ανάγκες για
αποκατάσταση τοπίων ή για αναδασώσεις, οφείλει το κράτος να θεσπίσει κίνητρα για την
ενίσχυση των υπαρχόντων Μονάδων Κομποστοποίησης και για την ανάπτυξη νέων και, φυσικά,
να μειωθούν σταδιακά ή και να καταργηθούν οι εισαγωγές κομπόστ.
Στα άμεσα σχέδια του Συνδέσμου είναι η κάλυψη των νομοθετικών κενών και η αντιμετώπιση των
προβλημάτων λειτουργίας και αδειοδότησης των υπαρχόντων παραγωγικών Μονάδων, καθώς
και η ίδρυση νέων από Δήμους, επιχειρηματίες, βιοτέχνες που παράγουν οργανικά απόβλητα.5

EΝΟΤΗΤΑ Δ
Κομποστοποίηση μέσα από προγράμματα Π.Ε.
Δ.1. Εφαρμογές σε ΚΠΕ
Σε πάρα πολλά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης (ΚΠΕ) σε όλη την Ελλάδα έχουν
οργανωθεί και υλοποιούνται προγράμματα Π.Ε. με θέμα τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων,
δίνοντας έμφαση σε εναλλακτικές μεθόδους, όπως είναι η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση.
Απαραίτητο στοιχείο η ενεργός συμμετοχή των παιδιών μέσα από βιωματικές διδακτικές τεχνικές
(μελέτη πεδίου, επισκόπηση απόψεων, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση κ.ά.). Ακόμη, τίθεται και ο
προβληματισμός σε σχέση με το στοιχείο της πρόληψης των οικιακών απορριμμάτων. Αυτό έχει
να κάνει με την καταναλωτική μας συμπεριφορά και την αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες.

5. Κανακόπουλου, Δ., Ανεπαρκές στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για κομποστοποίηση αποβλήτων, περ. Water+Waste, Mάιος
2012, τ. 39, σελ. 12-13
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Σε σχέση με την Κομποστοποίηση, τα παιδιά ενημερώνονται για τη διαδικασία της
κομποστοποίησης, τα οφέλη της, τη σωστή επιλογή των υλικών και έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στην κατασκευή κομποστοποιητών από υλικά που θεωρούνται «για πέταμα», όπως
είναι παλιά τελάρα του μανάβη ή ξύλινες παλέτες.

ΚΠΕ Δραπετσώνας-Τροιζήνας-Μεθάνων

Επίσης, το ΚΠΕ Δραπετσώνας-Τροιζήνας-Μεθάνων έχει συνεργαστεί με διάφορους Δήμους
(Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δήμο Αθηναίων, Δήμο Τρικκαίων) με θέμα την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση
των οικιακών αποβλήτων (οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, υλοποίηση
βιωματικών εργαστηρίων κ.ά.). Παρόμοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς
σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε. πολλών Δ/νσεων Εκπαίδευσης.

Δ.2. Εφαρμογές σε σχολικές μονάδες
Έχουν επιχειρήσει αρκετοί μαθητές και μαθήτριες με τη βοήθεια των δασκάλων τους να
εφαρμόσουν στο χώρο της σχολικής τους αυλής πρόγραμμα Κομποστοποίησης, φτιάχνοντας
τους δικούς τους κομποστοποιητές από ποικίλα υλικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφεραν να
εμπλέξουν σε αυτό και άλλους, όπως τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειές τους.
Τα σχολεία είναι πολλά. Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα:

n Από την Α/θμια εκπαίδευση:
> 13ο και 21ο Δ.Σ. Κερατσινίου
> Ιδιωτικό Δ.Σ. Ισραηλίτικης Κοινότητας:
> 5ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης
> Δ.Σ. Ριόλου ν. Αχαΐας
> 1ο και 2ο Δ.Σ. Φιλύρου (Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη)

n Από τη Β/θμια εκπαίδευση:
> Γυμνάσιο Πυθαγορείου Σάμου:
> 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας:
> 9ο Γυμνάσιο Πειραιά:
> Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας
> ΓΕΛ Αμπελακίων Σαλαμίνας:
> 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας:
> Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω
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Τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζεται εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στα σχολεία μεγαλουπόλεων
για το φτιάξιμο σχολικού κήπου με λαχανικά είδη ή αρωματικά φυτά και τις περισσότερες φορές
συνδυάζεται με την κατασκευή κομποστοποιητών στο χώρο του σχολείου για την παραγωγή
κομπόστ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως φυσικό λίπασμα σε αυτούς τους κήπους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Η σύνθεση των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας
Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στη σύνθεση των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας:
Σύνθεση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
40% Ζυμώσιμα (υλικά φυτικής και ζωϊκής προέλευσης)
29% Χαρτί
14% Πλαστικό
3%
Γυαλί
3%
Μέταλλο
2%
ΔΞΥ (δέρμα, ξύλο, ύφασμα)
3%
Αδρανή
6%
Υπόλοιπα
Πηγή: Σκορδίλης,Αδ., ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ., Αθήνα 2012

Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσα υλικά απαραίτητα για τη διαδικασία της Κομποστοποίησης
πάνε χαμένα και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ αντί να αξιοποιηθούν για την παραγωγή φυσικού κομπόστ.
Τα οργανικά υπολείμματα αγγίζουν σε μερικούς Δήμους το ποσοστό των 51%!

Ε.1. Διαχείριση των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας
Η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕUROSTAT, προβαίνει στην υγιεινομική ταφή των
αστικών αποβλήτων της σε ποσοστό 82%, ενώ το ποσοστό της Ανακύκλωσης φτάνει μόλις το
17%, ενώ η Κομποστοποίηση αγγίζει μόλις το 2%.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ
Εφαρμογές προγραμμάτων Κομποστοποίησης σε χώρες της Ε.Ε.
Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν μελετήσει και εφαρμόζουν εδώ και χρόνια ποικίλες
μεθόδους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι διαχείρισης
εφαρμόζονται με τα ακόλουθα ποσοστά: 40% ταφή, 20% καύση, 23% ανακύκλωση και 17%
κομποστοποίηση.6
Σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008-υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η
Κομποστοποίηση περιλαμβάνεται στην Ανακύκλωση και προηγείται στην ιεράρχηση έναντι των
άλλων μεθόδων επεξεργασίας (καύση, ταφή). Είναι στη δικαιοδοσία των Δήμων να υλοποιήσουν
έργα Κομποστοποίησης.

6. Σκορδίλης, Αδαμάντιος., ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ., Αθήνα, 2012
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Η Κομποστοποίηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης του
οργανικού μέρους των οικιακών αποβλήτων στις χώρες της Ε.Ε.

Κατανομή κύριων μεθόδων διαχείρησης αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε.

Μονάδες Κομποστοποίησης

πόλη Leeds (Αγγλία)

Αυστρία

Χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις Κομποστοποίησης του συνόλου των αποβλήτων τους το 2007 7
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΧΩΡΑ
Αυστρία
Ιταλία
Ολλανδία
Λουξεμβούργο
Βέλγιο
Γερμανία
Ισπανία
Δανία

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
38%
33%
28%
28%
23%
18%
17%
17%

7. «Η Κομποστοποίηση ως λύση για τα αστικά απόβλητα», http://sek-hellas.gr/index.php/kompostopoiisi/2012-07-26
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Τα έσοδα από την παραγωγή του κομπόστ στη Γερμανία
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Γεωργία
Εκτατικές καλλιέργειες
Διαμορφώσεις
Αναμίξεις/υποστρώματα
Αναπλάσεις εδαφών
Κήποι
Εξαγωγές

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
45-78%
3-15%
6-20%
10-15%
2-10%
12-20%
6-7%

TIMH (EYΡΩ/TONO)
0-28
1-29
5-30
5-15
1-2
5-320 (σε μικρή συσκευασία)

Πηγή: European Composting Network

Η Κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα από δρόμους, κήπους, σπίτια κ.ά.)
γίνεται στις χώρες της Ε.Ε. σε ανοιχτούς χώρους, διαθέτοντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας,
προσεγγίζοντας τους 200 τόνους ανά έτος έως και 100.000 τόν./έτος.8
Και να σκεφτεί κανείς πόσα πράσινα απόβλητα πάνε χαμένα σε περιοχές της περιφέρειας (λ.χ.
Καλαμάτα) την περίοδο συλλογής των ελιών, όπου δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες από τα
κλαδέματα των δέντρων και ο κύριος τρόπος για να απαλλαγούν από αυτά είναι το κάψιμό τους,
με κίνδυνο, φυσικά, να προκληθούν πυρκαγιές.

Επεξεργασία ιλύος, κλαδεμάτων & οργανικών υπολειμμάτων σε Μονάδα Κομποστοποίησης στη Γερμανία

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Υπολείμματα καλλιεργειών/θερμοκηπίων
Κοπριές
Απόβλητα ελαιοτριβείων
Κλαδέματα
Απόβλητα πτηνοτροφείων/βουστασίων
Απόβλητα τυροκομείων
Ιλύς (λυματολάσπη)

...Και μερικές ακόμη πληροφορίες
n Αυστρία: Η οικιακή Κομποστοποίηση ξεκίνησε το 1986!
n Βέλγιο: Κομποστοποιούνται περίπου 85000 τόνοι απορριμμάτων από λαχανικά, φρούτα και
κήπους το χρόνο.
n Γερμανία: Με την Κομποστοποίηση εξοικονομείται το 8-10% της κατανάλωσης λιπάσματος
φωσφόρου και αζώτου.
n Δανία: Το 1995 υπήρχαν ήδη 136 Μονάδες Λιπασματοποίησης. Μέσα σε 5 χρόνια η συνολική
ποσότητα της οργανικής μάζας που επεξεργάζονταν αυτές οι μονάδεςς αυξήθηκε κατά 500%!!!
n Αγγλία: Είχε τεθεί στόχος από την Κυβέρνηση ως το 2000 να έχουν κομποστοποιηθεί 1
εκατομ. τόνοι οργανικών αποβλήτων από νοικοκυριά.

8. http://sek-hellas.gr/index.php/kompostopoiisi/2012-07-26
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n Φινλανδία: Η νομοθεσία για το περιβάλλον του 2004 έθετε ως στόχο να ανακυκλώνεται ή να
επαναχρησιμοποιείται το 50% των οικιακών αποβλήτων.
n Ολλανδία: 1, 45 εκατομ. τόνοι «πράσινων» απορριμμάτων μετατράπηκαν σε κομπόστ (1995).
n Ιρλανδία: Έχουν οργανωθεί από τους Δήμους ειδικά προγράμματα οικιακής Κομποστοποίησης
στα οποία συμμετέχουν όλοι οι πολίτες.
n Ιταλία: Το κομπόστ που παράγεται από οργανικά απόβλητα χρησιμοποιείται στην κηπουρική,
στις καλλιέργειες ακι στην αποκατάσταση του εδάφους από κατολισθήσεις, Συμμετέχουν 30
Δήμοι.
n Πορτογαλία: Λειτουργούν 5 εργοστάσια παραγωγής κομπόστ.
n Σουηδία: Μετά το 2005 υπήρχε σχέδιο δράσης έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να καταλήγουν
στους ΧΥΤΑ τα οργανικά απόβλητα, γεγονός που επιτεύχθηκε.9 Το 2013 ανακηρύχθηκε ως η 1η
χώρα της Ε.Ε. που αξιοποιεί τα απόβλητά της κατά 100% και παρουσιάζει « Zero Waste». Ακόμη,
το βιοαέριο που παράγεται από τα οργανικά απόβλητα αξιοποιείται πλήρως και μάλιστα έχει
αντικαταστήσει το 20% της κατανάλωσης των καυσίμων κίνησης.

Ζ.1. Χώρες εκτός Ε.Ε.
n Ισλανδία: Λειτουργούν 2 εργοστάσια Κομποστοποίησης στο Ρέικιαβικ εδώ και χρόνια.
n Καναδάς: Λειτουργούν 161 εργοστάσια Κομποστοποίησης. Τα 111 ανήκουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τα 50 σε ιδιώτες.
n Αραβικές χώρες: Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Αραβικές χώρες αποτελούν Κέντρο επεξεργασίας
βιολογικών αποβλήτων. Λειτουργούν Μονάδες Κομποστοποίησης με δυναμικότητα μεγαλύτερη
του 1 εκατομ. τόνου το χρόνο! O λόγος που η κομποστοποίηση έχει καταστεί τόσο σημαντική
είναι η υψηλή ζήτηση για βελτιωτικά εδάφους.

Ζ.2. Μια καινοτόμος ιδέα για εφαρμογή προγράμματος Κομποστοποίησης
Το 1989 εφαρμόστηκε ειδικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης σε 1500 φυλακισμένους σε περιοχή
των ΗΠΑ (New York State) από την Οργάνωση «The New York State Department of Correctional
Services (DOCS)» και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Το όλο εγχείρημα περιελάμβανε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης της διαδικασίας της
Κομποστοποίησης και υλοποίησής της από τους ίδιους τους κρατούμενους της φυλακής. Οι
άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονταν σχετικά με το όλο πρόγραμμα της Κομποστοποίησης, παρήγαγαν
κομπόστ, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της φυλακής
και το 20% το έδιναν στις τοπικές κοινότητες. Όσοι, δε, από αυτούς αποφυλακίζονταν, τους
δινόταν η ευκαιρία να βρουν δουλειά σε μεγάλες Μονάδες Κομποστοποίησης, αφού διέθεταν
ήδη τις ειδικές γνώσεις τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.10

9. Η Κομποστοποίηση σε διάφορες χώρες, περ. Ανακύκλωση, τ. 26, 1998, σελ. 27-41 , Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
10. Recycle-The Essential Guide, Black Dog Publishing, Case Study 14: New York State prisons’ composting coup, pages 191,192
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Ζ.3. Πρόγραμμα Κομποστοποίησης σε αεροδρόμιο
Το Φεβρουάριο του 2012 το διεθνές αεροδρόμιο Charlotte Douglas στη Βόρεια Καρολίνα των
Η.Π.Α. σχεδίασε τη δημιουργία ενός Κέντρου Ανακύκλωσης κόστους 1,1, εκατομ. δολαρίων, το
οποίο θα περιελάμβανε και Σύστημα Κομποστοποίησης, βασισμένο σε γαιοσκώληκες, για πιο
γρήγορα αποτελέσματα.
Το Σύστημα θα είναι ικανό να διαχειρίζεται 2 τόνους οργανικών αποβλήτων την ημέρα! Υλικά
προς κομποστοποίηση, όπως: υπολείμματα τροφών, απορρίμματα χαρτιού, χαρτοπετσέτες
και κλαδέματα φυτών θα συλλέγονται από το αεροδρόμιο και θα φορτώνονται σε έναν προκομποστοποιητή με έλεγχο οσμών, 150 τ.μ. Αφού τα υλικά αποδομηθούν μερικώς στον προκομποστοποιητή, θα δίνονται ως τροφή στους γαιοσκώληκες, σε ένα χώρο 750 τ.μ.
Το παραγόμενο κομπόστ θα χρησιμοποιείται ως λίπασμα στο αεροδρόμιο των 24000
στρεμμάτων. Επίσης, το πλεονάζον κομπόστ θα πωλείται.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Observer», είναι το πρώτο αεροδρόμιο που ξεκινά μια τέτοια
καινοτόμο πρωτοβουλία κομποστοποίησης.11

Ζ.4. Μία καινοτόμος πρόταση από Έλληνα φοιτητή
Ο Γιάννης Μουργής, Έλληνας φοιτητής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, είναι ο νικητής του
διαγωνισμού Call to Innovation της δράσης του ΤedxAcademy. Η ιδέα του ονομάζεται «Οrganery»
και αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.
Αφορά στην οργανωμένη συνοικιακή κομποστοποίηση με «έξυπνους» κάδους που αναγνωρίζουν
ψηφιακά το οργανικό DNA των αποβλήτων.
Στόχοι είναι: η εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από σύγχρονες εφαρμογές
μετρήσιμου αποτελέσματος σε ομάδες πληθυσμού, η έμπρακτη χρηματική, κοινωνική και
ηθική επιβράβευση των πολιτών που κομποστοποιούν, η μείωση του κόστους διαχείρισης και
συγκομιδής απορριμμάτων κάθε Δήμου, η μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 κ.ά. 12
O Γ. Μουργής θα φοιτήσει στο Singularity University στη Silicon Valley, όπου μαζί με άλλους 80
νικητές από παρόμοιους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν σε 30 χώρες, θα εκπαιδευτεί
στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες που θα βγουν στην αγορά στα επόμενα 10 χρόνια για να
μετατρέψει κάποτε την ιδέα του σε πράξη.

