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Μαθητική Ομάδα:

Α΄ και Β΄ Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές:
Παπαεμμανουήλ Ιωάννης ΠΕ01
Κιοσόγλου Γεώργιος ΠΕ03
Σάββα Ευθαλία ΠΕ02
Κεχαγιά Φανή ΠΕ02
Σχολικό έτος 2009‐2010
Η δραστηριότητα ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου οπότε άρχισε η υλοποίηση του
προγράμματος που σχεδιάστηκε ένα μήνα πριν.
Στόχοι του προγράμματος ήταν:
1)Να δημιουργήσουν οι μαθητές το πάρκο του σχολείου τους, που θα
περιλαμβάνει φυτώριο δέντρων (Ελιές, Ροδιές, Υποφαές, Βατόμουρα), διάφορων
αρωματικών φυτών (ρίγανη, δυόσμος,
μέντα, λεβάντα, δεντρολίβανο) και άλλα
καλλωπιστικά φυτά.
2)Να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι οι
μαθητές, οι οποίοι καλούνται να
συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία που
περιλαμβάνει φύτεμα και φροντίδα των
δέντρων.
3)Να διαδώσουν στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία τα
αποτελέσματα, τους στόχους και τις μεθόδους που ακολούθησαν για την
υλοποίηση του προγράμματος. Χρήση του διαδικτύου και των μέσων
ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση ).

4) Να κατανοήσουν τη σημασία της
φροντίδας του περιβάλλοντος στην ίδια
τους τη ζωή.
5) Να αντιληφθούν ότι αφήνουν μεγάλη
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές και
να μεταδώσουν την αγάπη τους προς το
περιβάλλον.

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος:
Οι μαθητές ενημερώθηκαν από ειδικό
επιστήμονα για τις μεθόδους καλλιέργειας
καθώς και για την ωφελιμότητα των καρπών
των δέντρων και φυτών.
Το σχολείο προμηθεύτηκε τα δένδρα και τα
φυτά από φυτώριο της περιοχής.
Οι μαθητές σχεδίασαν σε συνεργασία με τους
καθηγητές τις θέσεις και αποστάσεις των
δένδρων και των φυτών στο χώρο του πάρκου
(αυλή του σχολείου) και στη συνέχεια
φύτεψαν τα δένδρα και τα φυτά.
Κάθε μαθητής υιοθέτησε δύο δέντρα (και
ανέλαβε τη φροντίδα τους), τα οποία θα
παραδώσει στις επόμενες γενιές μετά τη
φοίτησή του.
Το σχολείο μας εντάχθηκε στο δίκτυο του ΚΠΕ
Καλαμάτας για την Ελιά και προμηθεύτηκε
κατάλληλο ενημερωτικό υλικό .
Στους επόμενους στόχους μας είναι η
συνεργασία με αντίστοιχα σχολεία του
εξωτερικού για την ανταλλαγή απόψεων.

