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Τι «μαγειρεύεται»  

 
 

στον Σχολικό Κήπο;  



 Περιβαλλοντικά Εγγράμματο άτομο θεωρείται το άτομο που έχει την ικανότητα να 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με το φυσικό περιβάλλον και είναι πρόθυμο να δράσει 

ατομικά ή συλλογικά για την προαγωγή της ευημερίας των ατόμων, των κοινωνιών 

και του φυσικού περιβάλλοντος (ΝΑΕΕ, 2011). 
 
 

 Συνιστώσες Περιβαλλοντικού Εγγραμματισμού: 

 

Περιβαλλοντικός Εγραμματισμός… 

 

Ικανότητα για Δράση 

Συμμετοχή στην 

Κοινότητα 

 

 

Αίσθηση του «Ανήκειν» 

Αίσθηση Αυτοεπάρκειας 

 

 

Κοινωνικά Συστήματα 

Πολιτική Ζωή 

 

 

Λήψης Απόφασης 

Πολιτότητα 

 

Γνώση 

Δεξιότητες 
Ψυχο-κοινωνικές 

Παράμετροι 
Συμπεριφορά/Δράση 



Αλληλεπιδραστικές Θεωρίες Μάθησης… 

 Η Θεωρία Δραστηριότητας υποστηρίζει ότι η μάθηση αναδύεται μέσω των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ έξι στοιχείων του συστήματος δραστηριότητας:  

 των υποκειμένων (συμμετέχοντες) 

 των αντικειμένων (ο κήπος ή το οικοσύστημα, ανάλογα με το ποιο είναι το αντικείμενο 

πρακτικής)  

 της κοινότητας (οι συμμετέχοντες και η ευρύτερη κοινωνία που επηρεάζεται από τη δράση 

τους) 

 των εργαλείων (π.χ. σπόροι) 

 των κανόνων (π.χ. επιτρέπεται η απομάκρυνση χωρο-κατακτητικών ειδών αλλά όχι των 

ιθαγενών ειδών)  

 του καταμερισμού εργασίας (ρόλοι των συμμετεχόντων και άλλων μελών της κοινότητας) 



Αλληλεπιδραστικές Θεωρίες Μάθησης… 

 Ο Etienne Wenger περιγράφει τη μάθηση ως μεταβαλλόμενα επίπεδα συμμετοχής 

σε αυθεντικές κοινότητες (Wenger, 2003 in Tidball & Krasny, 2011). Έτσι, το άτομο 

έχει πρόσβαση σε πληθώρα ανθρώπων, γεγονότων, εννοιών, εργαλείων και 

πρακτικών που του παρέχουν το πλαίσιο για δημιουργία δυναμικών δικτύων 

(Barab & Roth, 2006).  

 Η αποτελεσματική μάθηση προάγει τη συμμετοχή και αυξάνει τις δυνατότητες για 

δράση στο κοινωνικο-οικολογικό σύστημα (Hart, 1997; Dyment, 2004; Barab & 

Roth 2006). 

 



Αλληλεπιδραστικές Θεωρίες Μάθησης… 

 Ένα άτομο που ενδιαφέρεται για την κοινότητα μετατρέπεται: 

 

Απλός Παρατηρητής 

(π.χ. Παρατηρεί 

αυτούς που φυτεύουν 

τα δέντρα) 

Περιφερειακός 

Συμμετέχοντας 

 (π.χ. Συμμετέχει σε 

περιορισμένο βαθμό) 

Πλήρης 

Συμμετέχοντας  

(π.χ. Φυτεύει και 

φροντίζει τα δέντρα) 

(Rogoff et al., 2003) 

 



«Πάρκα, φυτώρια ή κήποι, ακόμα και οι λαϊκές αγορές και η επονομαζόμενη «αστική 

γεωργία» και η αστική οικολογία, αναφέρονται ως προνομιακές ιδέες για προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναγέννηση 

με την προσωπική ανάπτυξη, ενώνουν  την περιβαλλοντική με την κοινωνική μάθηση, 

το σχολείο με την κοινότητα και κινητοποιούν τους συμμετέχοντες σε δράσεις για 

θέματα της πραγματικής ζωής» (Ardoin et al., 2012) 



▪ Ο Αριστοτέλης (384-322 Π.Χ) υποστήριξε ότι η «φύσις», το «έθος» και ο «λόγος» 

διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην αγωγή του ανθρώπου 

▪ Οι φιλόσοφοι, John Ames Comenius (1592-1670) και Jean-Jacques Rousseau (1712 - 

1778) τόνισαν τη σημασία της φύσης στην εκπαίδευση των παιδιών 

 

Οι Σχολικοί Κήποι στον Φακό της Ιστορίας… 



▪ H Maria Montessori (1870-1952) στο βιβλίο της «La mente del bambino: mente 

assorbente)-(Ο δεκτικός νους, 1952) γράφει:  

▪ «Όταν ο μαθητής γνωρίζει ότι η ζωή των φυτών που έσπειρε εξαρτάται από τη δική του 

φροντίδα για πότισμα και ότι χωρίς αυτό το μικρό φυτό θα ξεραθεί..., το παιδί 

επαγρυπνεί, σαν να γίνεται κάποιος, που αρχίζει να νοιώθει ότι έχει μια αποστολή στη 

ζωή του». 