Ζ.5. Κομποστοποιήσιμες σακούλες
Τις περισσότερες φορές τα υλικά προς κομποστοποίηση τοποθετούνται σε κλασικές πλαστικές
σακούλες και από λάθος μπορούν να πεταχτούν μαζί με τα υπόλοιπα υλικά στον κομποστοποιητή.
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να περάσει πλαστικό
πολυμερές μέσα στο κομπόστ.
Η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, όμως, μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε σακούλες με
πρώτη ύλη αναγνωρίσιμη από τη Φύση, όπως είναι το καλαμπόκι ή η πατάτα και βιοδιασπώμενη
από μικροοργανισμούς.13

11. «Στο αεροδρόμιο Charlotte Douglas ξεκινά κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες, www.earth911.com/home-garden/charlottedouglas-airport-vermicomposting
12. «Κομποστοποίηση στο Call to Innovation του TedxAcademy», www.tovima.gr/finance/article/?aid=508213
13. Ειδική έκδοση: Φυσικά κομποστοποιήσιμες σακούλες, www.ecorec.gr
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Επομένως, όταν συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα Κομποστοποίησης, μπορούμε να τοποθετούμε
τα οργανικά υλικά σε κομποστοποιήσιμες σακούλες για την αρχική προσωρινή συλλογή τους
μέσα στο σπίτι (π.χ. στην κουζίνα μας) και στη συνέχεια μαζί πλέον με τη σακούλα να τα ρίχνουμε
όλα μαζί στον ειδικό κάδο κομποστοποίησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η
H Noμοθεσία της Ε.Ε. για τα οργανικά απόβλητα
Οι Ο.Τ.Α. και το ελληνικό κράτος οφείλουν να εναρμονιστούν στο άμεσο μέλλον με τις Οδηγίες
της Ε.Ε.:

n Έως το 2004 η Ελλάδα έπρεπε να είχε μειώσει τα οργανικά απόβλητα κατά 25%.
n Έως το 2014 θα πρέπει να έχει μειωθεί το προηγούμενο ποσοστό σε 75%.
Οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να πληρώνουν στους Χ.Υ.Τ.Α. ένα ποσό ανάλογο με την ποσότητα των
αποβλήτων που θα παράγουν!
Γενικότερα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι
πέντε σημαντικοί στόχοι σε σχέση με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων:

n Να προωθηθούν φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες και διαδικασίες που δημιουργούν
λιγότερα απορρίμματα.
n Να προωθηθεί η επανεπεξεργασία, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων
ως πρώτες ύλες.
n Να βελτιωθεί η διάθεση των απορριμμάτων με την επιβολή αυστηρών νομοθεσιών σε θέματα
ρύπανσης του περιβάλλοντος.
n Να εξυγιανθούν οι περιοχές που έχουν υποστεί ρύπανση από την ανεξέλεγκτη διάθεση των
αποβλήτων.14

Απόθεση των οργανικών αποβλήτων σε χωματερές
(συμβατές ή ανεξέλεγκτες)
Τα οργανικά απόβλητα μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στο περιβάλλον, ιδιαίτερα
όταν πετιούνται σε ανεξέλεγκτους χώρους.
Τα αέρια που απελευθερώνονται (μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου κ.ά.) είναι πολύ ισχυρά και
ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Επίσης, μερικά από τα στραγγίσματα (αμμωνία,
υδρόθειο, VFA: πτητικά λιπαρά οξέα) δηλητηριάζουν το πόσιμο νερό.
Κομποστοποιώντας τα οργανικά μας απορρίμματα επιστρέφουμε στη φύση θρεπτικά στοιχεία
αντί να δημιουργούμε χωματερές!

14. http://aix.meng.auth.gr
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H.1. Τα θετικά σημεία της Κομποστοποίησης
ως Μεθόδου Εναλλακτικής Διαχείρισης των Οργανικών Αποβλήτων
n Έχει μικρό λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.
n Η διαλογή των απαραίτητων υλικών για την Κομποστοποίηση γίνεται στην Πηγή (ΔσΠ),
δηλαδή, εκεί ακριβώς που παράγονται. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μικρότερο κόστος στη
μεταφορά των οργανικών αποβλήτων.
n Ο χρόνος για την κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης είναι σχετικά μικρός, περίπου 3 μήνες.
n Δεν παράγονται επικίνδυνα τοξικά αέρια, όπως γίνεται με άλλες μεθόδους διαχείρισης των
αποβλήτων.
n Είναι παγκοσμίως δεκτή ως η πλέον «φιλική» προς το περιβάλλον μέθοδος εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων.
n Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γεγονός πολύ σημαντικό για τις μέρες οικονομικής
κρίσης που διανύουμε αυτό το διάστημα.
n Ευνοεί τη συμμετοχικότητα και την ενεργό δράση των ίδιων των πολιτών οι οποίοι
ευαισθητοποιούνται στο θέμα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων και γίνονται πιο κριτικοί
καταναλωτές.
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n Διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η εφαρμογή του Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ).
Είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα «Pay as you throw» που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.
και οι δημότες πληρώνουν τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των οικιακών αποβλήτων,
ανάλογα με την ποσότητα αποβλήτων που παράγουν.

Η.2. Τα μειονεκτήματα της Κομποστοποίησης
n Η δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης απαιτεί μεγάλη έκταση. Εάν, όμως, ερευνήσει
κάποιος καλύτερα τις περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας, σίγουρα θα βρεθούν οι
κατάλληλες εκτάσεις.
Σημ.: Εάν συγκρίνουμε δύο μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, την Κομποστοποίηση και την
Καύση, θα δούμε ότι η απαιτούμενη έκταση για την Κομποστοποίηση είναι 4 στρέμματα (3 για
τη Μονάδα επεξεργασίας και 1 για τη Μονάδα ωρίμανσης), ενώ για την Καύση απαιτούνται
μόλις 2 στρέμματα, αλλά με διπλάσιο ή τριπλάσιο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, χωρίς να
υπολογίσουμε τις πιθανότητες ρύπανσης.

n Απαιτούνται ξεχωριστοί κάδοι για τη διαλογή στην πηγή. Και αυτό το γεγονός μπορεί να
ξεπεραστεί, καθώς έχουμε το παράδειγμα των «μπλε» κάδων Ανακύκλωσης που τοποθετήθηκαν
σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.15

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ
Προτάσεις
n Να αναδειχθούν οι δυνατότητες εφαρμογής της οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και οι
δυνατότητες διάθεσης του παραγόμενου κομπόστ μέσα από ειδικές «καμπάνιες» προώθησης
που θα αναλάβει το Κράτος και στη συνέχεια οι Ο.Τ.Α.(εκστρατείες ενημέρωσης μέσω ΜΜΕ κ.ά.).
n Να δραστηριοποιηθούν περισσότερο οι Δήμοι και οι Κοινότητες της χώρας μας έτσι ώστε
να προβούν στην υλοποίηση προγραμμάτων οικιακής Κομποστοποίησης, έχοντας εξασφαλίσει
τις απαραίτητες προϋποθέσεις (ενημέρωση των πολιτών, προμήθεια ειδικών κάδων, παροχή
επιστημονικής βοήθειας από ειδικούς κ.ά.).
n Να δημιουργηθούν μικρές Μονάδες Κομποστοποίησης στους Δήμους, οι οποίες θα δέχονται
τα οργανικά απόβλητα από τα εστιατόρια και τις καφετέριες των περιοχών τους.
n Να εγκατασταθούν μεγάλες Μονάδες Κομποστοποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές, μέσα
από μια Διαδημοτική συνεργασία.
n Να παρακολουθείται το όλο πρόγραμμα από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών (μέσω
ειδικών προγραμμάτων των Δήμων, των ΚΠΕ, διάφορων οικολογικών οργανώσεων που
ασχολούνται με το θέμα), καθώς και των παιδιών (μέσα από την τυπική εκπαίδευση).

15. http://sek-hellas.gr/index.php/kompostopoiisi/2012-07-26
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Ας μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί το πρώτο και κύριο
βήμα πριν από κάθε εφαρμογή προγράμματος Κομποστοποίησης. Και, φυσικά, δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ενημέρωση και ευαισθητοπόιηση των παιδιών και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία.
Το ζήτημα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων και κυρίως των οργανικών θα πρέπει
κάποτε να αντιμετωπιστεί με μεγάλη σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να
δοθεί, γενικά, έμφαση στη μείωσή τους με μια πιο υπεύθυνη στάση ως καταναλωτές και στην
πλήρη αξιοποίησή τους μέσω καλά οργανωμένων προγραμμάτων Κομποστοποίησης. Οι ίδιοι οι
πολίτες και περισσότερο εμείς ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργά προς την
κατεύθυνση αυτή!
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Εργαστήριο με θέμα:
«Κατασκευή κομποστοποιητών
στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι»

Βασιλοπούλου Σμαράγδα

Δασκάλα, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας-Τροιζήνας-Μεθάνων
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Το εργαστήριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο
δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 29,30-11 και 01-12-2013,
καθώς και στις 13,14,15/12/2013 με θέμα την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. με
κύριο θεματικό άξονα το σχολικό κήπο. Τα σεμινάρια οργανώθηκαν από το ΚΠΕ ΔραπετσώναςΤροιζήνας-Μεθάνων σε συνεργασία με πολλές Δ/νσεις Εκπαίδευσης του ν. Αττικής. Το ίδιο
εργαστήριο υλοποιήθηκε και στην επιμορφωτική Ημερίδα που οργανώθηκε στις 2 Μαΐου 2014.
Φυσικά, έχει εφαρμοστεί και σε επιμορφωτικές ημερίδες στις οποίες συμμετείχαν πολίτες στο
πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
Τα σημεία που θα επισημανθούν παρακάτω σχετίζονται με την Οικιακή Κομποστοποίηση και
την κατασκευή απλών κομποστοποιητών από υλικά που θεωρούνται «άχρηστα» και θα είχαν
ως προορισμό τον κάδο των σκουπιδιών (λ.χ., παλιές ξύλινες παλέτες ή πλαστικά τελάρα του
μανάβη).
Ως αρχή, κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν στη
διαδικασία της Κομποστοποίησης.
«Η Κομποστοποίηση είναι μια μέθοδος που μιμείται και επιταχύνει τις διεργασίες αποδόμησης
που συμβαίνουν στη Φύση. Αφορά στην αερόβια αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων με
τη βοήθεια μικροοργανισμών και τη μετατροπή τους σε ένα πλούσιο σε χουμικά φυτόχωμα, το
οποίο είναι πολύτιμο για το έδαφος και την ανάπτυξη των φυτών».1

Παράγοντες που βοηθούν την κομποστοποίηση
n Η ΥΓΡΑΣΙΑ: Εάν είναι λίγη, παρεμποδίζεται η μικροβιακή δραστηριότητα, ενώ, αντίθετα, εάν
είναι μεγάλη, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον αερισμό των υλικών. Ένα ποσοστό 55-60%
είναι ικανοποιητικό.
n Ο ΑΕΡΑΣ: Χρειάζεται οπωσδήποτε αέρας, γι’ αυτό οι κομποστοποιητές που χρησιμοποιούμε
πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα. Επίσης, κάπου κάπου οφείλουμε να ανακατεύουμε τα υλικά που
έχουμε ρίξει.
n Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Αλλάζει, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της κομποστοποίησης, λόγω
της ύπαρξης διαφόρων μικροοργανισμών (βακτηρίων, μυκήτων, γαιοσκώληκων κ.ά.).
n Ο ΧΡΟΝΟΣ: Το ώριμο κομπόστ θα είναι έτοιμο περίπου σε 4 με 6 μήνες, ανάλογα με τα υλικά
του σωρού (χωρίς την προσθήκη επιταχυντών).

Τροφικές παράμετροι
Η «τροφή» των μικροοργανισμών πρέπει να είναι ισορροπημένη και όλα τα απαραίτητα γι’
αυτούς θρεπτικά συστατικά να βρίσκονται στα οργανικά απόβλητα στην κατάλληλη αναλογία:
Η αναλογία Άνθρακα (C) προς Άζωτο (N) είναι: 3 προς 1, δηλαδή, 3 μέρη ξυλώδη («καφέ») και
1 μέρος «πράσινα» μαλακά απορρίμματα. Ο άνθρακας χρειάζεται για να δώσει ενέργεια στους
μικροοργανισμούς και το άζωτο για να δώσει πρωτεΐνες.
Στα Φύλλα Εργασίας που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο εργαστήριο δίνονται
πιο αναλυτικά τα υλικά που μπορούμε να ρίχνουμε για να επιτελεστεί η διαδικασία της
κομποστοποίησης, καθώς και εκείνα που είναι απαγορευτικά.

1. Λαζαρίδη, Κ., Βασικές αρχές της Κομποστοποίησης, περ.Σκουπίδια και Ανακύκλωση, τ. 26, 1998, σελ. 22
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Τα βήματα για την κατασκευή του κομποστοποιητή
n Σκαλίζουμε λίγο τον κήπο μας στο σημείο που θα μπει ο κομποστοποιητής. Αφαιρούμε πέτρες
που τυχόν υπάρχουν (φωτ. 1).
n Επιλέγουμε 4 παλιές ξύλινες παλέτες. Αυτές εύκολα μπορούν να αναζητηθούν έξω από
μεγάλα εμπορικά κέντρα ή από κάδους απορριμμάτων (φωτ. 2).
n Προσπαθούμε να φτιάξουμε τις πλευρές ενός τετραγώνου, ενώνοντας με σύρμα ανά δύο τις
παλέτες μεταξύ τους. Εάν θέλουμε, κρατούμε ως έχει το τετράγωνο σχήμα ή αφήνουμε κάπως
ελεύθερη την τέταρτη παλέτα έτσι ώστε να υπάρχει μια «πόρτα» στη σχήμα μας (φωτ. 3 και 4).
Σημ.: Το ιδανικό μέγεθος της κατασκευής είναι: βάση 1x1 μ., ύψος 0,70x1 μ.

