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Να μπορούν σε αυτόν οι μαθητές να 

ξεκουράζονται, να σκέπτονται, να συζητούν, να 

παίζουν, να αστειεύονται.. 

Η σχολική αυλή πρέπει να είναι λειτουργική και 

ελκυστική.  Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και οι 

φυτεύσεις στον αύλειο χώρο του σχολείου, πρέπει 

να εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητά του και την 

αισθητική του πληρότητα.  



Γιατί η σχολική αυλή πρέπει να είναι: 

 

Α. Χώρος ξεκούρασης, χαλάρωσης, συζήτησης, φαγητού,  

παιγνιδιού. 

            ↓ 

 Απαραίτητος είναι ελεύθερος χώρος για τρέξιμο, αθλήματα 

 

Β. Χώρος επαφής των μαθητών με ένα ελάχιστο  φυσικό 

περιβάλλον.  

          ↓  

Συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους 



Ο αύλειος χώρος πρέπει: 

 

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 

 



Η κηπουρική είναι μία από τις καλύτερες μορφές 

εργασιοθεραπείας.   

Προσφέρει αυτοπειθαρχία, κίνητρο για αύξηση της 

αυτοεκτίμησης, ενθάρρυνση για πρωτοβουλία, δράση, 

κοινωνικότητα.  

Έχει 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, 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. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

• Αρκετός ελεύθερος χώρος 

 

• Πράσινο: 
 
Α. Αφήνουμε μεγάλα δένδρα (ακόμη και ευκάλυπτους) – 

αυτά αποτελούν περιβάλλον δεκάδων ή εκατοντάδων 

οργανισμών 

Τους κάνουμε: Κλάδεμα-Στήριξη 
 

Β. Θέλουμε ποικιλία φυτών για να έχουμε ποικιλία ζωικών 

οργανισμών, ανθοφορία σε διαφορετικές εποχές. Θέλουμε 

πολυετή και ετήσια φυτά 

                  ↓ 

           αυτά θα τα παράγουν τα παιδιά   

 



Γ. Θέλουμε πολλά ιθαγενή (ντόπια) είδη → Έχουν εύκολη 

προσαρμογή. Θα τα γνωρίσουν οι μαθητές. 

 

Ξενικά είδη προσαρμοσμένα, που να μην γίνονται ζιζάνια. 

 

Δ. Κριτήριο στην επιλογή φυτών και η ευκολία ανεύρεσής 

τους ή αναπαραγωγής τους από τα ίδια τα παιδιά. 



ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

         ↓ 

Μειώνουν 2° - 3
 

 C την εξωτερική θερμοκρασία 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΨΥΧΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ: 

Στο βορρά μεγάλα αειθαλή δένδρα ως ανεμοφράκτες και 

γενικά αειθαλή φυτά (στην ανάγκη, στο πεζοδρόμιο):  π.χ. 

ΙΘΑΓΕΝΗ - αριές, κουκουναριές, άλλα πεύκα, κυπαρίσσια, 

δάφνες (σε σκιά), βιβούρνα 

ΞΕΝΙΚΑ - λιγούστρα, αγγελικές 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ 



Quercus ilex – κ.ν. αριά 

ιθαγενές 



Pinus  halepensis – κ.ν. πεύκο  

ιθαγενές 



Cupressus sempervirens - κ.ν. κυπαρίσσι 

ιθαγενές 



Laurus nobilis – κ.ν. δάφνη  

ιθαγενές 



Viburnum tinus – κ.ν. βιβούρνο 

ιθαγενές 



Pittosporum tobira – κ.ν. αγγελική  

ξενικό 



Ligustrum japonicum – κ.ν. λιγούστρο 

ξενικό 



ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΙΟ ΤΟ 

ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 

Φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι:  

ΙΘΑΓΕΝΗ - φυλλοβόλες δρυς, «αγριοκυδωνιές»,  

κουτσουπιές, σφενδάμια, κοκκορεβιθιές, πασχαλιές,  

λυγαριές, κορομηλιές,  

ΞΕΝΙΚΑ - ροδιές, συριακούς ιβίσκους, ακακίες 

Κων/πόλεως, κοιρλετέριες, ψευδακακίες, σφενδάμια 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ 



