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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
 

ΣΧΕΔ ΙΟ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  (ΣΥΠ) 
 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΒΟΤΑΝΑ : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 

 

21. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

31. ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΣΟΥΛΦΑ 32. ΟΝΟΜΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 
(μόνο για την Α/θμια) 1/θέσιο  2/θέσιο  Πολυθέσιο 6/Θ 

5. ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  14 

6. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

7. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2352084234 

8. FAX 2352084234 

9. E-mail mail@3dim-litoch.pie.sch.gr 

10. Http://  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Γ20. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Αγόρια 12 . Κορίτσια 8 

Γ21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 2 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. 

Γ22. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 1 – 2 προγράμματα  0 

Γ23. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 3 – 5 προγράμματα 0 

Γ24. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 5 προγράμματα 0 

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δ1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

- Το θέμα προσφέρεται για βιωματική προσέγγιση από τους μαθητές( το Λιτόχωρο 
βρίσκεται στις παρυφές του Ολύμπου ο οποίος είναι πλούσιος σε χλωρίδα) 

-     Προσφέρεται για σύνδεσή του με γνωστικά αντικείμενα του σχ. προγράμματος.  
-     Απουσίες μαθητών  
-    Τα παιδιά έχουν άμεση επαφή με πολλά βότανα λόγω της χρησιμοποίησής τους στο σπίτι. 
- Γιατί αρρωσταίνουμε πιο συχνά την άνοιξη και το φθινόπωρο 
- Τι βοηθάει στην αύξηση των ιώσεων  
- Πολυφαρμακία:  Μόλυνση σώματος - Περιβάλλοντος 

Δ011. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

• Από το μάθημα : «Πού ΄ναι πιο καλά»  στο βιβλίο η Γλώσσα μου  προκλήθηκε μία 
συζήτηση για τη σχέση υγείας και περιβάλλοντος. 

• και από τον  καθημερινό χαιρετισμό « γειά σας» , προκλήθηκε μία συζήτηση για τη 
σημασία του και το λόγο χρησιμοποίησης του.  

• Τα παιδιά μετά από αυτά και με την παρότρυνση του εκπ/κού αποφάσισαν να 
ασχοληθούν με τα βότανα του τοπικού τους κατ΄ αρχήν περιβάλλοντος  

 

Δ2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες με κοινό θέμα , αλλά εργάζονται κυρίως μόνα λόγω 

ηλικίας . Συγκεντρώνουν πληροφορίες για κάθε θέμα και τις συστηματοποιούμε και τις  

ανακοινώνουν στην τάξη κατά ομάδες. 

• Αρχίζουμε από την αρχαιότητα , από την Υγεία, τον Ασκληπιό και τον Ιπποκράτη και 

καταλήγουμε στο σήμερα.  

• Επισημαίνουμε τις διαφορές στους τρόπους θεραπείας . 

• Τη σχέση που είχαμε με το περιβάλλον σε αντίθεση με το σήμερα.  

• Συγκεντρώνουν τις πληροφορίες από το οικείο περιβάλλον τις ανακοινώνουν και τις 

τοποθετούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

• Μέσα από αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος για τη βιωσιμότητά του.  
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Δ3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γνωστικοί :  

- Να αναγνωρίζουν τα πιο συνηθισμένα βότανα του τόπου μας  

- Να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω απ΄ τις οποίες ευδοκιμούν  

-  Να γνωρίσουν στοιχεία των σχέσεων μεταξύ των αρχαίων πολιτισμών τα οποία 

αναπτύχθηκαν χάρη στη χρησιμοποίηση των βοτάνων.   

-  Να γνωρίσουν τις αρνητικές συνέπειες της πολυφαρμακίας και να την αποφεύγουν. 

-  Να έρθουν σε επαφή με ειδικούς και με διάφορους τρόπους επικοινωνίας . 

- Να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα  

Συναισθηματικοί 

- Να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να σέβονται τη μάνα φύση και τα πλούσια αγαθά 

της.  

- Να γίνουν ενσυνείδητοι πολίτες  

- Να αγαπούν τα πλάσματα της φύσης , να μην καταστρέφουν , να προστατεύουν .  

-  Όταν χρησιμοποιούμε φάρμακα από το φαρμακείο της φύσης δεν αισθανόμαστε άσχημα 

ή άρρωστοι όπως όταν χρησιμοποιούμε χημικά φάρμακα. 