Επειδή σε μια-δυο παλέτες υπήρχαν αρκετά μεγάλα ανοίγματα, οι επιμορφούμενοι/-ες σκέφτηκαν
να τοποθετήσουν ενδιάμεσά τους μακριά και λεπτά κλαδιά και να τα «πλέξουν» μεταξύ τους έτσι
ώστε να μικρύνουν τα ανοίγματα.

Τα θετικά του ξύλινου κομποστοποιητή
n Το ξύλο ως υλικό είναι πολύ χρήσιμο για κηπουρικές εργασίες.
n Επιτρέπει τον αερισμό του περιεχομένου του έτσι ώστε να έχουμε επιτυχημένη αερόβια
κομποστοποίηση.
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n Αφήνει τη βροχή να διαπεράσει το υλικό που περιέχει.
n Το ξύλο θεωρείται «φιλικό» προς το περιβάλλον, εφόσον μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
θα αποδομηθεί και θα επιστρέψει πάλι στη γη.
n Επαναχρησιμοποιείται αντί να πεταχτεί στα σκουπίδια και στη συνέχεια να θαφτεί στο Χ.Υ.Τ.Α.
n Έχει σταθερότητα.
n Είναι ανθεκτικό.
n Δε μας επιβαρύνει οικονομικά.
n Για την κατασκευή του δε χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε

οικιακά οργανικά απορρίμματα

πριονίδι

φρέσκα φύλλα

τριφύλλι

κλαδιά

χώμα

n Μαζεύουμε ξερά κλαδάκια από τους κήπους του Δήμου ή τη σχολική αυλή.
n Τα τοποθετούμε στο κάτω μέρος του κομποστοποιητή.
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Σημ.: Τα κλαδιά και τα ξερά φύλλα που θα προσθέσουμε στον κομποστοποιητή μας θα βοηθήσουν
στον αερισμό των υλικών και ταυτόχρονα θα απορροφήσουν τα υγρά απορροής των νωπών
υλικών.

n Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά υπολείμματα από τα οικιακά οργανικά απόβλητα (φλούδες από
πατάτες, φρούτα, λαχανικά, τσόφλια αυγών, κατακάθια καφέ, φακελάκια από αφεψήματα κ.ά.) και
τα ρίχνουμε στον κομποστοποιητή, απλώνοντάς τα παντού. Εάν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια, τα
κόβουμε σε μικρότερα.

n Πάνω από τα υπολείμματα της κουζίνας ρίχνουμε και πάλι ξερά κλαδάκια ή χώμα ή πριονίδι.
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n Μαζεύουμε φρέσκα φύλλα δέντρων και τα ρίχνουμε κι αυτά μέσα στον κομποστοποιητή. Εάν
έχουμε τη δυνατότητα, χρησιμοποιούμε το θρυμματιστή για να κόψουμε τα φύλλα.

n Ας μην ξεχνούμε ότι τα υλικά που έχουμε ήδη συγκεντρώσει χρειάζονται και λίγο πότισμα.
Ρίχνουμε, λοιπόν, νερό σε όλο το μέρος του κομποστοποιητή.

n Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Ρίχνουμε μερικά ξερά φύλλα και αμέσως μετά ό,τι
οργανικά απόβλητα έχουμε, κομμένα σε μικρά κομμάτια.
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n Σειρά έχει τώρα το πριονίδι ή κομμένα πολύ ψιλά τα ξερά κλαδιά. Τα απλώνουμε και αυτά
πάνω από τα άλλα υλικά.

n Καθώς συγκεντρώνουμε κατά στρώσεις τα ίδια περίπου υλικά (φρέσκα φύλλα, ξερά κλαδιά,
οργανικά απορρίμματα κ.λ.π.), ο σωρός μεγαλώνει. Είναι απαραίτητη η συνεχής εναλλαγή μεταξύ
χλωρών και ξηρών υλικών.

Σημ.: Προσέχουμε να μη ρίχνουμε υπερβολικές ποσότητες από το ίδιο υλικό, γιατί θα
δημιουργηθούν προβλήματα στη διαδικασία της κομποστοποίησης.

Η χρήση του θρυμματιστή
Με το θρυμματιστή έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε μικρά κομμάτια υλικών έτσι ώστε
να γίνει πιο γρήγορα η αποσύνθεσή τους. Μας βοηθάει πολύ στο κόψιμο των μεγάλων ξερών
κλαδιών.
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n Τέλος, θα σκεπάσουμε τον κομποστοποιητή μας με ένα μεγάλο πλαστικό (σαν κι αυτό που
μαζεύουν οι αγρότες τις ελιές) ή μια λινάτσα. Φυσικά, αυτό θα γίνει την εποχή που υπάρχουν
πολλές πιθανότητες για βροχές και όχι όταν ο καιρός είναι καλός. Μια άλλη εναλλακτική λύση
είναι να καλύψουμε το πάνω μέρος με μια ακόμη ξύλινη παλέτα.

Κατασκευή 2ου κομποστοποιητή
Η κατασκευή αυτή προέκυψε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 1412-2013. Ο εκπαιδευτικός κ. Θεόδωρος Ψαρράς που υπηρετεί στο 3ο Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων
μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία του από ένα σπορείο που έφτιαξε με τους μαθητές του
χρησιμοποιώντας ένα παλιό πλαστικό τελάρο του μανάβη.
Σκεφτήκαμε, λοιπόν, ότι το ίδιο αντικείμενο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, μετατρέποντάς
το σε κομποστοποιητή.
Βέβαια, ένα μόνο τελάρο δεν είναι αρκετό. Για το λόγο αυτό, πήραμε 3 παρόμοια τελάρα. Κόψαμε
από όλα το κάτω μέρος, για να διακινούνται εύκολα τα υλικά της κομποστοποίησης. Η διαδικασία
είναι η ίδια ακριβώς όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση του κομποστοποιητή από ξύλινες
παλέτες (ελαφρύ σκάψιμο στο μέρος που θα μπουν τα τελάρα, δέσιμο στις άκρες με σύρμα για
να υπάρχει σταθερότητα, ρίξιμο των υλικών προς κομποστοποίηση κατά στρώσεις, λίγο πότισμα
(στην ουσία, ψέκασμα) και σκέπασμα στο πάνω μέρος με κάτι πλαστικό ή μια λινάτσα).

Οι επιπλέον εργασίες που έγιναν ήταν ένα μικρό άνοιγμα στο κάτω μέρος του τελάρου, για να
υπάρχει ένα είδος «πόρτας» και να βγάζουμε το ώριμο κομπόστ και, ακόμη, η προσθήκη ενός
γαιοϋφάσματος στο πάνω μέρος του τελάρου. Το γαιούφασμα αντέχει στον ήλιο, δε σκίζεται
εύκολα, επιτρέπει τη δίοδο του αέρα και του νερού και παρέχει σκίαση στο μέρος που καλύπτει.
Επίσης, για το σκέπασμα του κομποστοποιητή χρησιμοποιήσαμε το κομμένο κάτω μέρος του
πλαστικού τελάρου, το τυλίξαμε με μια πλαστική σακούλα, για να μην μπαίνει από τις τρύπες του
η βροχή και το τοποθετήσαμε στο πάνω μέρος του κομποστοποιητή. Τα έξοδα ήταν μηδενικά.
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Μαθητές/-τριες από το 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις στρώσεις
των υλικών για την κομποστοποίηση στο συγκεκριμένο αυτοσχέδιο κομποστοποιητή από παλιά
πλαστικά τελάρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους μαθητές/-τριες που υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. σε σχέση με το
σχολικό κήπο και την κομποστοποίηση είναι να αναλάβουν όλες εκείνες τις δραστηριότητες που
θα οδηγήσουν όχι μόνο στη φύτευση σπόρων ή την κατασκευή οποιουδήποτε κομποστοποιητή,
αλλά, να συνεχίσουν τη φροντίδα για ό,τι έχουν αρχίσει και να μελετούν βήμα προς βήμα όλη τη
διαδικασία.

Μαθητές /-τριες που συμπληρώνουν τα υλικά στον κομποστοποιητή του ΚΠΕ, ανακατεύουν τα
ήδη υπάρχοντα, μελετούν τους αποικοδομητές κ.ά. στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Π.Ε. του ΚΠΕ Δραπετσώνας-Τροιζήνας-Μεθάνων: «Διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση».
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Άλλα είδη κομποστοποιητών
Υπάρχουν αρκετά είδη πλαστικών κομποστοποιητών που κυκλοφορούν έτοιμοι στο εμπόριο. Στο
εξωτερικό προτιμούν ν’ αγοράζουν σε χρώμα μαύρο για καλύτερη απορρόφηση των ηλιακών
ακτίνων και κράτηση περισσότερης θερμότητας. Στη χώρα μας δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο
πρόβλημα.
Τους κρύους μήνες καλό θα ήταν να εκτίθεται ο κομποστοποιητής στον ήλιο, ενώ τις εποχές που
ανεβαίνει η θερμοκρασία, τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος.
Ο κομποστοποιητής της φωτογραφίας τοποθετείται άμεσα πάνω στο έδαφος, για να μπορέσουν
να κυκλοφορήσουν εύκολα και γρήγορα οι μικροοργανισμοί του εδάφους.
Ακόμη, διαθέτει εγκοπές για να πετυχαίνεται ο καλός αερισμός του περιεχομένου του κάδου.
Εάν τον τοποθετήσουμε στην αυλή του σχολείου, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να αναλαμβάνουν οι
μαθητές/-τριές μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ανακάτεμα των υλικών.
Όταν διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει το κομπόστ, θα το βγάλουμε από την πορτούλα που υπάρχει
στο κάτω μέρος του κάδου.

Πλαστικός κομποστοποιητής

Κομποστοποιητής περιστρεφόμενου κάδου

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μαζευτούν όλα τα υλικά που θα μπουν στον κομποστοποιητή.
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Οδηγίες για τη λειτουργία του
n Τοποθετούμε τον κομποστοποιητή σε μια επίπεδη θέση που να εξασφαλίζει τη θερμοκρασία
από τον ήλιο και την προστασία από τον αέρα.
n Μαζεύουμε τα υλικά, τα ρίχνουμε μέσα και αφήνουμε να εξελιχθεί η αποσύνθεση.
Η σύνθεση των υλικών: 3/4 καφέ υλικά και 1/4 πράσινα. Φροντίζουμε να τα
κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

n Προσθέτουμε λίγο χώμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της κομποστοποίησης.
n Σε σχέση με το νερό, το μίγμα να είναι υγρό, όχι όμως βρεγμένο.
n Περιστρέφουμε τον κομποστοποιητή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
n Για να αποφύγουμε την πολλή υγρασία, ανοίγουμε το καπάκι για λίγες ώρες.
n Το έτοιμο κομπόστ θα το τοποθετήσουμε στο χώμα άνοιξη ή φθινόπωρο.
n Όταν αδειάσουμε τον κάδο, αφήνουμε μια μικρή ποσότητα κομπόστ για να τη χρησιμοποιήσουμε ως «μαγιά» για την επόμενη φορά.

Σημ.: Μερικοί συμβουλεύουν να αγοράζουμε δύο ίδιους κομποστοποιητές και στον ένα να
βάζουμε έτοιμο το σωρό με όλα τα υλικά προς κομποστοποίηση και να τα αφήνουμε χωρίς άλλη
παρέμβαση, για να εξελιχθεί η διαδικασία της κομποστοποίησης (δηλ., να μη ρίχνουμε άλλα υλικά
μέσα). Στο δεύτερο κομποστοποιητή να μαζεύουμε υλικά για να αντικαταστήσουν τα πρώτα, τα
οποία θα μετατραπούν σε λίπασμα σε μερικούς μήνες. Αυτή, όμως, η πρόταση είναι πολυδάπανη,
γι΄αυτό και δεν τη συστήνουμε, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές μέρες της οικονομικής κρίσης.
Η δική μας πρόταση αφορά στις πολύ απλές κατασκευές κομποστοποιητών με υλικά που
μπορούμε να βρούμε εύκολα και χωρίς έξοδα.
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Φύλλα εργασίας (για το εργαστήριο)
Για την υλοποίηση του εργαστηρίου με θέμα την κατασκευή κομποστοποιητών χρησιμοποιήθηκαν
ειδικά Φύλλα εργασίας, τα οποία είναι και αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ ΔραπετσώναςΤροιζήνας-Μεθάνων (www.kpedrapetsonas.gr, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς: 29,30/11 και
01/12/2013, καθώς και 13,14,15/12/2013, Ημερίδα 02/05/2014).

Ο κήπος του Κ.Π.E.

Τα φύλλα εργασίας των ομάδων

Οι επιμορφούμενοι/-ες σε ... δράση

Τα εργαλεία μας

Τα όργανα μέτρησης
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Φύλλα εργασίας

Αριθμός μελών ομάδας:...............................................................................................................................
Μέλη:................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Γραμματέας:.....................................................................................................................................................
Όνομα ομάδας: ..............................................................................................................................................

ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
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1o Φύλλo Eργασίας
Είδη Κομποστοποιητών
Στον κήπο του ΚΠΕ υπάρχουν δύο είδη κομποστοποιητών.
Τους εντοπίζουμε και σημειώνουμε τα είδη τους.
Βοηθητικά στοιχεία:

n Από τι υλικό είναι φτιαγμένοι;
n Είναι κλειστοί ή ανοιχτοί;
Oμοιότητες: .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Διαφορές:
1ος κομποστοποιητής: ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2ος κομποστοποιητής: .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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2o Φύλλo Eργασίας
Μελέτη ώριμου κομπόστ
Μαζεύουμε λίγο από το έτοιμο ώριμο κομπόστ του πλαστικού
κομποστοποιητή που ήδη υπάρχει στην αυλή του ΚΠΕ.
Μελετάμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του:
Τι χρώμα έχει; ....................................................................................................................................................
Πώς είναι η υφή του; ........................................................................................................................................
Είναι στεγνό ή βρεγμένο; ................................................................................................................................
Τι μυρωδιά έχει; ................................................................................................................................................
Τι εικόνες μας έρχονται στο μυαλό, μυρίζοντάς το: ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................

Πειραματιζόμαστε ως προς:

n Τη θερμοκρασία του: .................................................................................................................................
n Το Ph του: ....................................................................................................................................................
Χρήση εργαλείων: θερμόμετρο εδάφους, πεχάμετρο ή χάρτινοι δείκτες ph (απλές λωρίδες
χρωμάτων που τις ρίχνουμε μέσα σ’ ένα βάζο με νερό στο οποίο έχουμε διαλύσει λίγο κομπόστ).

