
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 
Ονόματα μαθητών: Καλλιτσιώνη Ανδρέας, Βαρνάβα Ευανθία, Κασάπη Μαρίνα, Μιχαήλ Χριστίνα, Μιχαήλ Μ. Χαράλαμπος, Φωτίου Αντωνία, Ανδρέου Παναγιώτης, Χριστοδούλου Αναστασία, Μιχαήλ Ιάκωβος, Αντωνίου Νεκταρία, Μιχαήλ Μαρία, Αδάμου Παναγιώτα,   

Ζάρου Ελένη, Λειβαδιώτης Θεόδωρος, Κωνσταντή Δήμητρα, Προδρόμου Σωτηρία, Σεργίου Ναταλία, Μαυρή Κωνσταντίνος, Μπασήρ Εμμανουήλ, Παναγή Ραφαήλ, Σαββίδης Χρίστος.  

Ονόματα καθηγητών: Παναγή Άννα (Βιολόγος), Θεράπων Θεράποντος (Βιολόγος)  

Ενυδρειοπονία 
Ενυδρειοπονία είναι ένα σχετικά νέο σύστημα παραγωγής τροφίμων που βασίζεται στις αρχές της ανακύκλωσης 

της ύλης σ’ένα τεχνητό κλειστό οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό συνδυάζει την υδροπονία και την 

υδατοκαλλιέργεια. Η τεχνική αυτή ανακυκλώνει τα περισσότερα απ’τα υλικά που χρησιμοποιεί και 
χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. 

 

Μία τυπική ενυδρειοπονική μονάδα συνήθως έχει ξεχωριστά τα δοχεία καλλιέργειας φυτών και ψαριών, με μια 

αντλία να μετακινεί το νερό ανάμεσα στα διάφορα μέρη. Το τμήμα των ψαριών μπορεί να είναι ένα ενυδρείο ενώ 

τα φυτά βρίσκονται συνήθως σε επιφάνειες υδροπονικής καλλιέργειας με χαλίκι ή παρόμοιο υλικό για τις ρίζες, 

απ’όπου περνά το νερό. Στη μονάδα επίσης απαραίτητα είναι φίλτρα κατακράτησης, στα οποία θα γίνεται 

μεγάλο μέρος του κύκλου του αζώτου με τη βοήθεια ωφέλιμων βακτηρίων (τα οποία θα μετατρέψουν την τοξική 

για τα ψάρια αμμωνία των αποβλήτων τους σε απαραίτητα για τα φυτά νιτρικά άλατα). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Τα ψάρια ζουν σε δεξαμενές και τα απόβλητά τους συσσωρεύονται στο νερό και γίνονται τοξικά. Με την 

κυκλοφορία του νερού και την βοήθεια διάφορων ωφέλιμων βακτηριδίων τα οποία αναπτύσσονται σε αποικίες 

στο υπόστρωμα κάτω από τις ρίζες των φυτών, τα τοξικά απόβλητα των ψαριών και τα υπολείμματα των 

τροφών τους, μετατρέπονται σε χρήσιμα για τα φυτά θρεπτικά συστατικά.  

 

 

Πλεονεκτήματα Ενυδρειοπονίας: 

1.Μπορούμε να παράγουμε λαχανικά και ψάρια μέσα στην πόλη. 

2.Κάνουμε μεγάλη οικονομία νερού 

3.Έχει μικρή κατανάλωση ενέργειας αφού για την ενέργεια των αντλιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά 

φωτοβολταικα 

4.Μπορούμε επίσης τα φυτά να τα βάζουμε πολύ κοντά το ένα με το άλλο σε σχέση με την κλασική γεωργία. 