Ψυχοκινητικοί 

-  Βγαίνουν στη φύση και τη γνωρίζουν 

-  Μεταφέρουν φυτά στο δικό τους κήπο και τα φροντίζουν 

-  Κάνουν δικό τους βιβλίο με βότανα και συνταγές  

Δ31. ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

-  Η υλοποίηση του προγράμματος στοχεύει και στην συνεργασία του σχολείου με τα μέλη 

και  τους φορείς της τοπικής κοινωνίας .  

-  Μέσα απ΄ αυτή τη συνεργασία να προκύψει η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

ως προς την αξία και τη σημασία του τοπικού περιβάλλοντος.   

 

Δ4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Περιβαλλοντική :  Σχέση βοτάνων και περιβάλλοντος. Η εξάρτηση της υγείας από το 
περιβάλλον . Ιοί και περιβάλλον. 

2. Ιστορική: Η χρησιμότητα των βοτάνων από την αρχαιότητα σ΄ όλους τους λαούς. 
3. Κοινωνική: Η αδιαφορία των ανθρώπων λόγω άγνοιας προς αυτά και η καταστροφή 

τους απ΄ αυτόν. 
4. Πολιτική: Η εφαρμογή των συνθηκών για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας , 

καλύτερη επιτήρηση από τους υπαλλήλους του δασαρχείου. 
5. Κοινωνικοσυναισθηματική: Τα φυτά έχουν αισθήματα, όταν τα΄ αγαπάμε , τα μιλάμε , 

τα φροντίζουμε μας   ανταμείβουν με την ομορφιά τους. Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς 
φυτά;  

 

 



ΥΠΕΠΘ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχ. Έτος 2005-2006 

 4

Δ5. ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΤΟΠΙΚΗ: Ο τόπος , λόγω θέσης (παρυφές εθνικού δρυμού Ολύμπου) έχει να παρουσιάσει 

μεγάλο πλούτο βοτάνων .  

                 Ενημέρωση του Δημάρχου για την πολύτιμη χλωρίδα του τόπου μας και την 

αξιοποίησή της από ομάδες ανθρώπων δίνοντας έτσι εργασία σε πολίτες.  

ΕΘΝΙΚΗ: Η υγεία είναι εθνικής σημασίας αγαθό .  

                 Με την ανάδειξη της σημασίας και της πληθώρας των βοτάνων    κάνουμε  την 

πατρίδα μας πόλο έλξης  οικοτουρισμού , βοταναλόγων κλπ. .  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ:  Η αξία των βοτάνων και της βοτανολογίας παγκοσμίως.  

 

 

Δ6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

Δ61. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ62. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.  Δασαρχείο Πιερίας ομιλητής 

Ανδρεδάκης Παύλος  

Μέτρα προστασίας της χλωρίδας του τόπου μας 

2. Παπαθανασίου Γεώργιος , 

Δήμαρχος Λιτοχώρου 

Προοπτικές ανάπτυξης και μέτρα προστασίας 

3. Καλογιάννης Ιωάννης  , γιατρός Χρήση βοτάνων και όχι χημικών φαρμάκων  

4. Κατάστημα με βιολογικά 

προϊόντα και βότανα  

Ενημέρωση για τη χρήση των βοτάνων  

5. Ομάδα ορειβατών του ΕΟΣ 

Λιτοχώρου  

Αγαπώ τη φύση – προστατεύω το περιβάλλον  

6. Παύλου Παρασκευή 

(φαρμακοποιός) 

Ενημέρωση για τον τρόπο παρασκευής των φαρμάκων 

 

Δ7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ) 

- Βιωματική : τα παιδιά θα έρθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον , θα 

γνωρίσουν τα πιο συνηθισμένα βότανα και θα αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τα βιώματά 

τους.  

- Ομαδοσυνεργατική :  θα εργαστούν κατά ομάδες για τη συγκέντρωση και επεξεργασία 

του σχετικού υλικού.  

-     Επικοινωνιακή προσέγγιση : Έρχονται σε επαφή με φορείς , πρόσωπα και τους άλλους 

μαθητές του σχολείου με διάφορους τρόπους επικοινωνίας.  
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Δ8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ‘Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ Κ.Π.Ε.) 