Μερικές πληροφορίες για τη θερμοκρασία του κομπόστ

n Εάν η θερμοκρασία στο κέντρο του σωρού είναι ίδια με αυτήν που έχουμε στο εξωτερικό
περιβάλλον, τότε η διαδικασία της κομποστοποίησης ΔΕΝ προχωρά.
n Στην πρώτη φάση της κομποστοποίησης αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (60ο-65o
C), γιατί δραστηριοποιούνται κυρίως τα βακτήρια που αρχίζουν να διασπούν τα υλικά. Επίσης,
σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί.
n Στη δεύτερη φάση η θερμοκρασία μειώνεται σιγά σιγά (20ο -30o C), καθώς λαμβάνουν
δράση οι μικροσκοπικοί μύκητες.
n Μετά από 2-3 μήνες η θερμοκρασία θα ελαττωθεί στους 25ο C και τότε αναλαμβάνουν οι
γαιοσκώληκες να συνεχίσουν το έργο της αποδόμησης.
n Εάν η θερμοκρασία περάσει τους 75ο C, τα υλικά «καίγονται» και δεν προκύπτει κομπόστ.
Πιθανότατα, έχουμε ρίξει πολλά υλικά με υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου (Ν).
n Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, τότε έχουμε ρίξει πολλά υλικά που έχουν ως βάση τον
άνθρακα (C).
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Πληροφορίες για το ph του κομπόστ
Ορισμός ph (Potential Hydrogen Ions): Είναι μονάδα μέτρησης της οξύτητας και της αλκαλικότητας.
Σημ.: Οι μικροοργανισμοί χρειάζονται μεταξύ 6-8 ph (βακτήρια: 7-7,5 και οι μύκητες 5,5-8).
Kρατώντας το ph μεταξύ 5,5-7,5 θα έχουμε τις βέλτιστες αποδόσεις.
Ενδείξεις ph: 7=Ουδέτερο, 0-7=Όξινο, 7-14=Αλκαλικό
Εάν το ph είναι πολύ όξινο, δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές και αναπτύσσεται το «μυγάκι
του ξιδιού» (Drosophila melanogaster). Μία λύση είναι να ρίξουμε CaO, ειδικά επεξεργασμένο
γεωργικό ασβέστιο που ανεβάζει το ph του σωρού στον κομποστοποιητή και το κάνει από όξινο
ουδέτερο. (Πηγές: www.veltiotiki.gr/content/blogsection/4/11, www.kalliergo.gr).

Μερικά απλά πειράματα για τη μέτρηση του ph:
Έχουμε 2 ποτήρια. Στο 1ο έχουμε βάλει ξύδι μέχρι τη μέση του ποτηριού. Στο 2ο έχουμε ρίξει
νερό μέχρι τη μέση και έχουμε διαλύσει σε αυτό 3 κουταλιές γλυκού μαγειρική σόδα. Εκτελούμε
το ακόλουθο πολύ απλό πείραμα:

n Ρίχνουμε μια χούφτα κομπόστ μέσα στο ξύδι. Εάν αφρίσει, τότε είναι αλκαλικό.
n Ρίχνουμε μια χούφτα κομπόστ μέσα στο νερό΄με τη σόδα. Εάν αφρίσει, τότε είναι όξινο.
Σημ.: Εάν θέλουμε να πετύχουμε αύξηση του ph, προσθέτουμε ασβεστόλιθο ή στάχτη ξύλου.

Ερευνούμε τα είδη πανίδας που έχουν αναπτυχθεί μέσα στον κομποστοποιητή: ..........................
...............................................................................................................................................................................
Χρήση εργαλείων: σκαλιστήρι, σίτα, μεγεθυντικός φακός, ειδική «παγίδα» μικροοργανισμών.

144

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ Ή ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Πηγαίνουμε τα ευρήματά μας στο εργαστήριο Βιολογίας του ΚΠΕ και μαθαίνουμε περισσότερα
για τους αποικοδομητές (εκθέματα, χρήση στερεοσκόπιου).

ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
για τους ζωντανούς μικροοργανισμούς που αποδομούν τα υλικά
προς Κομποστοποίηση

Κατά τη διάρκεια της Κομποστοποίησης αυτοί
οι μικροοργανισμοί παράγουν θερμότητα,
διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Κρατούν το έδαφος σε μια υγιή και ισορροπημένη
κατάσταση. Θα δώσουν άζωτο, κάλιο και
φωσφόρο.
Πηγή εικόνων: www.scribd.com/doc/138046317/Composting-Easy Methods for every Gardener
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γαιοσκώληκας

κολεόπτερο

σκαταβαίος

μικρομύκητες

ίουλος

αράχνη

μυριάποδο

παρανύμφη μύγας

βακτήρια

αραχνίδιο

κολέμβολο

μυρμήγκι

ακάρι

σαλιγκάρι

Επιμέλεια εικόνων: Στροφύλας Διον., βιολόγος
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3o Φύλλo Eργασίας
Κατασκευή κομποστοποιητή από παλιές ξύλινες παλέτες
n Μελετούμε το χώρο της αυλής του ΚΠΕ και αποφασίζουμε σε ποιο σημείο θα κατασκευάσουμε
τον κομποστοποιητή μας.
Βοηθητικά στοιχεία: θερμοκρασία περιβάλλοντος, εύκολη πρόσβαση, κοντινή απόσταση για
μεταφορά και απόθεση διάφορων υλικών κ.ά.

n Φέρνουμε στο σημείο που επιλέξαμε τις 4 ξύλινες παλέτες.
n Σκεφτόμαστε ποια είναι τα θετικά στοιχεία που θα μας παροτρύνουν να κατασκευάσουμε τον
κομποστοποιητή μας με τα συγκεκριμένα υλικά: ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Χωριζόμαστε σε υποομάδες:

n Προετοιμασία του χώρου: ελαφρύ σκάψιμο του εδάφους, καθαρισμός της γύρω περιοχής.
(Εργαλεία: σκαλιστήρια, τσάπα, τσουγκράνες κ.ά.).
n Στήριξη των ξύλινων παλετών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σχήμα τετραγώνου.
Λαμβάνουμε υπόψη μας και την ύπαρξη μιας πιθανής «πόρτας» στην κατασκευή μας.
(Εργαλεία: σφυρί, σύρμα, κοπίδι).
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4o Φύλλo Eργασίας
Συγκέντρωση υλικών για Κομποστοποίηση
n Συγκεντρώνουμε όλα τα υλικά που θα μπουν μέσα στον κομποστοποιητή:
α) πράσινα χλωρά υλικά (πλούσια σε Ν)
β) καφέ ξερά υλικά (πλούσια σε C)
Σημ.: Συμβουλευόμαστε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τα υλικά που μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε για την κομποστοποίηση και προσπαθούμε να τα ταξινομήσουμε σε
κατηγορίες.

(φωτ.: Recycle-The Essential Guide, Black Dog Publishing, p. 181)
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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
n Φλούδια και κοτσάνια από λαχανικά ή χορταρικά
n Φλούδες ή υπολείμματα από φρούτα (καρπούζια, μήλα, μπανάνες, πεπόνια κ.ά.)
Σημ.: Καλό θα ήταν ν’ αποφεύγονται τα πολλά λεμόνια, πορτοκάλια και άλλα φρούτα με όξινη γεύση.
n Ξερά φύλλα, βλαστοί από γλάστρες, κομμένο γκαζόν κ.λ.π.
n Οργανικά λιπάσματα (κοπριές από φυτοφάγα ζώα, καστανόχωμα, φυλλόχωμα κ.ά.)
n Στάχτη από τζάκι
n Χαρτιά κουζίνας (χαρτοπετσέτες, ρολό κουζίνας κ.ά.)
n Πριονίδι από μη εμποτισμένο ή βαμμένο ξύλο
n Υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα και κατακάθια καφέ
n Τσόφλια αυγών (θρυμματισμένα)
n Αγριόχορτα από κήπους (χωρίς σπόρους)
n Φύκια (αφού πρώτα τα ξεπλύνουμε με νερό)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ
n Μεταλλικά αντικείμενα (καρφιά, βελόνες, κονσέρβες κ.λ.π.)
n Χαρτί τουαλέτας, πάνες, χαρτιά εμποτισμένα με χημικές ουσίες
n Υλικά από αλουμίνιο ή πλαστικό
n Γυαλιά
n Ζωικά προϊόντα (κρέας, ψάρι, κόκαλα, τυριά)
n Γαλακτομικά προϊόντα
n Ζυμαρικά και ψωμιά (Δε διαλύονται εύκολα, προκαλούν διάφορες ζυμώσεις, όπως μπλε
μύκητες και προσελκύουν τρωκτικά).
n Χοντρά κλαδιά (Σε τέτοια μορφή αποικοδομούνται δύσκολα και παίρνουν πολύ χρόνο)
n Χημικές ουσίες
n Άρρωστα φύλλα και φυτά
n Φύλλα ευκαλύπτου (Είναι τοξικά).
Πιθανές απορίες: .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Τυχόν προβλήματα που νομίζετε ότι θα προκύψουν: .................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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5o Φύλλo Eργασίας
Κόψιμο υλικών
n Με το πριόνι κόβουμε τα κλαδιά που έχουν διακλαδώσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να
μπουν στο θρυμματιστή για να κοπούν.

n Χρησιμοποιούμε το θρυμματιστή για να κόψουμε τα μεγάλα κλαδιά σε μικρότερα κομμάτια
και να δημιουργήσουμε πριονίδι.
n Με τα μεγάλα «ψαλίδια» κόβουμε χλωρά πράσινα υλικά από τον κήπο του ΚΠΕ.
n Φροντίζουμε να κόψουμε τα μεγάλα σε μέγεθος οργανικά υπολείμματα σε μικρότερα
κομμάτια.
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6o Φύλλo Eργασίας
Τοποθέτηση των υλικών στον κομποστοποιητή
n Σημειώνουμε τα υλικά που θα τοποθετηθούν μέσα στον κομποστοποιητή:
Κάτω μέρος: .......................................................................................................................................................
Αιτιολογία: ..........................................................................................................................................................
1η στρώση: ........................................................................................................................................................
2η στρώση: .......................................................................................................................................................
3η στρώση: .......................................................................................................................................................
... και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία!

n Παράμετροι που πρέπει να προσεχθούν:
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
n Πώς θα σκεπάσουμε τον κομποστοποιητή;
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
n Τι άλλες εργασίες θα γίνουν για να συνεχιστεί και να πετύχει η διαδικασία της κομποστοποίησης;
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
n Προτείνετε και άλλους εναλλακτικούς τρόπους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός κομποστοποιητή φτιαγμένου από απλά υλικά.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Χρήσιμες συμβουλές
n Προσέχουμε να εναλλάσσονται τα χλωρά με τα ξηρά υλικά ώστε να υπάρχει ποικιλία.
n Μετά από την προσθήκη των νωπών (π.χ. φλούδια κ.λ.π.) καλό θα ήταν να ρίχνουμε λίγο
χώμα, γιατί θα απορροφήσει την υγρασία και τις μυρωδιές και συγχρόνως θα «εμβολιάσει» με
οργανισμούς και σκουλήκια το χώρο για να γίνει η ζύμωση.
n Φροντίζουμε έτσι ώστε τα υλικά που ρίχνουμε να είναι μικρού μεγέθους.
n Ο κακός αερισμός στον κομποστοποιητή δυσχεραίνει τη διαδικασία της κομποστοποίησης, γι’
αυτό φροντίζουμε να ανακατεύουμε συχνά το σωρό με τα υλικά.
n Το περιεχόμενο του κομποστοποιητή δε θα πρέπει να είναι ούτε πολύ ξηρό, αλλά ούτε και
πολύ υγρό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να παρέμβουμε ως εξής:
α) Εάν είναι ξηρό, ρίχνουμε μια ποσότητα χλωρών πράσινων υλικών.
β) Εάν είναι υγρό, ρίχνουμε ξερά κλαδιά ή φύλλα.
n Εάν υπάρχει δυσάρεστη μυρωδιά, προσθέτουμε «καφέ» υλικά και αερίζουμε τα υλικά ,
ανακατεύοντάς τα.
n Εάν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες (καύσωνα, παγετώνα) προστατεύουμε ανάλογα τον
κομποστοποιητή μας. Στην 1η περίπτωση, βρέχουμε το περιεχόμενο, στη 2η σκεπάζουμε τον
κομποστοποιητή.
n Σε περίπτωση που έχουν μαζευτεί πολλά μυγάκια («δροσόφυλλα»), αφήνουμε τον
κομποστοποιητή ανοιχτό για μερικές ώρες ή φτιάχνουμε μια αυτοσχέδια «παγίδα» από πλαστικό
μπουκάλι στο οποίο έχουμε ρίξει μηλόξιδο.
n Το ώριμο κομπόστ θα είναι: καστανό σκούρο, υγρό, θρυμματισμένο και θα έχει ένα ευχάριστο
άρωμα γης.
n Έχουμε συγκεντρωμένα σε μια γωνιά του χώρου μας υλικά που πιθανόν να μην τα βρίσκουμε
εύκολα όλες τις εποχές του χρόνου (π.χ. ξερά κλαδιά ή άλλα περισσεύματα από κλαδέματα
κήπων ή δημόσιων χώρων).
n Σε μια κούτα ή όποιον άλλο αποθηκευτικό χώρο επιλέξουμε στην κουζίνα μας, μαζεύουμε
καθημερινά τα οργανικά υπολείμματα και γράφουμε και μια ανάλογη πινακίδα: «Εδώ πετάμε μόνο
υλικά για Κομποστοποίηση».
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«Ένας βραχόκηπος με βότανα»
καλή πρακτική για σχολικούς κήπους

Περσεφόνη Τσιμάκη

Nηπ/γός, π. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου, π. μέλος Π.Ο ΚΠΕ Δραπετσώνας
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Περιγραφή
Χρησιμοποιώντας την άχρηστη βιομάζα του κήπου, των παρτεριών και της αυλής δημιουργούμε
ένα μεγάλο σωρό, ο οποίος με την φυσική διαδικασία της χουμοποίησης μετατρέπεται σε φυσικό
λίπασμα-τροφή και υγρασία για τα φυτά μας. Πάνω στη βιομάζα και την προσθήκη χώματος
φυτεύουμε άνυδρα ελληνικά βότανα (κατά προτεραιότητα). Οι πέτρες που παίζουν το ρόλο της
οριοθέτησης του κήπου μας, δρουν ανασχετικά στη διασπορά του υποστρώματος και δίνουν ένα
άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα στο χώρο της αυλής.