Quercus ithaburensis subsp. macrolepis – κ.ν. ήμερη 

βαλανιδιά 

ιθαγενές 



Styrax officinalis – κ.ν. «αγριοκυδωνιά» 

ιθαγενές 



Cercis siliquastrum – κ.ν. κουτσουπιά   

ιθαγενές 



Acer campestre s.l. – κ.ν σφενδάμι 

ιθαγενές 



Pistacia terebinthus - κ.ν. κοκκορεβιθιά 

ιθαγενές 



Syringa vulgaris – κ.ν. πασχαλιά 

ιθαγενές 



Vitex agnus-castus – κ.ν. λυγαριά 

ιθαγενές 



Prunus domestica subsp. insititia – κ.ν. κορομηλιά 

ιθαγενές 

ξενικό 



Punica granatum – κ.ν. ροδιά 

ξενικό 



Hibiscus syriacus – κ.ν. ιβίσκος συριακός 

ξενικό 



Albizia julibrissin – κ.ν. ακακία Κων/πόλεως 

ξενικό 



Koerleuteria paniculata – κ.ν. κοιρλετέρια 

ξενικό 



Robinia pseudacacia – κ.ν. ψευδακακία 

ξενικό 



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ 

ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ → ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

ΛΙΜΝΟΥΛΑ:  

Φύτευση σε γλαστράκια μέσα στο νερό: 

κίτρινο νούφαρο , νυμφαίες, νερόκρινους, ψαθιά, σε 

προφυλαγμένα  μέρη «πάπυρους» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ειδικά ψαράκια στο νερό , 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.      Χρυσόψαρα!   ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ! 



Νymphaea alba – κ.ν. άσπρο νούφαρο 

ιθαγενές 



Nymphaea hybrida – κ.ν. νούφαρο 

ξενικό 



Nuphar luteum – κ.ν. κίτρινο νούφαρο 

ιθαγενές 



Iris pseudacorus – κ.ν. νερόκρινος 

ιθαγενές 



Typha latifolia – κ.ν. ψαθί 

ιθαγενές 



Cyperus alternifolius – κ.ν. «πάπυρος» 

ξενικό 



      ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Χαρουπιά 

 

         ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΡΥΠΟΥΣ 

               (βιομηχανικούς, αυτοκινήτων) 

Αριές, κορομηλιές, σφενδάμια, βρωμόδενδρα,  

ψευδακακίες, πλατάνια, ευκάλυπτοι, λεύκες, ελιές  



Ceratonia siliqua – κ.ν. χαρουπιά 

ιθαγενές 

ΚΑΤΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 



ξενικό 

ΚΑΤΑ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Ailanthus altissima -  κ.ν. βρωμόδενδρο 

μόνο σε απομονωμένους χώρους 



Platanus orientalis – κ.ν. πλάτανος  

ιθαγενές 

ΚΑΤΑ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 



Populus sp. – κ.ν. λεύκα 

ιθαγενές 

ΚΑΤΑ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 



ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ με: 

παλιούρι (φυλλοβόλο), γαζία (φυλλοβόλο - άρωμα),  

πυράκανθα, πουρνάρι (αειθαλή), άγριες τριανταφυλλιές, 

μποκαμβίλια (όχι στον βορρά), λαντάνα (όχι στον βορρά) 

                       

  ΑΛΛΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

αναρριχητικά: κισσός, κίτρινο γιασεμί, άσπρο γιασεμί , 

αγιόκλημα (ημιαειθαλές) 

                             

                      ΑΛΛΑ  ΦΥΤΑ ΚΡΕΜΟΚΛΑΔΗ  

Σε γλάστρες (εξώστες, ταράτσες): κοράλλι, διμορφοθήκη  



Paliurus spina–christi – κ.ν. παλιούρι 

ιθαγενές 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Acacia farnesiana – κ.ν. γαζία 

ξενικό 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Pyracantha coccinea – κ.ν. πυράκανθα 

ιθαγενές 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Quercus coccifera – κ.ν. πουρνάρι  