Δ81. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ξεκινήστε την περιγραφή αναφέροντας το χώρο και το 
χρόνο υλοποίησης) 
- Το πρόγραμμα άρχισε τον Οκτώβριο του 2005. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες , 

εργασία μέσα στην τάξη. 

- Τα παιδιά φέρνουν πληροφορίες απ΄ το σπίτι , τις ανακοινώνουν και τις τοποθετούν στον 

πίνακα ανακοινώσεων της τάξης .  

- Φέρνουν βιβλία σχετικά με τα βότανα . Πρώτη γνωριμία από φωτογραφίες.  

- Αναζητούμε πληροφορίες από το διαδίκτυο.  

- Ανεύρεση και ανάγνωση σχετικών με τα βότανα παραμυθιών 

- Η Λιτοχωρίτισσα γιαγιά  θυμάται βότανα : συνέντευξη συζήτηση με γιαγιάδες  

- Σύνταξη επιστολής προς το Δασαρχείο και οργάνωση ομιλίας σχετικής με τα βότανα . 

Οργάνωση και υλοποίηση συνέντευξης με το Δήμαρχο 

- Οργάνωση και υλοποίηση ομιλίας συζήτησης με  φαρμακοποιό 

- Οργάνωση και υλοποίηση συνέντευξης με τον δασονόμο της περιοχής για τα μέτρα 

προστασίας της χλωρίδας του τόπου μας.  

- Επισκέψεις στο πεδίο  

- Επίσκεψη στο πεδίο για να τα εντοπίσουμε και να τα παρατηρήσουμε.  

- Φτιάχνει το κάθε παιδί το δικό του φυτολόγιο- συνταγολόγιο και οργανώνουμε το 

φαρμακείο της τάξης.  

- Οργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης με προβολή εικόνων από τον εθνικό δρυμό και τον 

Όλυμπο σε συνεργασία με τον ΕΟΣ Λιτοχώρου με θέμα : αγαπώ τη φύση – προστατεύω 

το περιβάλλον.  

- Χρησιμοποιούμε την κουζίνα του Σχολείου για την Παρασκευή αφεψημάτων.  

- Μοιράζουμε στα παιδιά του σχολείου εικόνες και συνταγές.  

- Ρωτούμε τα παιδιά των άλλων τάξεων αν γνωρίζουν βότανα και συνταγές (διανομή 

ερωτηματολογίου).  

- Εφιστούμε την προσοχή:  Γνωρίζω και χρησιμοποιώ – δεν καταστρέφω.  

Δ82. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

- Μετά από συζήτηση τα παιδιά πρότειναν  τις περισσότερες από τις παραπάνω 

δραστηριότητες. Η παρέμβαση της εκπ/κού αφορούσε κύριεα τις επαφές με τους 

διάφορους φορείς και υπηρεσίες.   
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Δ9. ΔΡΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δ91. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ξεκινήστε την περιγραφή αναφέροντας το χώρο και το 
χρόνο υλοποίησης) 
- Προστασία των βοτάνων  από τα ίδια και παρεμβάσεις ώστε  να κάνουν το ίδιο και οι 

άλλοι μικροί μεγάλοι 

- Ενημέρωση για τη χρησιμότητα των βοτάνων 

- Η ομιλία από το δασαρχείο θα είναι ανοιχτή στο κοινό και τους άλλους μαθητές του 

σχολείου.  

- Η δημοσιοποίηση των δράσεών μας στον τοπικό τύπο (εφημερίδα « Ο δημότης» του 

Λιτοχώρου) 

- Ομιλία από φαρμακοποιό , σε μαθητές και γονείς , για τον τρόπο παρασκευής των 

φαρμάκων  

Δ92. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ) 

 

Όπως ακριβώς και στην επιλογή των δραστηριοτήτων.  

 
 

Δ10. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ101. Εργαστήρια Φυσικών 

Επιστημών / 

Γωνία παρατήρησης (για την 

προσχολική εκπ/ση) /κ.α. 

 

 

 

 

Η κουζίνα του σχολείου. Δημιουργία 

αφεψημάτων, αλοιφές κλπ. 

 

 

Δ102. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

 

 

 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 

 

Δ103. Οπτικοακουστικά μέσα 

 

 

 

 

Χρήση DVD  

Χρήση βιντεοπροβολέα  

Δ105. Άλλοι χώροι, άλλος 

εξοπλισμός (αναφέρατε) 
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Δ14. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ Α. ΜΕΘΟΔΟΙ - ΜΕΣΑ Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ141. 