 

Οι Σχολικοί Κήποι στον Φακό της Ιστορίας… 



▪ Προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία 

και διατήρηση του σχολικού λαχανόκηπου συμβάλει: 

▪ Σωματική Υγεία 

Αύξηση κατανάλωσης λαχανικών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος 

στο σχολείο ή επιλέγοντας τα λαχανικά ως ενδιάμεσο σνακ (Shannon & 

Struempler, 2009; Ratcliffe et al., 2011; Gatto et al., 2012) 

Αύξηση σωματικής άσκησης με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της παιδικής 

παχυσαρκίας (McCurdy et al., 2010) 

Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης… 



▪ Γνωστική Ανάπτυξη 

Διεύρυνση γνώσεων για τα λαχανικά (Ratcliffe et al., 2011; Okiror, 2011), για 

την προέλευση της τροφής (Canaris, 1995), για την υγιεινή διατροφή (Parmer et 

al., 2009) 

Αύξηση ενδιαφέροντος και κινήτρων για τη μάθηση (Dirks & Orvis, 2005) 

Βελτίωση κατανόησης (Lyon & Bragg, 2011) και ακαδημαϊκής επίδοσης (Skelly 

& Bradley, 2000) 

Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης… 



Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης… 

 Κοινωνική Ανάπτυξη 

Ενσωμάτωση παιδιών διαφορετικής καταγωγής (Πατσιαούρας, 2008)  

Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 

(Ozer, 2007)  

Ανάπτυξη της υπευθυνότητας (Melander, 2012; Kangas et al., 2014), δεξιοτήτων 

λήψης απόφασης και επίλυσης προβλήματος (Dyment, 2004) 
 

 



▪ Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Τόνωση αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης από την ποιότητα της σοδειάς 

(Sheffield, 1992 αναφορά σε Bowker  & Tearle, 2007; Block et al., 2012) 

Ανάπτυξη αισθήματος επιτυχίας και από τα παιδιά με ειδικές ικανότητες  (Sarver, 

1985; Smith & Aldous, 1994 αναφορά σε Bowker  & Tearle, 2007)  

Ανάπτυξη της αίσθησης του «ανήκειν» (Cutter-Mackenzie, 2009) και της 

αίσθησης «ιδιοκτησίας» (Ozer, 2007; Block et al., 2012) 

Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης… 



Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης… 

▪ Σχέση Ανθρώπου-Φυσικού Περιβάλλοντος 

Ανάπτυξη θετικών στάσεων προς το φυσικό περιβάλλον (Wake, 2008)  

Σύνδεση του σχολικού κήπου με ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα (Bowker 

& Tearle, 2007; Cutter-Mackenzie, 2009)  

Εκδήλωση φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών (Maltese & Zimmerman, 

2015) 





Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δραστηριοτήτων… 

▪ Βασικές Αρχές Διδακτικών Δραστηριοτήτων: 

Οικοδομισμός (Corson, 2003) 

Βιωματική/Εμπειρική μάθηση (Corson, 2003) 

Διεπιστημονική μάθηση (Sealy, 2001) 

Συνεργατική μάθηση (De Rossi, 2006) 

Ενεργός συμμετοχή (Rocca, 2007b) 

 

 

 

 

 



Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δραστηριοτήτων… 

▪ Μάθηση εντός πλαισίων/(Learning Across the Contexts) (Zimmerman, 2005, 

2011) 

Συγκερασμός Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης  

o Δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο πεδίο  

o Δραστηριότητες και εργασία στο πεδίο (π.χ. λαχανόκηπος) 

o Δραστηριότητες μετά την εργασία στο πεδίο ως αναστοχασμός 

(Zimmerman, 2005, 2010) 

 

 

 

 



«Φανταστείτε μια τάξη με ουρανό για οροφή και χώμα για πάτωμα.  