ιθαγενές 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Bougainvillea spectabilis – κ.ν. μπουκαμβίλλια 

ξενικό ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Rosa sp. – κ.ν. τριανταφυλλιά (άγρια) 

ιθαγενές ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Lantana camara – κ.ν. λαντάνα 

ξενικό 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 



Hedera helix – κ.ν. κισσός 

ιθαγενές 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 



Jasminum mesnyi – κ.ν. κίτρινο γιασεμί 

ξενικό 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 



Lonicera sp. – κ.ν. αγιόκλημα 

ξενικό 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 



Russelia juncea – κ.ν. κοράλλι 

ξενικό 

ΚΡΕΜΟΚΛΑΔΕΣ  

ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ 



           Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

τροφή, νερό, καταφύγιο, χώρο αναπαραγωγής σε ζώα  

(πουλιά, πεταλούδες κ.λ.π.) 

 

Φυτά με νεκταροφόρα άνθη → πεταλούδες 

μπουντλέια (ημιφυλλοβόλλο), λυγαριά (φυλλοβόλο),  

βερονίκη, πασχαλιά, δενδρολίβανο, φασκομηλιά, λεβάντα 

 

Φυτά με καρπούς → πουλιά 

μυρτιά (αειθαλές – σε σκιά), κουμαριές, μουσμουλιά 

(αειθαλές δένδρο), κορομηλιά (φυλλοβόλο δένδρο), ροδιά,  

ράμνος (αειθαλές), πυράκανθα, ελιά, αγριελιά 



Buddleja davidii – κ.ν. μπουντλέια 

ξενικό 

ΝΕΚΤΑΡΟΦΟΡΟ 



Hebe sp. – κ.ν. βερονίκη 

ξενικό 

ΝΕΚΤΑΡΟΦΟΡΟ 



Rosmarinus officinalis – κ.ν. δεντρολίβανο 

ιθαγενές 

ΝΕΚΤΑΡΟΦΟΡΟ 



Salvia fruticosa  

Salvia officinalis 

κ.ν. φασκομηλιές 
 

ιθαγενή 

ΝΕΚΤΑΡΟΦΟΡΕΣ 



Lavandula angustifolia – κ.ν. λεβάντα  

ξενικό 

ΝΕΚΤΑΡΟΦΟΡΟ 



Myrtus communis – κ.ν. μυρτιά 

ιθαγενές 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ 



Arbutus adrachne Arbutus unedo 

κ.ν. κουμαριές 

ιθαγενή 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΑΕΙΘΑΛΗ 



Eriobotrya japonica – κ.ν. μουσμουλιά 

ξενικό 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ - ΑΕΙΘΑΛΕΣ 



Rhamnus alaternus - κ.ν. ράμνος 

ιθαγενές 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ 



Olea europaea subsp. europaea – κ.ν.  ελιά 

ιθαγενές 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ 

ΑΕΙΘΑΛΕΣ 



Να αφήνουμε και λίγα γαϊδουράγκαθα στα παρτέρια       

(προσελκύουν έντομα, πουλιά) 

ιθαγενές 



• Να φτιάξουμε φωλιές για πουλιά από ξύλο και ταΐστρες 

• Να βάλουμε κάποια χελώνα σε παρτέρια με ξυλώδη φυτά 



ΦΥΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Πελαργόνια-γεράνια (μοσχεύματα) 

 Μονοετή (κατηφέδες, αμάραντα, νεκρολούλουδα κ.λ.π.) → 

σπορά σε ψαροκασέλες, κεσεδάκια 
 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΡΑ ΦΥΛΛΑ 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑ! 

           ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Αυτόματο πότισμα (διευκόλυνση, εξασφάλιση για το  

 καλοκαίρι, οικονομία νερού) 

 Αντιμετώπιση «τσιμεντένιου» χώματος με προσθήκη  

 φυτοχώματος, τύρφης, περλίτη - φρεζάρισμα 



Pelargonium sp. – κ.ν. γεράνι 

ξενικό 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 



Tagetes erecta 

κ.ν. κατηφέδες 

Tagetes patula 

ξενικά 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ 



Gomphrena globosa – κ.ν. αμάραντο 

ξενικό 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ 



Calendula officinalis – κ.ν. νεκρολούλουδο 

ξενικό 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ 



                      ΦΥΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ …ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

 

Πυξάρι, λιγούστρο ωόφυλλο 

 

 

        ΦΥΤΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 

                                    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  

δάφνη → στεφάνια αποξηραμένα – βαμμένα 

πεύκο → κουκουνάρια για χριστουγεννιάτικα 

διακοσμητικά 

πικροδάφνη κ.λ.π. → κάρτες ή πίνακες με 

αποξηραμένα άνθη, φύλλα 

 

 

             



Buxus sempervirens – κ.ν. πυξάρι (ΣΚΙΟΦΙΛΟ) 

ιθαγενές 

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΛΑΔΕΥΣΗ 



Nerium oleander - κ.ν. πικροδάφνη (ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ) 

ιθαγενές 

ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ 



                                     ΑΛΛΑ ΦΥΤΑ 

 

Ιθαγενή:  

σχίνο 

σπάρτο 

 

Ξενικά:  

γιουστίτσια → σε προφυλαγμένα μέρη, σκιόφιλο 

ακακία πολυανθής ή κυανόφυλλη → σε προφυλαγμένα 

μέρη, συγκρατεί τα πρανή 

κυδωνίαστρα  

 
  



Pistacia lentiscus – κ.ν. σχίνος  

ιθαγενές 



Spartium junceum – κ.ν. σπάρτο  

ιθαγενές 



Adhatoda vasica – κ.ν. γιουστίτσια  

ξενικό 

ΣΚΙΟΦΙΛΟ 



Acacia sp. – κ.ν. ακακία 

ξενικό 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

ΠΡΑΝΩΝ 



Cotoneaster spp. – κ.ν. κυδωνίαστρα 



Πράσινες στέγες  

• Θερμομόνωση  (ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ) 

• Συγκράτηση όμβριων υδάτων - Αποφυγή πλημμύρων 

• Ηχομόνωση 

• Ενίσχυση εντομοπανίδας και ορνιθοπανίδας 

 

Sedum sediforme 

 κατάλληλο για μεσογειακούς ταρατσόκηπους 



              ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ένα φυτό ανά 2-2,5 κ.μ.  κλειστού χώρου (αίθουσα), ώστε να 

ανανεώνεται ο αέρας και 3- 4 φυτά εξωτερικά (π.χ. φίκος 

μπένζαμιν στον διάδρομο) 

        ↓ 

τα φυτά των υγρών τροπικών δασών που ζουν σε υπόροφο 

του δάσους, ανακυκλώνουν τον αέρα!  

αντικείμενα - σώματα→ εκλύουν τοξίνες 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές – FAX – τηλέφωνα – φωτοτυπικά → 

ακτινοβολία – στατικός ηλεκτρισμός 

Cereus peruvianus (computer cactus!) 



Φοινικοειδή, σπαθίφυλλα, χρυσάνθεμα (απορροφούν 

διάφορες τοξίνες!) 

 

Νεφρολεπίς (απορροφά το τολουόλιο!  - υλικό σε χρώματα, 

βερνίκια, κόλλες) 

 

Πόθος, σπαθίφυλλο, χρυσάνθεμα, δράκαινες, φιλόδενδρα, 

χλωρόφυτα (μειώνουν τη φορμαλδεϋδη! – υλικό σε μοκέτες, 

πλαστικές σακούλες, μονωτικά, μοριοσανίδες) 
  

Κισσός (μειώνει το βενζόλιο – υλικό σε νάιλον-πλαστικά 

αλλά και τον καπνό των τσιγάρων) 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ: Ψέκασμα των φύλλων με νερό συχνά 

                Πλύσιμο των φυτών κατά διαστήματα 



Spathiphyllum wallisii – κ.ν. σπαθίφυλλο 

ξενικό 

ΑΠΟΡΡΟΦΑ  

ΤΟΞΙΝΕΣ,  

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ 



Nephrolepis cordifolia – κ.ν. νεφρολεπίς 

ξενικό 

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 



Chlorophytum comosum – κ.ν. χλωρόφυτο 

ξενικό 

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