Αρχική 

Αξιολόγηση 

(Διερεύνηση) 

 

Συζήτηση - 

ερωτηματολόγιο 

 

Η συμμετοχή των παιδιών μέσα από τη 

συγκέντρωση πληροφοριών και το προσωπικό 

τους ενδιαφέρον. 

Δ142. 

Διαμορφωτική 

Αξιολόγηση 

 

Συζήτηση – 

παρατηρήσεις των 

παιδιών  

Κατά πόσο εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν και   

κατά πόσο αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την 

προστασία των βοτάνων από τους ασυνείδητους 

συλλέκτες. 

 

Δ143. 

Τελική 

αξιολόγηση 

Με χρήση του αρχικού 

ερωτηματολογίου .  

Με παρουσίαση του 

προγράμματος στην 

τοπική κοινωνία 

Αύξηση του σεβασμού προς το φυσικό 

περιβάλλον και δει της χλωρίδας .  

Αλλαγή στάσης προς τη μη αλόγιστη χρήση 

φαρμάκων  

 

Δ15. ΤΡΟΠΟΙ (ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΜΕΣΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

- Ενημερωτικά φυλλάδια  
- Ενημέρωση του Δημάρχου για δημιουργία συλλόγου αξιοποίησης της πολύτιμης 

χλωρίδας του τόπου μας  αλλά και τιμωρίας όσων δεν τη σέβονται  
- Συνεργασία με το Δασονομείο για καλύτερη προστασία της χλωρίδας.  
- Ομιλία προς τους γονείς 
- Δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος στα Μ.Μ.Ε.  
- Προσπάθεια εμπλοκής όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών της τοπικής κοινωνίας 
- Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος 

Δ16. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δ161. Χρόνος Ιούνιος – Ημέρα Περιβάλλοντος 

Δ162. Χώρος 3ο Δημοτικό Σχολείο 

 
 
Δ163. Συμμετοχές 

Προϊστάμενος 2ου Γραφείου Α/θμις Εκπ/σης Πιερίας 
Υπεύθυνος Π.Ε. Πιερίας  
Δήμαρχος 
Γονείς  
Μαθητές  
Σύλλογος γονέων  
Κάτοικοι της πόλης μας  

 
 
Δ164. 
Μέσα που θα αξιοποιηθούν 

- Η/Υ  
- Φωτογραφική μηχανή  
- Η γιαγιά ενημερώνει 
- Βιντεοπροβολέας  
- Πλαστικοποιητής  
- DVD player  
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Δ165. 
Παράλληλες δραστηριότητες 

 
- Έκθεση ζωγραφικής και  κατασκευών με βότανα 

 
Δ166. Τρόποι επιβράβευσης 

-  Συνταγολόγιο  
- Αναμνηστικό συμμετοχής 
- CD με φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητές 

μας  
 

 

 

Δ17. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

- CD με τις δραστηριότητες του προγράμματος 

 

- Φυτολόγιο – συνταγολόγιο  

 

- Αναμνηστικό συμμετοχής που θα δοθεί στους μαθητές  

 

Δ18. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος και σε 

θέματα που αφορούν την υγεία .  

  

 

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ε1. ΜΗΝΑΣ 
Ε2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1ος μήνας Επιλογή του θέματος, Συλλογή πληροφοριών, Η γιαγιά ενημερώνει 

2ος μήνας Ανακοινώσεις - ταξινομήσεις 

Έκθεση πληροφοριών στον πίνακα ανακοινώσεων 

Ομιλία από τον κ. Ανδρεδάκη Παύλο , δασονόμο, υπεύθυνο για τον Εθνικό 

Δρυμό Ολύμπου 

3ος μήνας Φωτογραφία: Βλέπω και μαθαίνω – ξεχωρίζω – προσέχω 

Συνέντευξη με το Δήμαρχο κ. Παπαθανασίου Γεώργιο  

Ομιλία από τη φαρμακοποιό Παρασκευή Παύλου  

4ος μήνας Δημιουργία φαρμακείου της δύσης στο σχολείο και χρήση του 

Διανομή αφεψημάτων στα παιδιά 

Εκδήλωση σε  συνεργασία με τον ΕΟΣ Λιτοχώρου 

5ος μήνας Επισκέψεις στη φύση: Περιοχή Σταυρός,  Ξηροκάμπι, Τουπόλιανη 

6ος μήνας Προετοιμασία και πραγματοποίηση εκδήλωσης 
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Ζ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 
(ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ.) 