Γιατί ένας βραχόκηπος;
n Είναι ένας κήπος χωρίς άρδευση ή λίπανση
n Έχει αποδεχθεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί από έρημο μέχρι και σε αυλή
n Χρησιμοποιούντα κλαδιά, φύλλα, ξηρά χόρτα, υπολείμματα από κλαδέματα, πράσινο γρασίδι
και αγριόχορτα από κουρέματα κήπων, ακόμη και ολόκληροι κορμοί δέντρων, που διαφορετικά
θα πήγαιναν στην χωματερή ή θα καίγονταν
n Δεν είναι τίποτα περισσότερο από θαμμένο ξύλο (hugelkultur)1, καφέ υπολείμματα κήπων και
μια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα
n Μπορεί να αναπτυχθεί στην επιφάνεια εδάφους, παρόλα αυτά είναι καλύτερα εάν
διαμορφωθεί με ανισόπεδη μορφή
n Μπορεί να ξεκινήσει από μικρό μέγεθος αλλά λειτουργεί καλύτερα σε μεγάλο
n Μειώνουμε τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου στον πλανήτη, με την δέσμευση άνθρακα
στην πίσω αυλή
n Ιδανικό για χώρους όπου τα δέντρα έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές.
n Συνεισφέρει στην παραγωγή τροφής (όταν τα επιλέξουμε λαχανικά)

Πού μπορεί να κατασκευαστεί:
Με ένα βραχόκηπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις επικλινείς βραχώδεις πλαγιές μιας αυλής
ή ενός υπαίθριου χώρου. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε βραχόκηπους θέλοντας να
προσθέσουμε το στοιχείο της πέτρας σε μια αυλή που δεν έχει το στοιχείο αυτό, αλλάζοντας
συγχρόνως την μορφή του τοπίου και βελτιώνοντας την αισθητική του.
Σε μεγάλους χώρους, στόχος είναι συχνά να δημιουργήσουμε εκτεταμένους, νατουραλιστικούς
βραχόκηπους . Αλλά με δεδομένο τους περιορισμούς του μικρού χώρου δημιουργούμε ένα
στρογγυλό υπερυψωμένο «σωρό», κατασκευασμένο από επιλεγμένες πέτρες. Αυτός ο σχεδιασμός
ταιριάζει απόλυτα και σε μια γωνιά του κήπου. Ο μικρός κήπος δεν εμποδίζει, ομορφαίνει ενώ
συγχρόνως δεν απαιτείται προσοχή και πολύ συντήρηση.
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Ένας επιτυχημένος βραχόκηπος δημιουργείται κανονικά έχοντας κάποιο ύψος από την επιφάνεια
του εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι , χρειαζόμαστε ένα πρώτο επίπεδο
βράχων και έδαφος, πάνω στο οποίο θα βασίσουμε το χτίσιμο του βραχόκηπου.Εάν ο χώρος που
επιλέξαμε για την δημιουργία του βραχόκηπου καλύπτεται από γρασίδι, αντί να το αφαιρέσουμε με
φτυάρι, θα μπορούσαμε, ευκολότερα να καλύψουμε το κομμάτι αυτό με ένα στρώμα εφημερίδων,
ρίχνοντας πάνω τους χώμα ώστε να συγκρατηθούν στο έδαφος. Το στρώμα των εφημερίδων θα
«πνίξουν» τελικά το γρασίδι , το οποίο στη συνέχεια θα αρχίσει να αποσυντίθεται, ενώ παράλληλα
έχουμε, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσει καθαρή βάση στην οποία θα εργαστούμε.

Τί χρειαζόμαστε:
n Οργανικά υπολείμματα κήπων, παρτεριών, γλαστρών, αυλής αλλά και αγρού (αν υπάρχει): κλαδιά
δέντρων, φύλλα, κλαδέματα θάμνων, κουρέματα γρασιδιού παλιά χώματα από γλάστρες κλπ
n Πέτρες μεγάλες και μικρές
n Χώμα
n Κομπόστ
n Χαλίκι ποταμού ή άμμο (όχι θαλασσινά)
n Άνυδρα αρωματικά φυτά
n Μικρά φτυάρια ή σκαπτικά

Πώς δημιουργούμε ένα βραχόκηπο
Βήμα 1ο: Μετά από κάθε κλάδεμα ή κούρεμα δέντρων, θάμνων, φυτών, λουλουδιών του
κήπου, της αυλής ακόμα και του μπαλκονιού συγκεντρώνουμε τα οργανικά υπολείμματα σε έναν
μεγάλο σωρό. Αν είναι ξηρασία τον καταβρέχουμε πότε -πότε και τον αφήνουμε 1-2 μήνες να
«χωνέψει». Δηλαδή να μειωθεί σε όγκο, να αρχίσουν οι οργανικές ζυμώσεις με την βοήθεια
των μικροοργανισμών, της υγρασίας, του αέρα(ανακατεύουμε τον σωρό πότε-πότε) και της
θερμοκρασίας που αναπτύσσονται (φυσική διεργασία χουμοποίησης)

Βήμα 2ο: Όταν ο σωρός μας μειωθεί αρκετά σε όγκο (περίπου στο 1/3 ή στο ½ του αρχικού
του όγκου), επιλέγουμε ένα σημείο του κήπου ή της αυλής που επιθυμούμε να στήσουμε τον
βραχόκηπο. Μεταφέρουμε εκεί το σωρό με τα οργανικά μας και δίνουμε ένα σχήμα στρογγυλό
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κατά προτίμηση (σαν ένα βουναλάκι).Περιφράζουμε το σωρό με βαριές πέτρες γύρω-γύρω,
ως μια βάση που εμποδίζει τη διασπορά των υλικών μας. Ο βραχόκηπος είναι ουσιαστικά ένα
υπερυψωμένο πέτρινο «κρεβάτι» με περιμετρικά τοποθετημένες πέτρες στην βάση του.

Βήμα 3ο: Με τον κύκλο από πέτρες στη θέση τους , ήρθε η ώρα να γεμίσουμε με χώμα και
κομπόστ το σωρό. Ο βραχόκηπος κατά κανόνα αποτελείται από φυτά που απαιτούν ένα χώμα
με καλή αποστράγγιση. ένα αμμώδες έδαφος, ικανοποιεί έτσι την απαίτηση αυτή. Εάν , από την
άλλη πλευρά, υπάρχει αργιλώδες έδαφος, θα πρέπει να προστεθεί άμμος στο έδαφος για να
προωθηθεί καλύτερη η αποστράγγιση.

Βήμα 4ο: Το δεύτερο στρώμα του βραχόκηπου είναι απλά μια μικρότερη έκδοση του πρώτου.
Δηλαδή, η περίμετρος από πέτρες που θα τοποθετηθούν πάνω από την βάση θα είναι
μικρότερη, σχηματίζοντας έναν κύκλο σε κύκλο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε
με την αισθητική του βραχόκηπου, δηλαδή το σχήμα του, τη διάταξη που θα πάρουν ο πέτρες
και πως θα διαμορφώσουμε τις «φωλιές» του δεύτερου στρώματος. Μπορούμε να προτείνουμε
να δημιουργήσουν τα παιδιά μια κάτοψη του βραχόκηπου, ή να συζητήσουμε λίγο πριν την
δημιουργία του για την αισθητική του. Το αποτέλεσμα θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση στους
«κηπουρούς». Πρόκειται με τα φυσικά μας υλικά (χώμα, πέτρες, φυτά) να κατασκευάσουμε ένα
μεγάλο γλυπτό στο χώρο.
Βήμα 5ο: Με την κατασκευή των δύο στρωμάτων, περνάμε στην διαδικασία της επιλογής των
φυτών. Έχει ήδη αναφερθεί το θέμα της αποστράγγισης του εδάφους. Τα φυτά που μπορούμε
να τοποθετήσουμε στον βραχόκηπο, πρέπει να αναπτύσσονται χωρίς ιδιαίτερο πότισμα. Θα
ήταν λάθος εάν προσθέταμε φυτά που «προτιμούν» το υγρό χώμα. Μόνο τα φυτά με παρόμοιες
απαιτήσεις υγρασίας θα πρέπει να ομαδοποιούνται.
Εκτός από αποστράγγιση του εδάφους, τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ευδοκιμούν
και να αντέχουν στην ηλιοφάνεια, να είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, καθιστώντας τα συμβατά τόσο
μεταξύ τους όσο και με το σημείο που επιλέχθηκε για την δημιουργία του βραχόκηπου.1
Μπορούμε επίσης να «παίξουμε» με την διαφορά ύψους καθώς και με την υφή των φύλλων στα φυτά
που θα επιλεχθούν. Για να συνοψίσουμε, στην επιλογή των φυτών μας, ακολουθούμε ορισμένα κριτήρια.

1. Besides drainage, other considerations are light requirements and amount of water needed. I want plants that will thrive
in full sun, makingthem compatible both with each other and with the spot I chose for my rock garden. I would also prefer
drought-resistant plants, although, as I‘ll point out later, I did make an exception for one particularly handsome specimen,
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Είναι καλό να δώσουμε βαρύτητα στα:

n προσαρμογή στο επιθυμητό συνδυασμό χρωμάτων
n καλή αποστράγγιση εδάφους
n ηλιόλουστη περιοχή
n φυτά με μεταβολή στο ύψος και την υφή
Επίσης, πάρα πολλά διαφορετικά είδη φυτών θα κάνουν το χώρο να φαίνεται πάρα πολύ
φορτωμένος. Η επανάληψη του ίδιου τύπου των φυτών προωθεί την ενότητα. Μια πρόταση είναι
να φυτέψουμε: Δενδρολίβανο, Θυμάρι, Ρίγανη, Φασκόμηλο, Αμπαρόριζα, Λεβάντα, Λεβαντίνη.

Βήμα 6ο: Με ένα μικρό σκαφτικό ανοίγουμε «φωλιές» στο χώμα, ρίχνουμε λίγο νερό ώστε να
δημιουργηθεί μια ποσότητα λάσπης και στη συνέχεια τοποθετούμε το φυτό μας πατώντας πολύ
καλά γύρω-γύρω από το φυτό, ώστε να σφίξει το χώμα του φυτού μας με το έδαφος.
Βήμα 7ο: Ανάμεσα στα φυτεμένα βότανα απλώνουμε αρκετή ποσότητα από χαλίκι ή άμμο
ποταμίσια, ώστε να δοθεί μια αίσθηση βραχώδους επιφανείας και να καθυστερήσουμε την
εμφάνιση αγριόχορτων και ζιζανίων. Στη συνέχεια τοποθετούμε ταμπέλες με το όνομα κάθε φυτού.
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Μεσογειακή φύση & πολιτισμός στη σχολική αυλή Λεμονιά Μαντούβαλου, Φιλόλογος M.A.Ed.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας,
Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών,Βοτανικός Κήπος Ι. & Α.
Ν. Διομήδους
http://www.handimania.com/diy/herb-spiral.html
http://www.handimania.com/diy/recycled-tires-garden-planter.html
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής – Δασικό Φυτώριο Αμυγδαλέζας
(δωρεάν παροχή φυτών –δέντρων)
Δήμος: Προγράμματα Σχολικών Κήπων) πχ Δήμας Αμαρουσίου http://perdipevath.blogspot.
gr/2012/11/blog-post_2.html
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια
http://www.econews.gr/2013/08/07/prasina-dwmatia-103890/
Αρκτούρος: Πρόγραμμα «Βιότοπος – Η φύση στην αυλή μας» (για δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
http://www.arcturos.gr/
Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οικολογικά Σχολεία http://eepf.gr/pe/
ecoschools
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι http://kpe-lavriou.att.sch.
gr/networks.html
Διαδικτυακή κοινότητα ΚΠΕ Έδεσσας Σχολικοί Κήποι http://blogs.sch.gr/schoolgardens/
Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας http://www.natural-farming.eu/el/
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών: Βοτανικός κήπος – φυτώριο http://www.philodassiki.org/
Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους: Εκπαιδευτική επίσκεψη http://perdipevath.
blogspot.gr/2013/11/2013-14.html
Βοτανικός Κήπος Πανεπιστημίου Αθηνών: Εκπαιδευτική επίσκεψη
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/moyseia/botanikoi-kipoi.html
WWF Eλλάς: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων»
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/prasinizontasavles.pdf
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με ανακυκλώσιμα υλικά

Τσίγκου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνη Π.Ε. Α/βάθμιας Δυτικής Αττικής

Χανδρινού Θεοδώρα

Εκπαιδευτικός - Εικαστικός
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Μέσα από καινοτόμες περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες η ψυχοσωματική
υγεία των παιδιών έρχεται σε προτεραιότητα. Ο σχολικός κήπος δίνει τη δυνατότητα ώστε
να επιτευχθούν σημαντικοί παιδαγωγικοί στόχοι. Η δημιουργική και ενεργή συμμετοχή στον
σχολικό κήπο, επιπλέον, δίνει πολλά μηνύματα. Τα παιδιά μπορούν να βιώσουν την επικοινωνία,
τη συνεργασία και να βρουν τρόπους να μοιραστούν. Να μάθουν παίζοντας και δημιουργώντας.
Τους δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Να γνωρίσουν
και να αναπτύξουν νέα εφόδια. Μέσα από την επαφή τους και την επικοινωνία με τους άλλους
κοινωνικοποιούνται, σέβονται τους διπλανούς, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους κατά
συνέπεια μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους. Αναπτύσσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη
τους και ωριμάζουν. Μέσω των βιωματικών εργαστηρίων το όφελος αποκτά μόνιμο χαρακτήρα,
καθώς συνδέεται με ευχάριστες εμπειρίες.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται:
Η τέχνη της ανακύκλωσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δημοτικών
σχολείων
Οι δημιουργίες γίνονται με υλικά ανακυκλώσιμα. Τα άχρηστα πλέον αντικείμενα μπορούν
να έχουν μια δεύτερη ζωή μέσω των εμπνευσμένων εικαστικών δημιουργιών των παιδιών.
Τονίζεται η αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και η δύναμη που έχει να επηρεάζει
καθοριστικά το περιβάλλον γύρω του.
Η δύναμη της τέχνης- πηγή έμπνευσης
Οι πλαστικές δημιουργίες των μεγάλων δημιουργών στην ιστορία της τέχνης γίνονται μια πηγή
έμπνευσης και προάγουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα. Δίνεται έμφαση στην ελεύθερη
δημιουργική έκφραση, στην καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου, την ανάπτυξη λεπτών
δεξιοτήτων. Επίσης μέσα από τη γνωριμία με νέα υλικά τα παιδιά θα μπορέσουν να πειραματιστούν,
να τολμήσουν, αποβάλλοντας το μαθητικό άγχος. Μεταξύ πολλών άλλων εκπαιδευτικών στόχων
η χαρά της δημιουργίας θα γίνει αφετηρία για γόνιμο διάλογο. Θα αλληλεπιδράσει θετικά στην
παιδική ψυχή, ενισχύοντας τα άλλα γνωστικά αντικείμενα και τη δράση τους.

Α. Κατασκευή σκιάχτρου σε φυσικό μέγεθος
Χρειαζόμαστε δύο τάβλες ή μία σκούπα χορτάρινη και ένα σκουπόξυλο. Καρφώνουμε τα
ξύλα σε σχήμα σταυρού. Δίνουμε όγκο και σχήμα στο σώμα με πλαστικές σακούλες και άλλα
ανακυκλώσιμα υλικά, όπως πλαστικά μπουκάλια. Ντύνουμε το σκιάχτρο μας με παλιά ρούχα. Θα
χρειαστούμε λιωμένο παντελόνι, πουκάμισο, ψάθινο καπέλο ή κασκέτο, υλικά για μάτια μύτες,
κόλλες.
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Β. Κατασκευή σπορείου σε ψαροκασέλα από φελιζόλ
Ντύνουμε την επιφάνεια με τεχνική ντεκουπάζ (χαρτοπετσέτες ή περιοδικά). Τρυπάμε τον πάτο,
ρίχνουμε χώμα μαύρο, χωρίζουμε σε 3 μέρη, σπέρνουμε τα σποράκια μας, σκεπάζουμε με χώμα
και επισημαίνουμε με χάρτινο λουλούδι το είδος του σπόρου. (Υλικά: ψαροκασέλα από φελιζόλ,
ατλακόλ, περιοδικά ή χαρτοπετσέτες, ξυλάκια, χαρτονάκια, μαρκαδόροι)

Γ. Κατασκευή θερμοκηπίου
Ένας τρόπος είναι να κατασκευάσουμε με ξύλινο σκελετό ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
και να ντύσουμε κάθε έδρα με διαφανές νάιλον. Στη συνέχεια συναρμολογούμε τις έδρες
καρφώνοντας προσεκτικά τη μία με την άλλη. Θα χρειαστούμε ξύλινα πλαίσια, μετροταινία, σέγα,
νάιλον, καρφωτικό, συρματάκια.