Ένα δωμάτιο χωρίς τοίχους ή θρανία, όπου οι νεαροί επιστήμονες θα διερευνούν τον 

κόσμο των εντόμων, οι νεαροί μαθηματικοί θα υπολογίζουν τη βροχόπτωση, οι νεαροί 

γραμματείς θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και οι ηθοποιοί θα διηγούνται σε 

φυσική σκηνή» (Boston Schoolyard Initiative) 



Φυτεύουμε! 















Ώρα για συζήτηση…  
 
▪ Πώς προετοιμάστηκαν οι μαθητές σας πριν την ημέρα της φύτευσης; 

▪ Πώς εργάστηκαν οι μαθητές σας την ημέρα της φύτευσης; 

▪ Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών σας από την ημέρα της φύτευσης; 

▪ Ποιες ήταν οι δικές σας εντυπώσεις από τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών 

σας την ημέρα της φύτευσης; 

 

 

 

 





Φροντίζουμε! 









Ώρα για συζήτηση…  
 
▪ Οι μαθητές σας φροντίζουν τον σχολικό λαχανόκηπο; 

▪ Πώς οργανώθηκαν οι μαθητές σας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους; 

▪ Ποια είναι τα καθήκοντά τους; 

▪ Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών σας από τη φροντίδα του 

λαχανόκηπου; 

▪ Ποιες ήταν οι δικές σας εντυπώσεις από τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών 

σας στη φροντίδα του λαχανόκηπου; 

 

 

 

 



Δημιουργούμε! 









Ώρα για συζήτηση…  
 
▪ Οι μαθητές σας διακόσμησαν τον σχολικό λαχανόκηπο; 

▪ Πώς διακόσμηθηκε ο σχολικός λαχανόκηπος; 

▪ Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών σας από τη διακόσμηση του 

λαχανόκηπου; 

▪ Ποιες ήταν οι δικές σας εντυπώσεις από τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών 

σας στη διακόσμηση του λαχανόκηπου; 

 

 

 

 



Παράγουμε! 







Νέα Ελληνικά… 
▪ Κειμενικά Είδη 

▪ Λεξιλόγιο 

▪ Ορθογραφία 

▪ Επιχειρηματολογία 
 

 

 

 

 

 









Μαθηματικά… 
▪ Μονάδες Μέτρησης (cm, ml, L, ∘C) 

▪ Μετατροπές Μονάδων Μέτρησης 

▪ Προβλήματα Αναλογίας 
 

 



Φυσικές Επιστήμες… 
▪ Τρόποι Δημιουργίας Εδάφους 

▪ Χαρακτηριστικά Εδάφους 

▪ Διάβρωση Εδάφους 

▪ Είδη Καλλιεργειών 

▪ Μέρη του Σπέρματος 

▪ Ρόλος των Μερών του Σπέρματος 

▪ Φύτρωση Σπερμάτων 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Φυσικές Επιστήμες… 
▪ Ρόλος Μερών Φυτού 

▪ Λειτουργίες Φυτού 

▪ Μέρη του Άνθους 

▪ Ρόλος Μερών Άνθους 

▪ Μέρη του Καρπού 

▪ Ρόλος Μερών Καρπού 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

▪ Ανάπτυξη Φυτού 

▪ Μέρη Φυτού 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Αγωγή Ζωής… 
▪ Αξίες/Στάσεις 

▪ Επιχειρηματολογία 
 

 

 

 

 

 



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση… 
▪ Προέλευση Τροφής 

▪ Τροφοχιλιόμετρα/Περιβαλλοντικό Κόστος 

 
 

 

 

 

 

 



Μουσική… 
▪ Ηχοϊστορία 

▪ Ρυθμός 

▪ Παλμός 

▪ Οστινάτο 

▪ Δημιουργία Μουσικών Οργάνων 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 





Οικιακή Οικονομία… 
▪ Θρεπτικά Συστατικά Τροφών 

▪ Υγιεινές Διατροφικές Συνήθειες 

 
 

 

 

 

 

 



Γιορτάζουμε Παρεούλα! 

















Ώρα για συζήτηση…  
 ▪ Οι μαθητές σας συμμετείχαν και σε άλλες δραστηριότητες πέραν από τη 

φύτευση, τη φροντίδα και τη διακόσμηση του σχολικού λαχανόκηπου; 

▪ Σε τι είδους δραστηριότητες συμμετείχαν οι μαθητές σας στο πλαίσιο των 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων; 

▪ Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών σας από τις δραστηριότητες; 

▪ Ποιες ήταν οι δικές σας εντυπώσεις από τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών 

σας στις διάφορες δραστηριότητες; 

 

 

 

 









▪ petrou.stella@ucy.ac.cy 

▪ http://www.ucy.ac.cy/teamEE/educational-programmes/school-gardens 

 