 

1 Αθανασάκης, Α. 2001. Οικοπεριβαλλοντική Ψυχολογία Τυπωθήτω, Αθήνα 

2 Αθανασάκης, Α. & Κουσουρής, Θ. 1987. Οικολογική Παιδεία και Περιβαλλοντική 
Αγωγή. Μπουκουμάνης, Αθήνα.  

3. Αριανούτσου, Μ. & Φαραγγιτάκης, Γ. 1996. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα 
Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Βάμβουκας, Μ. 1988. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. 

Γρηγόρης, Αθήνα.   

5. Γαλανός, Φ. – Αλμπάνης, Κ. 1999 Η Αειφορία. Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς, Αθήνα 

6. Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. 
Σπανίδης, Ξάνθη. 

7. Μαγγιώρης, Σ. 1999. Στα Μονοπάτια της Φύσης και της Βιολογίας. Βασιλείου, 
Αθήνα 

8. Μακκέυ, Φρ. 1996. Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα. 

9. Ματσαγγούρας, Η. 1995. Ομαδοκεντρική διδασκαλία για το καθημερινό μάθημα και τις 
συνθετικές εργασίες. Γρηγόρης, Αθήνα. 

10. Μαυρικάκη, Ε. 2001. Εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. Τυπωθήτω, Αθήνα 

11. Παπαδημητρίου, Β. 2001. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια διαχρονική 
θεώρηση. Τυπωθήτω, Αθήνα.  

12. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 
1996. Οικολογία - Κοινωνία - Εκπαίδευση. Πραγματικότητα και Προοπτικές. Νέα Σύνορα - 
Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα. 

13. Σφήκας, Γ. (1994),  Φαρμακευτικά Φυτά, Αθήνα, εκδόσεις Ευσταθιάδης Γκρουπ Α.Ε.  

14.  Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. 1993. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – 

Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις. Gutenberg,  Αθήνα. 

15. Χρυσαφίδης, Κ. 1998. Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου 

Project στο σχολείο. Gutenberg. Αθήνα. 

16. Frey, K. 1986. Η μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο. 
Θεσσαλονίκη. 

17. Φλογαΐτη, Ε. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

18. Αγγελίδης, Ζ. 1993. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις  Art of Text. 
Θεσσαλονίκη. 

19. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα 1992. 
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ΒΟΤΑΝΑ



3Η συλλογή μας
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5Αναζητούμε πληροφορίες για τα βότανα



6
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8Φυτεύουμε βότανα στην τάξη μας
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16Γευόμαστε αφεψήματα από βότανα
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20Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά
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Τα
γιατροσόφια

της
γιαγιάς
και του
παππού
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Επισκέψεις
σε χώρους που σερβίρονται

αφεψήματα
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36

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ενημέρωση

από τη φαρμακοποιό
κ. Παρασκευή Παύλου
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47



48



49



50



51



52

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ενημέρωση
από το γιατρό

κ. Καλογιάννη Ιωάννη



53



54



55



56

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ενημέρωση από το δασολόγο

κ. Ανδρεαδάκη Παύλο
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59



60

Τα βότανα
στο φυσικό τους περιβάλλον
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62



63



64



65

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

•Γνωρίζεις ποια χαρακτηρίζουμε βότανα ;

Ως βότανα χαρακτηρίζουμε τα φυτά τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά και
βλαβερές και τα χρησιμοποιούμε για θεραπευτικούς σκοπούς

•Έχετε σπίτι σας βότανα ;  Ποια ;

Έχουμε χαμομήλι, τσάι του βουνού, λεβάντα, ρίγανη, δυόσμο, βασιλικό, μέντα, μολόχα, 
φασκόμηλο, δεντρολίβανο, θυμάρι. 

•Πού τα χρησιμοποιούμε; 

Τα χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, ως ροφήματα και μερικά ως φάρμακα για διάφορες
αρρώστιες. 

•Από πού τα μάθατε ; 

Τα μάθαμε απ΄ τις γιαγιάδες μας, από τους γονείς μας και από διάφορα βιβλία για
βότανα. 