Άλλος εναλλακτικός τρόπος είναι να κατασκευάσουμε το θερμοκήπιό μας με μικρά πλαστικά
μπουκάλια του νερού του ½ λίτρου. Χρειαζόμαστε ένα ξύλο διαστάσεων 40Χ50 ή 50Χ70 εκ. και
αντίστοιχα 45 ή 60 μπουκάλια χωρίς καπάκι. Με θερμή κόλλα σιλικόνης κολλάμε στο ξύλο την
κάτω σειρά των μπουκαλιών με τον πάτο τους προς τα κάτω το ένα δίπλα στο άλλο βάζοντας
κόλλα και μεταξύ τους. Αφήνουμε μικρή πορτούλα πλάτους δύο ή τριών μπουκαλιών στη μέση
της μίας μεγάλης πλευράς. Η δεύτερη σειρά μπουκαλιών θα κολληθεί με το στόμιο προς τα
κάτω και μεταξύ δύο στομίων της κάτω σειράς. Έτσι δημιουργείται ένα επίπεδο τελείωμα από
τους πάτους των μπουκαλιών της δεύτερης σειράς. Εκεί θα στερεώσουμε 3 ή 4 παράλληλα
τόξα από διαφανές αλφαδολάστιχο με χορδή όσο το μήκος της στενής έδρας του στερεού μας.
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Πάνω στα 4 αυτά τόξα θα στερεώσουμε διαφανές πλαστικό κάλυμμα, έτσι θα δημιουργηθεί μια
θολωτή στέγη που θα θυμίζει τα τούνελ-θερμοκήπια των αγροτών. Το θερμοκήπιο αυτό μπορεί
να κατασκευαστεί και σε άλλες διαστάσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες ανάλογα με το χώρο που
διαθέτει η τάξη ή στο σχολείο. Επίσης μπορεί να κατασκευαστεί και με μεγάλα μπουκάλια του 1
½ λίτρου σαν μικρό σπιτάκι στην αυλή του σχολείου.

Δ. Ταΐστρες για τα πουλιά
Χρειαζόμαστε τετράγωνες συσκευασίες από γάλα 1 ή 0,5 λίτρου. Τρυπάμε και ανοίγουμε μικρές
πορτούλες στις δύο απέναντι όψεις. Κολλάμε τσόφλια από καρύδια, φιστίκια κ.ά. φυσικά υλικά
με ατλακόλ πάνω σε όλες τις επιφάνειες. Μπήγουμε ένα στρογγυλό ξυλάκι μπροστά στην πόρτα,
για να στέκεται το πουλάκι. Κρεμάμε την ταΐστρα μας σε δέντρο του κήπου με πετονιά ή σχοινάκι.

Ε. Μικροκατασκευές
Α) Μικρά σπορεία: Χρειαζόμαστε πλαστικά μπουκάλια από νερό ή γάλα που τα αλείφουμε με
αραιή ατλακόλ και πάνω της κολλάμε μια πολύχρωμη χαρτοπετσέτα ή άλλο λεπτό χρωματιστό
χαρτί ( ντεκουπάζ). Κόβουμε και αφαιρούμε μια επιφάνεια, ώστε όταν τα τοποθετήσουμε σε
οριζόντια θέση να γίνουν μικρά φυτώρια.
Β) Μικρό σκιάχτρο: Κατασκευάζουμε με πατρόν ένα μικρό σκιάχτρο. Θα χρειαστούμε ξυλάκια
ΩΡΛ ή καλαμάκια, στρογγυλά καπάκια από καφέ για πρόσωπο, καπάκια για μάτια, άχυρο για
μαλλιά.
Γ) Θερμοκήπια με πλαστικά μπουκάλια πάνω από γλαστράκια: Μας κάνουν όλα τα διαφανή
μπουκάλια, μικρά ή μεγάλα, φτάνει η γλαστρούλα που θα «φιλοξενήσουν» να έχει μικρότερη
διάμετρο. Απλά αφαιρούμε τον πάτο κάθε μπουκαλιού και ανοίγουμε τρυπούλες στο σώμα του
(κατά προτίμηση προς τα πάνω), για να φεύγει ο θερμός αέρας.
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Εκπαιδευτικό υλικό
για σχολικούς κήπους

Τσίγκου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνη ΠΕ Α/βάθμιας Δυτικής Αττικής
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Προτεινόμενα εκπαιδευτικά πακέτα
Προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με θέμα το σχολικό κήπο συγκεντρώσαμε συναφές εκπαιδευτικό υλικό. Στα
παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά οι εκπαιδευτικοί θα εντοπίσουν θέματα τα οποία θα μπορούσαν
να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους.
1. «Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων μας» που δημιούργησε η WWF σε συνεργασία
με τη Γραμματεία Νέας Γενιάς από το 1999. Το εγχειρίδιο-βοήθημα για τον εκπαιδευτικό είναι
προσβάσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.env-edu.gr/ViewPack.
aspx?id=20. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να στήσουν
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός σχολικού κήπου. Δεν περιορίζεται μόνο σε
πρακτικές συμβουλές για τη φύτευση κάποιων χώρων, αλλά ανάγει το όλο εγχείρημα σε ένα
πολύπλευρο πρόγραμμα ΠΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξία των μεσογειακών φυτών ως
των πιο κατάλληλα προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.
2. «Υπαίθριος σχολικός χώρος: εργαλείο αγωγής και εκπαίδευσης» της Ταμουτσέλη
Κωνσταντίας δημιουργήθηκε με σύμπραξη σχολείων στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ το έτος 2000 με
Φορέα υλοποίησης το ΚΠΕ Μακρινίτσας. Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://
www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=61. Σκοπός το είναι να βοηθήσει τα μέλη της σχολικής
κοινότητας να ακολουθήσουν μια αποτελεσματική διαδικασία με βάση την προτεινόμενη
μεθοδολογία για να βελτιώσουν αισθητικά και λειτουργικά τον υπαίθριο σχολικό χώρο, ώστε
αυτός να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες απόψεις για το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και
εκπαίδευση, και να τον αξιοποιήσουν για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνει: α) Κείμενα βασικής ενημέρωσης «Υπαίθριος σχολικός χώρος: παιδαγωγικός
σχεδιασμός και εκπαιδευτική αξιοποίηση» β) Παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς
αρθρωμένο σε έναν οδηγό για την πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος με θέμα τον
«Παιδαγωγικό επανασχεδιασμό του υπαίθριου σχολικού χώρου» και σε 32 αυτοτελή φύλλα
παιδαγωγικών οδηγιών γ) Εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές αρθρωμένο σε 32 αυτοτελή
φύλλα εργασίας.
Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι τα παρακάτω: Περιγράφω την αυλή/ Χαρτογράφηση
της αυλής/ Ανάλυση του χώρου/Διερεύνηση απόψεων/ Γνωριμία με βασικά γεωμετρικά
σχήματα/ Μετρώ την ηλικία του δέντρου/ Υπολογισμός εμβαδού ακανόνιστου σχήματος/
Τροφική αλυσίδα- τροφικό πλέγμα/ Ηχορύπανση / Γνωριμία μ’ ένα δέντρο/ Ημερολόγιο
ενός δέντρου/ Η κοινωνία του δέντρου/ Περίπατοι με τις αισθήσεις/ Ονόματα φυτών/ Κυνήγι
θησαυρού με ποίηση/ Παιχνίδια στο χώρο/ Αναπαράσταση σκηνών από την ιστορία
3. «Το Σποράκι», πηγή ζωής» υποστηρίζει το ομώνυμο ΕΘΔ του ΚΠΕ Λαυρίου, για το οποίο
πληροφορίες βρίσκετε στη διεύθυνση http://kpe-lavriou.att.sch.gr/index.html . Το δίκτυο Π.Ε.
„Το Σποράκι, πηγή ζωής“, προσβλέπει στην ανάδειξη και προστασία των ενδημικών ειδών της
Ελληνικής χλωρίδας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία των εδαφών από
τη διάβρωση, στην δημιουργία μικρών σχολικών κήπων, αναδεικνύει την ανάγκη ορθολογικής
διαχείρισης του νερού και της αξιοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων με τη διαδικασία
της κομποστοποίησης. Παράλληλα προωθεί δράσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε σχολεία,
συνεργάζεται με το Βοτανικό κήπο Ι. & Α. Διομήδους, υλοποιεί πιλοτικά προγράμματα για σχολεία.
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Το εκπαιδευτικό υλικό του περιλαμβάνει: •«Εγχειρίδιο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων»
και το «Σποροτετράδιο» με δομημένα φύλλα εργασίας. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα
δραστηριοτήτων είναι τα παρακάτω: Ξεχωρίζω τους σπόρους/ Φτιάχνω σακουλάκια
αποθήκευσης/ Δημιουργώντας το δικό μας χώμα/ Συλλογή άγριων σπόρων/ Συγκριτική
μελέτη σπόρων/ Δελτίο ταυτότητας σπόρου/ Σποράκια έργα τέχνης/ Δημιουργώντας σπορείο/
Φωτογραφίζοντας τις τέσσερις εποχές/ Ταΐζοντας τα πουλιά/ Διάβρωση/ Από το σποράκι στο
δάσος/ Οι ανάγκες των φυτών/ Κλειστός γυάλινος κήπος/ Θεατρικό παιχνίδι/ Επίσκεψη στο
βοτανομάγαζο/ Μικρός κήπος με αρωματικά/ Αρχαιολογικοί χώροι, φυτά και σπόροι/ Στην ελλ.
Λογοτεχνία- Μυθολογία- Ποίηση- Ζωγραφική- Δημοτικό τραγούδι- Δημοσιογραφία
4. «Κάθε σχολείο ένας κήπος» του ΚΠΕ Κιλκίς ( www.kpekilkis.gr ) Υποστηρίζει το ημερήσιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ και αποτελείται από 1. Φυλλάδιο 40 σελίδων (διατίθεται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα) 2. Φύλλα εργασίας.
Μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι παρακάτω: •Σχολικές αυλές σχεδιασμένες με
περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά κριτήρια: Ο σχολικός κήπος •Εγκατάσταση σχολικού κήπου

n Συντήρηση σχολικού κήπου: Στάδιο 1ο: Απ’ τον κήπο της φύσης στο σχολικό κήπο Στάδιο
2ο: Σχολεία, αυλές, Κήποι Στάδιο 3ο: Μέσα σ’ έναν κήπο (Στον κήπο του ΚΠΕ- Στον Βαλκανικό
Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων)
Άλλες δραστηριότητες: Αν ήμουν φυτό θα ήμουν…/ Αν ζούσα στην σχολική αυλή θα ήμουν…/
Συγκρίνω εικόνες δύο ΣΧ. ΑΥ./ Κάνω παρατηρήσεις/ Ζωγραφίζω την αυλή του σχολείου
μου/ Ανθρώπινη παρέμβαση/ Εργασίες στον κήπο/ Ανακαλύπτω φυτά βάσει φυτολογίου/
Αναζητώ φυτά και μαθαίνω μύθους/ Μετρώ, σκέφτομαι, συμπεραίνω/ Καταλληλότερο μέρος
για να φυτευτεί ένα φυτό/ Ψάχνω τη θέση μου στο ΒΒΚΚ/ Παρατηρώ με μεγεθυντικό φακό/
Ανακαλύπτω μυρωδιές/ Αλφαβητάρι του κήπου/ Λογοτεχνικά κείμενα/ Γράφω το δικό μου
ποίημα για έναν κήπο/ Κήπος και ζωγραφική
5. «Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται… ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ» έχει εκδοθεί από το
ΚΠΕ Μακρινίτσας και διατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.ekke.gr/estia/Cooper/
KPE_Makrinitsas/BOTAN A.pdf
και http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1206
Αποτελείται από Βιβλίο 80 σελίδων και από 8 σελίδες με 4 Κάρτες ανά σελίδα με φωτογραφίες
των σημαντικότερων ελληνικών βοτάνων.
Ενδεικτικές δραστηριότητες από το βιβλίο: Από την αρχαιότητα έως σήμερα/ Συλλογή και
διατήρηση/ Τρόποι θεραπευτικών χρήσεων/ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προετοιμασία στην τάξη) Βρες
το βότανο (από φωτογραφίες)/ Ας ψάξουμε για τ’ όνομά τους/ Παλιές συνήθειες και γιατροσόφια/
Άσκηση ταξινόμησης/ Πώς ξεχωρίζουμε τα βότανα/ Εμπειρική ιατρική/ Ο Βοτανικός κήπος/
Η θεμελίωση της Βοτανικής ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άσκηση στο πεδίο) Εμψύχωση ομάδων/ Τα
μέρη του βοτάνου/ Πίνακας καταγραφής χαρακτηριστικών/ Συνέντευξη με πωλητές βοτάνων/
Ερωτηματολόγια/ Κατασκευή φυτολογίου/ Αλφαβητάρι/ Βοτανοϊστορίες
6. «Στην αυλή των Οικολογικών Σχολείων… σαν στο σπίτι μας!» έχει δημιουργηθεί
από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου
«Οικολογικά σχολεία». Η φιλοσοφία του προγράμματος ακολουθεί τα πρότυπα του Διεθνούς
Δικτύου Π.Ε. Οικολογικά Σχολεία(Eco-Schools) που εστιάζουν στην ενθάρρυνση και κινητοποίηση
όλης της σχολικής κοινότητας για την πραγματοποίηση δράσεων σχετικών με το περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο βρίσκετε στην ιστοσελίδα http://www.eepf.gr/ . Ο
αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική
κοινότητα, ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται
με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον
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περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).
Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική Επιτροπή από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που
επεξεργάζεται τα θέματα ενέργεια, απορρίμματα και νερό.
«Στην αυλή των Οικολογικών Σχολείων» αποτελείται από 1 Τεύχος 80 σελίδων, το οποίο περιέχει
Εισαγωγικό σημείωμα για τον εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικές δραστηριότητες με δομημένα
φύλλα εργασίας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα δραστηριοτήτων:

n Η ΣΧ. ΑΥ. και οι αισθήσεις μας
n Χαρτογράφηση της ΣΧ. ΑΥ.
n Η βλάστηση στην αυλή μας
n Ραντεβού… στην αυλή
n Το μικροκλίμα στην ΣΧ. ΑΥ.
n Φυτεύουμε ελληνικά βότανα και αρωματικά
n Φτιάχνουμε μια λιμνούλα
n Φτιάχνουμε κομπόστ
n Φτιάχνουμε ταΐστρες για τα πουλιά
n Φτιάχνουμε ένα θερμοκήπιο
n Παίζουμε παιχνίδια στην αυλή του σχολείου
n Τέχνη και δεξιότητες στη ΣΧ. ΑΥ.
7. «Οι Πράσινες γωνιές της Γειτονιάς μου», υλικό που υποστηρίζει το αντίστοιχο εθνικό
Δίκτυο της ΕΕΠΦ, για το οποίο πληροφορίες θα βρείτε εδώ http://www.eepf.gr/ . Μέσα από
αυτό το δίκτυο τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την αξία και του μικρότερου χώρου
πρασίνου, διαπιστώνουν την ανάγκη για την προστασία και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.
Το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόζεται στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
Περιέχει: Δύο (2) Αφίσες, ένα 4/σέλιδο με στόχους, το βιβλίο «Διατηρώντας τη Φύση, διατηρείς τη
Ζωή», το τεύχος «Φυτά: γιατρειά-χαρά του νου και του κορμιού» και «Προτάσεις για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες»
Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων: Η αποτύπωση της ΠΓ μας και οι προτάσεις μας /
Μαθαίνω την ιστορία της ΠΓ/ 1η επίσκεψη στην ΠΓ/ Ανακαλύπτω τα φυτά και μαθαίνω γι’ αυτά
/ Φτιάχνω ένα βιβλίο «οδηγό» με τα φυτά/ Υιοθεσία δέντρου/ Ταξινόμηση φυτών/ Αποτύπωμα
ενός φύλλου/ Κατασκευάζω ένα σκιάχτρο/ Ποιοι απειλούν τη γωνιά μας/ Γαιοσκώληκες,
σαλιγκάρια, πεταλούδες, μέλισσες/ Τα πουλιά, οι φτερωτοί μας φίλοι/ Το μέλλον της ΠΓ μας/
Κάνω παρεμβάσεις στην ΠΓ.

