
Φυτώριο στο σχολείο μας 

• Συνεργατικό πρόγραμμα Δημοτικών 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. 

Ηρακλείου, με εργαλεία συντονισμού 

και συνεργασίας βασισμένα στις Νέες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Εκπαίδευσης 

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Ηρακλείου 

Γιώργος Π. Μαρκατάτος 

Η αρχική σκέψη 



Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Μέσα από το εργαλείο 

Google forms 



Συμμετοχές 

Εμφανίζονται αυτόματα όλες οι δηλώσεις σε μια φόρμα λογιστικού φύλλο google 



Συνεργατικό κείμενο 

Για καταιγισμό ιδεών και διαμόρφωση της πρότασης  

 Συνεργατικό κείμενο Google Docs 



Πρασινίζω το Σχολείο μου 

 

Σχολικοί κήποι, τοπική 

χλωρίδα, βιοποικιλότητα, 

ενεργοί πολίτες 

Αλλάξαμε τον τίτλο 



Η πρόταση 



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  

• Κήποι και καλλιέργειες 

• Οργανικά απορρίμματα και κομποστοποίηση 

• Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

• Διατήρηση και προστασία του Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

• Βιοποικιλότητα: Χλωρίδα του τόπου μας 

• Χώρος, οργάνωση και αξιοποίηση 

περιβάλλοντος χώρου 

• Ιδιοκατασκευές γλαστρών-φυτωρίων 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Πρασίνισμα διαφόρων «γωνιών» του σχολείου 
μέσα από μια αισθητική αλλά και παιδαγωγικά 
χρηστική αντίληψη, ενταγμένη σε ένα διδακτικό 
και μαθησιακό πλαίσιο έμπρακτης και βιωματικής 
προσέγγισης περιβαλλοντικών δράσεων, 
προσανατολισμένες στο θεματικό έτος  για 
Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ: 
2013-14 - «Ενεργοί Πολίτες». 

• Φυτέματα (παρτέρια, γλαστρούλες κ.ά.) στο 
σχολικό χώρο αναδεικνύοντας σε μικροεπίπεδο 
διάφορα ζητήματα βιώσιμης/αειφόρου 
ανάπτυξης, οικολογίας, οικοσυστήματος, 
ενεργειακών πόρων κ.ά.  



• Ανάδειξη του ρόλου του μαθητή ως ενεργού 

πολίτη, ο οποίος με δικές του παρεμβάσεις 

μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντα χώρου του, με ποικίλα 

προσωπικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά, ακόμα και οικονομικά οφέλη 

που μπορεί να έχει αυτή η δράση του. 

• Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

των μαθητών καθώς και καλλιέργεια 

αισθήματος συμμετοχής και συλλογικής 

προσπάθειας.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• Θα υιοθετηθούν μέθοδοι και τεχνικές 

βιωματικής προσέγγισης με στόχο την 

ενεργητική μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό θα 

αξιοποιηθούν διδακτικές προσεγγίσεις 

συνεργατικής μάθησης, προσομοιώσεις, 

παιχνίδια ρόλων, διερευνητική μάθηση, 

διαθεματική προσέγγιση κ.ά. 

• Πέρα από την αισθητική παρέμβαση στο χώρο 

μας, θα αξιοποιηθούν οι πράσινες εστίες που 

θα δημιουργήσουμε, ως μικρά εργαστήρια 

δράσεων και πειραματισμού. 



Επικοινωνία 

• Επικοινωνία μεταξύ άλλων σχολείων που 

εκπονούν αντίστοιχα προγράμματα, 

αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τις Νέες 

Τεχνολογίες  Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΝΤΠΕ),  

• Επικοινωνία μαθητών, εκπαιδευτικών και 

τοπικής κοινωνία, σε μια κοινή προσπάθεια 

διαμόρφωσης ενός σχολικού χώρου χαράς 

και σύνδεσης με ενδιαφέροντα και ανάγκες 

μαθητών. 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ  

• Συνεργασίες θα υπάρξουν με το αρμόδιο 

τμήμα της υπηρεσίας πρασίνου του δήμου 

Ηρακλείου,  το τμήμα φυτικής παραγωγής 

του ΤΕΙ Κρήτης, τοπικά φυτώρια, 

γεωπόνους, μικροκαλλιεργητές του νομού 

μας κ.ά. 

• Ιδιαίτερες προσπάθειες θα γίνουν προς την 

κατεύθυνση της ενεργής υποστήριξης της 

όλης προσπάθειας από σύλλογο γονέων 

και τοπική κοινωνία.  



Η συνέχεια 

• Google forms για ιδέες 

• Google forms για αξιολόγηση και 

ερωτηματολόγια 

• Wiki spaces για συνεργατική 

ιστοσελίδα 

• Κεντρικό Blog για ενημέρωση των 

δραστηριοτήτων 



Η συνέχεια 

• Diigo για συνεργασία και ενημέρωση 

για συνδέσμους  ιστοσελίδων 

(bookmark sharing) 



Η συνέχεια 



Η συνέχεια 

• Dropbox για διαχείριση ψηφιακού 
υλικού των συνεργαζόμενων 
σχολείων 



Η συνέχεια 

• Flickr για διαχείριση φωτογραφιών και 

βίντεο από τις δράσεις 

 



Η κατάσταση σήμερα 



Ο Στόχος 