•Ξέρετε αν μπορούμε να τα βρούμε στον τόπο μας και πού ;

Μπορούμε να τα βρούμε στον τόπο μας που υπάρχει μεγάλη ποικιλία βοτάνων , 
διάσπαρτα στα βουνά , τον κάμπο και στους κήπους μας. 

•Η μόλυνση του περιβάλλοντος επηρεάζει τα βότανα ;

Η μόλυνση του περιβάλλοντος επηρεάζει τα βότανα γιατί δεν μπορούν να αναπτυχθούν
κανονικά , χάνουν την έντονη μυρωδιά τους και γίνονται επικίνδυνα για την υγεία μας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

•Θυμάσαι ποιο μάθημα έγινε αιτία για να ασχοληθούμε με τα βότανα ; 

Το μάθημα που έγινε αιτία να ασχοληθούμε με τα βότανα ήταν το: 
«Που ΄ναι πιο καλά;»

• Ποιος μας το πρωτοδίδαξε ; 

Μας το πρωτοδίδαξε ο Ιπποκράτης που ήταν ο γιατρός της
αρχαιότητας. Γεννήθηκε στην Κω το 460 π.χ. 

•Ποιος ήταν ο όρκος του Ιπποκράτη ;

Ο όρκος του Ιπποκράτη έλεγε ότι πρέπει ο γιατρός να αγαπάει τη
δουλειά του , για να μπορεί να σώζει τις ζωές των ανθρώπων, και να
μην το κάνει για τα χρήματα. Επίσης να κρατάει τα μυστικά των
ανθρώπων. 

•Ποια βότανα θυμάσαι ; 

Μαϊντανός , κάρδαμο , τσουκνίδα , μαντζουράνα , θυμάρι, δυόσμος, 
μέντα, τσάι, χαμομήλι, ζαμπούκο, γλυκόριζα, σκόρδο, γλυκάνισο, 
δεντρολίβανο, κανέλα , μελισσόχορτο. 

•Από πού πήραμε πληροφορίες γι΄ αυτά ; 

Πληροφορίες πήραμε από τις γιαγιάδες μας , τους παππούδες μας, 
από ένα κύριο στη λαϊκή και από βιβλία. 



67

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

•Έχει αλλάξει η στάση η δική σας και των παιδιών σας προς την προστασία του
περιβάλλοντος ;

Έχουμε συμπεράνει ότι η στάση η δική μας και των παιδιών μας προς την προστασία
του περιβάλλοντος μετά το πρόγραμμα αυτό έχει αλλάξει προς το θετικό. Τα παιδιά μ΄
αυτά που έχουν διδαχθεί και με τις δικές μας συμβουλές έχουνε γίνει υπεύθυνα και πιο
προσεκτικά απέναντι στο περιβάλλον. 

•Αυτά που ακούτε από τα παιδιά σας κατά καιρούς για τα βότανα σας ήταν γνωστά ;           
Σας είναι αδιάφορα ;                                                              
Σας έκαναν να αλλάξετε και πώς ; 

Κάποια από αυτά που έχουμε ακούσει από τα παιδιά μας τον τελευταίο καιρό μας ήταν
γνωστά και κάποια άλλα όχι. Σε καμία περίπτωση δε μας άφησαν αδιάφορους και
πολλούς από εμάς μας έκαναν να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Πολλοί έχουμε βάλει τα
βότανα στην καθημερινή μας ζωή και μετά από παρότρυνση των παιδιών μας μάθαμε κι
εμείς οι ίδιοι αρκετά πράγματα για τη χρησιμότητά τους. 

•Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών σας και πού ;                       
Πώς τη βλέπετε ; 

Οι αλλαγές που παρατηρήσαμε στις συμπεριφορές των παιδιών μας ήταν μεγάλες. 
Καθημερινά μας μετέφεραν στο σπίτι όλα όσα μάθαιναν γύρω από το θέμα που
συζητούσατε στο σχολείο και ολοένα ζητούσαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα
γίνεται. Συχνά μας έδιναν διάφορες συμβουλές και αυτό μας χαροποιούσε ιδιαίτερα, γιατί
βλέπαμε ότι το πρόγραμμα αυτό τους είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον . 
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Παρουσιάζουμε
τις δραστηριότητές μας
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81Παιδαγωγική Ομάδα : Τσουλφά Μαρία, Λέλης Βασίλειος (συντονιστής)                                            