167

ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Όλο αυτό το ηλεκτρονικό υλικό θα το βρείτε στο ιστολόγιο «Ο Κήπος της Αειφορίας» http://
okipostisaeiforias.wordpress.com
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Μικροί επίμονοι κηπουροί με τα
βιβλία σε ρόδες και όχι μόνο.

Mαρία Δημοπούλου

Υπεύθυνη Π.Ε., Α΄Δ/νσης Π.Ε Αθηνών

Στέλλα Πρωτόπαππα

Δ/ντρια 95ου Δ. Σ. Αθηνών
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Οι κήποι από το παρελθόν μέχρι σήμερα κατέχουν σημαντική θέση στην ατομική και κοινωνική
ζωή.
Εξελίσσονται παίρνοντας νέες μορφές στα αστικά περιβάλλοντα των σύγχρονων κοινωνιών.
Συνδεόμενοι με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή αποτελούν ένα
μικρόκοσμο που ανταποκρίνεται στην ελκυστική προσδοκία του ανθρώπου να απολαύσει την
αναχώρηση από την ένταση και τις απαιτήσεις των κοινωνικών δραστηριοτήτων, να τονωθεί και
να βρει ένα καταφύγιο από δυσάρεστες όψεις του κόσμου.
Στην εκπαίδευση ο σχολικός κήπος αποτελεί ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην
ενδυνάμωση και τη δράση των παιδιών αφού μέσα από την εμπλοκή τους επηρεάζουν τις
συνθήκες που ζουν διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στο περιβάλλον και την κοινότητά τους
(Jensen 2004).
Τα οφέλη του σχολικού κήπου για την υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών είναι
πολλαπλά και αφορούν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στη συναισθηματική έκφραση, στην
καλλιέργεια της δημιουργικότητας και στην διαμόρφωση αισθητικών αξιών. Σε ό τι αφορά την
εποικοδομητική μαθησιακή διαδικασία, οι σχολικοί κήποι προσφέρουν βιωματική επαφή με
το γνωστικό αντικείμενο, ανακαλυπτική μάθηση, καλλιέργεια της συνεργατικότητας, ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης και απόκτηση χρηστικών δεξιοτήτων. Ο σχολικός κήπος έχει μια
προβληματική και διακεκομμένη παράδοση στην Ελλάδα αλλά μπορεί, αναζωογονημένος από τα
πορίσματα και τις εφαρμογές της σύγχρονης παιδαγωγικής και περιβαλλοντικής αγωγής να παίξει
ζωτικό ρόλο στην βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη δημιουργικών ανθρώπινων
κοινοτήτων. ¹
Σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης ικανότητας δράσης INAC των (B.Jensen, k.Schnack,S.Breiting) / Έρευνα – Όραμα – Δράση – Αλλαγή η διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου προσφέρει
τη δυνατότητα ενασχόλησης με όλα τα στάδια του μοντέλου αφού η κατασκευή ενός κήπου
ξεκινά από την επιθυμία των μαθητών, απαιτεί την κριτική διερεύνηση και τη συγκέντρωση
των απαιτούμενων γνώσεων ,τη δέσμευσή τους ,το όραμα δηλαδή τις ιδέες , τα όνειρα και τις
αντιλήψεις των μαθητών για τη ζωή τους στο μέλλον και τέλος τους προσφέρει πραγματικές
εμπειρίες δράσης με χειροπιαστά αποτελέσματα.
Στην προσπάθεια υποστήριξης αυτής της διδακτικής πρότασης και ιδιαίτερα των σταδίων της
έρευνας και της συγκέντρωσης των απαραίτητων γνώσεων καθώς και τη διαμόρφωση οράματος
θεωρούμε πως η επαφή με τη λογοτεχνία και την τέχνη και μια σειρά δραστηριότητες που
βασίζονται σε αυτές και χαρακτηρίζονται από τον απελευθερωτικό τους χαρακτήρα (αφηγήσεις
ιστοριών ,παιχνίδια με τους ήρωες ,δραματοποιήσεις ,ιστορίες δημιουργικής γραφής ,εικαστικές
αναπλαισιώσεις, φωτογραφικές αποτυπώσεις κ.ά) βοηθούν στην ελεύθερη και δημιουργική
έκφραση των παιδιών ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους ώστε να δράσουν χειραφετημένα
δημιουργώντας και φροντίζοντας έναν κήπο.
Έτσι σας προτείνουμε με αφορμή τον κήπο μια δημιουργική συνάντηση των επίμονων μικρών
κηπουρών με βιβλία γνώσεων και λογοτεχνίας, λευκώματα και βοτανικούς οδηγούς βιβλία
τέχνης και ποιητικές συλλογές.
Τα παιδιά μέσω της ανάγνωσης παιδικών βιβλίων λογοτεχνίας και γνώσεων , μπορούν να
αναπτύξουν τους τομείς της παρατήρησης, της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της οργάνωσης, της
περίληψης, , της αισθητικής καλλιέργειας της όξυνσης της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης,
της αναζωογόνησης και του εμπλουτισμού της φαντασίας και της εφευρετικότητας, καθώς και
της καλλιέργειας της συναισθηματικής τους νοημοσύνης ανάλογα με το είδος του βιβλίου N

1. Λεμονιά Φ. Μαντούβαλου-Κασιδόκωστα, μεταπτυχιακή εργασία Ο κήπος ως πολιτισμικό αγαθό which I‘ll treat as an annual
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Για τον καλύτερο σχεδιασμό του σχολικού σας κήπου ή ως υποστηρικτικό υλικό της διαθεματικής
του προσέγγισης , μπορείτε να επιλέξετε την επαφή των μαθητών με διάφορα βιβλία με θέμα
τον κήπο.
Τα βιβλία των «Κήπων» θα προσκαλέσουν και θα προκαλέσουν τους μικρούς μας αναγνώστες
να περιπλανηθούν σε κήπους.
Σε Κήπους του χτες και του σήμερα, του κόσμου και του τόπου μας, των παραμυθιών και της
μνήμης, των μικρών και των μεγάλων, της ιστορίας και της φαντασίας. Σε Κήπους που διηγούνται
ιστορίες και ψιθυρίζουν τραγούδια.
Σε Κήπους παιχνιδιών, εμπειριών και γνώσεων που θα τους παρατηρήσουν, θα πειραματιστούν,
θα μάθουν να τους δημιουργούν και να τους μεταμορφώνουν αν χρειαστεί.
Σε Κήπους ξωτικούς αλλά και της διπλανής αυλής ,του χωριού και της πόλης , φανταχτερούς και
ταπεινούς, με λουλούδια βοτάνια και λαχανικά, με ζιζάνια και έντομα ,πολύχρωμους με χίλιες
μυρωδιές που θα μαρτυρούν εποχές και συνήθειες.
Σε Κήπους συναισθημάτων, κήπους ποιητικούς, κήπους του «καμβά» και βαθιά στοχαστικούς
που «χωρούν» όλα τα ανθρώπινα, όλα όσα «είναι ικανά να αλλάξουν τον κόσμο. Τη μορφή, ακόμα
και το ρυθμό του»...
Μια πλούσια βιβλιογραφική επιλογή σχετικά με τη θεματική των κήπων προσφέρει το πρόγραμμα
ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®
Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την προαγωγή της ανάγνωσης
και την υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων, σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης ,αγωγής υγείας ,πολιτιστικών θεμάτων) καθώς και σχεδίων εργασίας της ευέλικτης
ζώνης.
Το πρόγραμμα φέρνει μια μικρή θεματική «βιβλιοθήκη» μέσα στην τάξη, σε έναν σάκο με ρόδες,
ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Ο κάθε θεματικός σάκος περιέχει 25 περίπου βιβλία γνώσεων,
μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικονογραφημένα, που καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής
ικανότητας. Οι σάκοι δανείζονται στα σχολεία και παραμένουν στη σχολική τάξη για 4 εβδομάδες,
ώστε να υπάρχει χρόνος για δανεισμό και για παράλληλες δράσεις. Τα παιδιά μπορούν να
διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.
Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® δημιουργήθηκε το 2011 από τη μη κερδοσκοπική πολιτιστική
εταιρεία Η ΠΥΡΝΑ, με αρχική πρόταση των εκδόσεων Καλειδοσκόπιο και με τη συνεργασία του
Γραφείου Περιβαλλοντικής Aγωγής της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.
Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Περισσότερα για τη θεματική κήπος στο πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® μπορείτε να βρείτε
στο site ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® όπου θα δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των βιβλίων γνώσεων και
λογοτεχνίας που έχει ο σάκος, τις περιλήψεις τους καθώς και το φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό
με προτεινόμενες αναγνωστικές διαδρομές.
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Η προτεινόμενη βιβλιογραφία σε τίτλους από το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® είναι:

Βιβλία Γνώσεων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο μικρός μου κήπος, Benoit Delalandre, ΚΕΔΡΟΣ
Πεταλούδες και ζουζούνια, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
Ο μάστορας των λουλουδιών,Ε.Σπαντιδάκη,ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Λουλούδια, Μικροί φυσιοδίφες,ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κήπος προσευχής Σ. Ριζοπούλου,ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
Το φαρμακείο της φύσης, ΔΟΛ
Μικροί κήποι με λαχανικά, εκδόσεις ΙΡΙΔΑ
Ο σχολικός κήπος, εγχειρίδιο 1951

Βιβλία Λογοτεχνίας
9. Η πιο όμορφη πορτοκαλιά του κάμπου, Μάρω Λοϊζου, ΠΑΤΑΚΗΣ
10. Ο Τζακ και η φασολιά, λαϊκό παραμύθι, ΚΕΔΡΟΣ
11. Ένα δέντρο μια φορά, Εμιλι Βαστ, ΚΟΚΚΙΝΟ
12. Η πριγκίπισσα των κουκουτσιών, Τ. Ρέυ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
13. Ο κήπος των μεταμορφώσεων, Ζωή Βαλάση, ΚΕΔΡΟΣ
14. Ο Αδάμ και η Εύα και ο κήπος της Εδέμ, Τζέην Ρευ, ΠΑΤΑΚΗΣ
15. Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου, Ζοζέ Σαραμάγκου, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
16. Τα παιδιά των λουλουδιών, Jen Wojtowicz, ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
17. Ένα χωράφι για τη Σημίνα, Μαρία Ρουσάκη, ΚΕΔΡΟΣ
18. Ο μικρός πρίγκιπας, Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ΗΡΙΔΑΝΟΣ
19. Ο εγωιστής γίγαντας, Όσκαρ Ουάιλντ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
20. Ο κήπος με τα γκρι, Θεαφανώ Καλογιάννη, ΕΣΤΙΑ
21. Το Τζίνι του μαγευτικού κήπου, Ζαν Κομ-Νόγκες, ΚΑΣΤΩΡ
22. Περιπέτεια στο βοτανόκηπο, Μαρία Πυλιώτου, ΨΥΧΟΓΙΟΣ
23. Ο μυστικός κήπος, F.H.Burnett, Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
24. Ευχάριστες στιγμές στον κήπο, Έρμαν Έσσε, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Διευρύνοντας αυτή τη δημιουργική συνάντηση των μικρών επίμονων κηπουρών με τα βιβλία,
σας προτείνουμε το άνοιγμα σε νέες θεματικές όπως:
Κήποι στο φακό της Ιστορίας
Κήποι στον καμβά
Κήποι και βιοποικιλότητα
Στους μεγάλους κήπους των πόλεων
Κήποι με χρώματα και μουσική
Κήποι στις αυλές των σχολείων
Κήποι στα λαϊκά παραμύθια και στους μύθους.
Κήποι της δημιουργικής γραφής
Θεματικές που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία των παιδιών, να τις εξερευνήσουν
περισσότερο και να αντιληφθούν πως για κάθε θέμα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις και πολλαπλές οπτικές.
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Κήποι στο φακό της Ιστορίας

Οι μικροί αναγνώστες θα ταξιδέψουν στους κήπους άλλων εποχών και θα γνωρίσουν μέσα από
την αισθητική τους τη σχέση της εκάστοτε κοινωνίας με το περιβάλλον καθώς και τη συμβολή
τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων φτάνοντας ως τους σύγχρονους κήπους.
Εκτός από τα βιβλία «Ο Αδάμ και η Εύα και ο κήπος της Εδέμ», «Κήπος των μεταμορφώσεων»
(Αλεξανδρινή ελληνορωμαϊκή εποχή), «Κήπος προσευχής» (Βυζάντιο), «Ο σχολικός κήπος»
(Δεκαετία ‚50) που υπάρχουν στη θεματική ενότητα κήποι στα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® σας
προτείνουμε:

n Αδάμ και η Eύα η δημιουργία του κόσμου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
n Στην αγορά των αρχαίων Αθηναίων, Μαρίζα Ντεκάστρο - Κ. Βέτσης, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
n Οδοιπορικό στην Αρχαία Αγορά, τεύχος 40, Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
n Περίπατος στην Αρχαία Αγορά ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ WWF
n Πρόσκληση σε γεύμα (ePUB) ,Ελένη Σταμπόγλη, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
n Περικαλλείς κήποι στο Βυζάντιο, Λαμπροπούλου Βούλα, ΠΑΠΑΔΗΜΑ
n Ο Κήπος της Αμαλίας (Εθνικός κήπος), Παπαγεωργίου-Βενετάς, Α., ΙΚΑΡΟΣ
n ΠΑΡΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (υπό κατασκευή)
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Κήποι στον καμβά
Οι κήποι υπήρξαν έμπνευση πολλών μεγάλων ζωγράφων.
Τα παιδιά μπορούν να δουν πίνακες που απεικονίζουν κήπους και να ανακαλύψουν σ΄αυτούς
την ευαισθησία με την οποία διάφοροι ζωγράφοι απεικόνισαν εικαστικά το θέμα του κήπου,
τα στοιχεία που φανερώνουν το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, μοτίβα σχεδιαστικά, αναλογίες
γεωμετρικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές που προβάλλονται από το εικονιζόμενο θέμα
καθώς και αντιλήψεις της εποχής.
Να εξοικειωθούν με τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών ,τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν.
Να μάθουν πώς να ζωγραφίζουν με το ύφος του Βαν Γκογκ ,να γνωρίσουν τον κυβισμό από τον
Πικάσο και να πειραματιστούν με το φως σαν άλλοι…Μονέ!