5.Έχουμε λιγότερες ασθένειες στα φυτά 

6.Δεν ραντίζουμε με χημικά 

7.Δεν χρειάζεται όργωμα  

8.Δεν χρειάζεται πότισμα 

 

 

Μέσα από την έρευνά μας θα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα πιο κάτω θέματα: 

1.Να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω μέθοδο καλλιέργειας φυτών, 

2.Κατασκευάσαμε ένα μοντέλο ενυδρειοπονίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

3.Επικοινωνήσαμε με άτομα που χρησιμοποιούν την μέθοδο καλλιέργειας με ενυδρειοπονία  για να απαντήσουμε 

σε διάφορα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίζοντας για το Περιβάλλον 

 
 

 

 

 
 

Κυκλοφορικό Σύστημα 
•Ήταν μια ιδέα από πέρσι όταν διδάχτηκε για πρώτη φορά το μάθημα βιολογίας Γ΄ τάξης γυμνασίου με βάση 

ΝΑΠ 

•Θέμα που προγραμματιζόμαστε: Το κυκλοφορικό σύστημα  

•Περιβάλλον για την διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας: Αίθουσα Βιολογίας, με την βοήθεια σχολικού 

εγχειριδίου, Η/Υ και προβολέα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Μέσα από πνεύμα ομαδικής συνεργασίας οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την λειτουργία του 

κυκλοφοριακού συστήματος.  

•Χώρος υλοποίησης: Τάξη, αυλή του σχολείου  

•Ο ρόλος του καθηγητή: πάντα οργανωτικός, καθοδηγητικός και συντονιστικός. Πάντα παρεμβαίνει 

συμβουλευτικά και οδηγεί τους μαθητές σε μάθηση και προβληματισμό 

•Οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τον σχεδιασμό του κυκλοφορικού συστήματος στο δάπεδο της αυλής δίπλα από 

την αίθουσα βιολογίας, έκλεψαν από τον ελεύθερο τους χρόνο και κυρίως τα πρωινά του Σαββάτου 

 

 

 

 

 

 

 

•Αρχικά με την  βοήθεια του εγχειριδίου και της καθηγήτριας τους ζωγράφισαν το κυκλοφορικό σύστημα. Το 

επόμενο βήμα ήταν να χρωματίσουν με αδιάβροχες μπογιές, πληρωμένες από την ευφορία του σχολείου μας  

•Με την βοήθεια και των δύο καθηγητών μας το χρησιμοποιήσαμε για να εμπεδώσουμε το μάθημα μέσα στο 

παιχνίδι. Οι μαθητές και μαθήτριες παρίσταναν τα ερυθρά αιμοσφαίρια (κόκκινες μπαλίτσες), το πλάσμα (μπλε 

μπαλίτσες-Διοξείδιο του άνθρακα), και λίπος (κίτρινες μπαλίτσες)  

•Τέλος δείξαμε την αθηροσκλήρωση στις αρτηρίες  και το μπαλονάκι για να δώσουμε ακόμη μια ευκαιρία να ζήσει 

το άτομο με ένα τέτοιο κυκλοφορικό σύστημα. 

•Το μήνυμα μας είναι σαφές: Συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε, παίζουμε, διασκεδάζουμε και προστατεύουμε το 

κυκλοφορικό μας σύστημα.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 

Μικρή μονάδα ενυδρειοπονίας στη Σωτήρα Μικρή μονάδα ενυδρειοπονίας στη Σωτήρα 

Ξεκινήσαμε μέσα από τα Ν.Α.Π. [ Βασικές γνώσεις για την έννοια της Βιοποικιλότητας] 

Αποκτήσαμε συνείδηση: Ανάγκη διατήρησης της Βιοποικιλότητας. Η Βιοποικιλότητα είναι ο πλούτος μας. Η 

Βιοποικιλότητα και οι ανησυχητικοί ρυθμοί μείωσης της, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

της εποχής μας. 

Κοινωνικοποίηση: Συμμετοχή μαθητών/τριών σε ομαδικές δραστηριότητες  

Η Βιοποικιλότητα πρέπει να προστατευτεί!  

Ξεκινούμε πρώτοι εμείς οι μαθητές.  

Υγεία, Ειρήνη και Προστασία της Βιοποικιλότητας είναι οι πρωτιές στην ανθρώπινη κοινωνία που ζούμε.  

Με την πρώτη πινελιά  στον τοίχο θέλαμε να δείξουμε, πόσο αγαπάμε τη ζωή! 

Σύνθημα μας: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 