n Σ αυτή την έρευνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω βιβλία και όχι μόνο…
n Το μικρό βιβλίο των μεγάλων ζωγράφων, Α. Μαράντη, ΨΥΧΟΓΙΟΣ
n Ο κηπουρός της φύσης, Δενδρινού Φίλια, ΛΙΒΑΝΗΣ
n Βαν Γκογκ, Ηλιόπουλος Β., ΠΑΤΑΚΗΣ
n ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ WWF:
n Το εργαστήρι του εμπρεσιονιστή ζωγράφου
Σας προτείνουμε επίσης να προβάλλετε το φιλμ ,Οι κήποι του Monet,
http://www.youtube.com/watch?v=BJE4QUNgaeg#t=13
Ένα ολιγόλεπτο, σπάνιο φιλμ, γυρισμένο το καλοκαίρι του 1915 από τον Γάλλο ηθοποιό, θεατρικό
συγγραφέα και κινηματογραφιστή Sacha Guitry που παρακολουθεί τον Claude Monet (18401926) να ζωγραφίζει μια ηλιόλουστη μέρα το αγαπημένο του θέμα: τους κήπους με τα νούφαρα
στην εξοχική του κατοικία στην επαρχία Giverny της Βόρειας Γαλλίας.
Με αφορμή την Τέχνη μια προτεινόμενη επίσης δραστηριότητα είναι η δημιουργία ενός ετήσιου
ημερολογίου από τους μαθητές με κήπους μεγάλων ζωγράφων ,συνδυάζοντας τις εποχές και τους
μήνες με αντίστοιχα έργα τέχνης. Μια ολοκληρωμένη τέτοια προσπάθεια μπορείτε να δείτε στο
blog του 95ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών http://blogs.sch.gr/95dimath/2014/01/25/2070/

Κήποι και βιοποικιλότητα
Για την ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και του εδάφους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ενός σχολικού κήπου αλλά και ευρύτερα για τη σημασία της στην ισορροπία του πλανήτη
,μπορούν να αξιοποιηθούν τα παρακάτω βιβλία:

n Ο βάτραχος και το φιλί, Ε.Γεροκώστα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
n Ένα σκουλήκι... με φτερά! Λήδα Βαρβαρούση, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
n Η μαργαρίτα των χελιδονιών, ΙΑΚΩΒΟΥ Α, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
n Εκπαιδευτικό πακέτο ΕΔΑΦΟΣ - ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ν. Κουσκολέκα, Ά.Ταμπούκου,
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Εκπαιδευτικό υλικό WWF:
n Ένα ζουζούνι παραπάνω. H ζωή και οι περιπέτειες του Δαρβίνου,
Κάθριν Λάσκι, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ,WWF

n Φυλλάδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
n Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Βιοποικιλότητα και τα Απειλούμενα Είδη
n Πειραματιστείτε μαζί με τον Δαρβίνο.
n Η ποικιλία ζωής του πλανήτη: ένας ανεκτίμητος θησαυρός.

Στους μεγάλους κήπους των πόλεων

Σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς της τέχνης, οι κήποι θα πρέπει να θεωρούνται ένα
είδος τέχνης. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ανταποκρίνονται σε δύο βασικά κριτήρια:
ικανοποιούν από αισθητικής πλευράς, έχουν μάλιστα σχεδιαστεί με αυτό το σκοπό, και είναι
προϊόντα ανθρώπινης πρόθεσης και προσπάθειας.2
Ένα ταξίδι λοιπόν στον κόσμο μέσα από τα χρώματα και την αισθητική των κήπων θα σας
προσφέρουν βιβλία λευκώματα με φωτογραφίες εθνικών, βοτανικών κήπων αλλά και κήπων
αναψυχής. Τα παιδιά τριγυρνώντας τις ηπείρους, παρατηρώντας τον τρόπο που δημιουργούν τους
κήπους του ο κάθε λαός, θα ανακαλύψουν χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης του ,ομοιότητες
και διαφορές με άλλους λαούς ,την ποικιλομορφία των φυτών των κήπων λόγω του κλίματος κ.α
Αυτή η αναγνωστική διαδρομή μπορεί να συνδεθεί με τους κήπους στον καμβά και τους Εθνικούς
και βοτανικούς κήπους της Ελλάδας και δίνει μια πολύ ωραία ευκαιρία δημιουργικής γραφής όπου
με αυθόρμητο τρόπο τα παιδιά μπορούν να καταθέσουν δικές τους αναμνήσεις από κήπους.

2. Λεμονιά Φ. Μαντούβαλου-Κασιδόκωστα, μεταπτυχιακή εργασία Ο κήπος ως πολιτισμικό αγαθόplant.
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Πατώντας πάνω στην παρακάτω πρόταση μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από κάποιους από
τους ωραιότερους κήπους του κόσμου Περπατώντας στους κήπους του κόσμου
Για μια βόλτα στους κήπους των πόλεων παρέα με τους μικρούς μας φίλους μπορούν να σας
συντροφεύσουν τα παρακάτω βιβλία γνώσεων και λογοτεχνίας

n Κήποι στο φως της Μεσογείου, Gildemeister, Heidi, ΠΟΤΑΜΟΣ
n Αρχιτεκτονική κήπων,Graham Rose,ΨΥΧΑΛΟΥ
n ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, Σπαντιδάκης Ιωάννης, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
n Πράσινες στέγες και προσόψεις, Nigel Dunnett, Noel Kingsbury ΨΥΧΑΛΟ
n Βοτανικός κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους,
n Ο Κήπος της Αμαλίας (Εθνικός κήπος)
n ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ
n ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
n Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Εκπαιδευτικό υλικό WWF:
n Αισθητικό Δάσος Καισαριανής: Κυνήγι θησαυρού,
n Λυκαβηττός: Ένας περίπατος στον Λυκαβηττό
n Κάρτα εργασίας: Οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι
n Κάρτα εργασίας: Γαλατσίδα
n Κάρτα εργασίας: Μηδική
n Εθνικός Κήπος:
n Πράσινη Πόλη
n Ένας Οικολογικός Περίπατος στον Εθνικό Κήπο
n Ανακαλύπτοντας το δάσος μέσα στον Κήπο
Άλλοι ελεύθεροι χώροι:

n Οδός Ονείρων, Οδός Πανεπιστημίου
n Οικο-παιχνίδια στο Οικολογικό Πάρκο Ψυχικού Φιλοθέης

176

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ | ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

n Περίπατος στην Αρχαία Αγορά
n Τα αδέσποτα σκυλιά, Σ. Ζαραμπούκα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
n Η μηλιά,Εμ. Ροϊδης, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
n Ο κήπος με τα αγάλματα, Ε. Σαραντίτη, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Με χρώματα και μουσικές στους κήπους του κόσμου
Μπορείτε να συνοδεύσετε τους περιπάτους σας στους κήπους του κόσμου με μελωδίες και
τραγούδια.

n Τα μυστικά του κήπου (περιέχει CD) ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
n Οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι + CD Σίμσα Μάρκος, ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

Κήποι στις αυλές των σχολείων
Ο σχολικός λαχανόκηπος αποτελεί ευκαιρία μάθησης και εργαλείο επαφής των παιδιών με πολλά
από τα σημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα. Αναδεικνύει την τοπική περιβαλλοντική προβληματική
ενημερώνει και ευαισθητοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο, για το περιβάλλον μέσα
στο οποίο ζούμε, αναπνέουμε, δραστηριοποιούμαστε, δημιουργούμε.
Οι παιδαγωγικοί στόχοι που συνήθως θέτουμε είναι:

n να αναγνωρίζουν τα παιδιά βασικά είδη φυτών και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες όπως
αρωματικά φυτά, λαχανικά, οπωροφόρα δένδρα, διακοσμητικοί θάμνοι, λουλούδια κ.ά.
n να καλλιεργούν τα δικά τους φυτά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους
n να παρατηρούν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών τους
n να μάθουν να κατασκευάζουν μικρά θερμοκήπια με απλά υλικά και να φυτεύουν φυτά ,να
δημιουργούν σπορεία
n να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις ασθένειες των φυτών που θα καλλιεργήσουν και την
καταπολέμησή τους χωρίς φυτοφάρμακα αλλά με βιολογικούς τρόπους
n να συζητήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για το ρόλο των φυτών στις σύγχρονες διατροφικές
συνήθειες και να μάθουν για τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων
n να έρθουν σε επαφή με ζητήματα εξοικονόμησης νερού μέσω της επιλογής των συστημάτων
ποτίσματος, των τρόπων καλλιέργειας, και της διαχείρισης απορριμμάτων με τη δημιουργία
κομπόστ
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n Σας παραθέτουμε ενδεικτικές κάρτες: να μάθουν να επιλέγουν φυτά που θα βελτιώσουν το
μικροκλίμα του σχολείου
Για την κατάκτηση αυτών των στόχων σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν τα βιβλία
γνώσεων.
Σας προτείνουμε βιβλία γνώσεων που θα σας δώσουν οδηγίες για την υλοποίηση και τη συντήρηση
του κήπου σας,καθώς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα φυτά και τις ιδιότητες τους.
Ένα παιχνίδι με κάρτες μπορεί να εμψυχώσει τη χρήση των βιβλίων. Σας προτείνουμε να φτιάξετε
καρτέλες με τα θέματα που θέλετε να ερευνήσουν τα παιδιά μέσα από τα βιβλία γνώσεων και
που θα φανούν χρήσιμες στη δημιουργία του κήπου σας. Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες και δώστε
τους την καρτέλα με την οποία θα εργαστούν. Τα παιδιά με τη βοήθεια σας, από το εξώφυλλο, τα
περιεχόμενα και το οπισθόφυλλο των βιβλίων θα αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται,
θα τις σημειώσουν (τίτλο βιβλίου, σελίδα) και θα τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.
Ευελπιστούμε πως με αυτό τον παιγνιώδη τρόπο θα κατέβουν τα βιβλία των γνώσεων από τα
ράφια και θα αποβούν χρήσιμα εργαλεία για το μαθητή.

Στη θεματική κήποι του προγράμματος ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® προτείνονται τα βιβλία Ο μικρός
μου κήπος, Μικροί κήποι με λαχανικά, Λουλούδια, Μικροί φυσιοδίφες, Το φαρμακείο της φύσης,
Πεταλούδες και ζουζούνια, Ο μάστορας των λουλουδιών που μπορούν να σας βοηθήσουν στη
δημιουργία του κήπου σας.
Για τη διεύρυνση της έρευνας σας προτείνουμε ακόμα:

n Κάθε σχολείο ένας κήπος, ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
n ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ, L.Tilgner
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n ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ,ΨΥΧΑΛΟΣ
n ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΚΑ COX JEFF, MOINE MARIE-PIERRE ΠΑΤΑΚΗΣ
n ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ .ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΙΑΥΛΟΣ
n Το σποράκι ταξιδεύει, Eric Carle,ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
n Φροντίζω τον κήπο, A.Mikolajski, ΨΥΧΑΛΟΣ

Κήποι στα παραμύθια και στους μύθους
Στη θεματική κήποι του προγράμματος ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® προτείνονται το λαϊκό παραμύθι Ο
Τζακ και η φασολιά, και Ο εγωιστής γίγαντας .
Ως επέκταση της ενότητας σας προτείνουμε :

n Το Αηδόνι Του Αυτοκράτορα , ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ,ΚΕΔΡΟΣ
n Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ , Lewis Carroll, κλασσικό εικονογραφημένο, Δημοσ.
Οπργανισμός ΛΑΜΠΡΑΚΗ
n Ο ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΣΙΓΚΤΟΝ,James Mathew Barrie, ΙΣΙΣ
n ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, Λιούις Κάρολ ΠΑΤΑΚΗΣ
n Ο λαγός και η χελώνα, Αίσωπος, ΜΙΝΩΑΣ
n Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή ( ο κήπος των Εσπερίδων)
n Χίλιες και μία νύχτες, Συλλογικό Έργο, ΠΑΤΑΚΗΣ
n Τα παραμύθια από τις Χίλιες και μία νύχτες , Βλαντίμιρ Χούλπατς, μετάφραση: Συλλογικό έργο

Οι κήποι της δημιουργικής γραφής
Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας
εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, τα έντομα και τα ζουζούνια του κήπου θα δώσουν
την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες χωρίς κανόνες και συνταγές να ευαισθητοποιηθούν με
άμεσο τρόπο στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής, της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου
με τον οποίο τα άτομα, οι δημιουργοί δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά
παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το αναδημιουργούν.
Τα βιβλία που σας προτείνουμε για το ταξίδι της δημιουργικής γραφής είναι για:

n το ταξίδι του γυμνοσάλιαγκα
«Η ιστορία ενός σαλιγκαριού που ανακάλυψε τη σημασία της βραδύτητας», Λουίς Σεπούλβεδα,
OΠΕΡΑ
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n Ο Φιλ το σαλιγκάρι, Muriel Thierry, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
n Mια κάμπια πολύ πεινασμένη
n Μια κάμπια πολύ πεινασμένη του ERIC CARLE, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
n Αχ λαμπίτσα μου πασχαλίτσα μου!
Η πασχαλίτσα με τη μια κουκκιδίτσα, Ε.ΤΡΙΒΙΖΑΣ,ΠΑΤΑΚΗΣ
n Η κατσούφα πασχαλίτσα, ERIC CARLE, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
n Στον αγρό με την πασχαλίτσα ,Giovanna Mantegazza, Φίλιππος Μανδηλαράς Francesca Crovara , ΣΑΒΑΛΛΑΣ
n Mια ωραία πεταλούδα
n Οι περιπέτειες της Ρόζας, Κυριτσόπουλος , Ίκαρος-Μουσείο Μπενάκη
n Παρέα με τη χελωνίτσα
n Ο λαγός και η χελώνα, Becky Bloom, Ταξιδευτής
Κι αν οι μαθητές δεν θέλουν να γράψουν τη δική τους ιστορία , μπορούν να την αφηγηθούν ή να
τη ζωγραφίσουν δημιουργώντας ένα βιβλίο μόνο με εικόνες. Μια ωραία ιδέα είναι οι μαθητές
να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες με λόγια (λεζάντα) και με χρώματα φτιάχνοντας «ένα
βιβλίο στα 4 σε μια κόλα Α4».

Τα βιβλία των επίμονων κηπουρών δίνουν την ευκαιρία στους
μικρούς μας αναγνώστες
n Να διαβάσουν
n Να ερευνήσουν
n Να προβληματιστούν
n Να ξαναγράψουν
n Να εκφραστούν
n Να δημιουργήσουν
n Να συνεργαστούν
n Να χαρούν
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