
H ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ
 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ





• Το 3ο και 9ο Γυμνάσιo Τρικάλων , τα οποία 
συστεγάζονται και χαίρονται την ίδια αυλή, 
συνεργάζονται εκτός των άλλων, τα δυο τελευταία χρόνια 
για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος  
‘‘Η φύση στην αυλή του σχολείου μας’’.

•  Συμπαραστάτες στην εκτέλεση του προγράμματος 
έχουμε τους διευθυντές των σχολείων μας                      
κα Ηλιάδη Aμαλία και κο Παπαδούλη Χρήστο,            την 
υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικών 
Προγραμμάτων  κα Γιοντζή Ελένη                                  
και συνεργάτες της  ΜΚΟ ‘ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ’ και τους 
ευχαριστούμε.

•   Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2012-2013 
από το 3ο Γυμνάσιο.                                                            
                                    



«Βιότοπος. Η φύση στην 
αυλή μας»

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
Σχολ. Έτος 2012-13



Συντονίστρια του προγράμματος:

Τέγου Αγορίτσα ΠΕ 06

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19
Καλλέργη Κωνσταντία ΠΕ 09



Σκοπός του προγράμματος:

• Η σημασία των φυτών για την ανθρώπινη ζωή, αλλά
και τα οικοσυστήματα.
• Η εξοικείωση με τον κόσμο των φυτών.
• Η επισήμανση της σημασίας διατήρησης της
αυτοφυούς άγριας χλωρίδας και πανίδας της
περιοχής μας.
• Η ενημέρωση για προστασία της βιοποικιλότητας και
των απειλούμενων με εξαφάνιση φυτών και ζώων.
• Η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και η μετάδοση της σπουδαιότητας
βασικών βιολογικών εννοιών και διαδικασιών στην
καθημερινότητά μας: βιοποικιλότητα, άγρια πανίδα,
μηχανισμοί δασικών οικοσυστημάτων.
• Η ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομαδικές και
δημιουργικές δραστηριότητες.



Οι μαθητές γράφουν….
Η συμμετοχή των μαθητών μας στην καταγραφή κειμένων
που αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους ήταν
εντυπωσιακή.
Απώτερη επιδίωξή μας ήταν οι στόχοι που θέσαμε να
υλοποιηθούν μέσα από μια διαθεματική - διεπιστημονική
προσέγγιση ,γιατί με αυτό τον τρόπο συνδυάζεται η
διδασκαλία με την μάθηση.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει δυναμικό περιβάλλον για:
• Κοινωνική ανάπτυξη
• Αισθητική αγωγή
• Καλλιέργεια αγάπης για τη φύση
• Και βελτίωση περιβαλλοντικού ήθους



Και καταθέτουν τις απόψεις τους
 για την αυλή του σχολείου μας…

     Οι αυλές μας μπορούν να μετατραπούν κάλλιστα σε
βιότοπους αν εμείς το επιλέξουμε. Μπορούμε να
φυτέψουμε διάφορα φυτά, να βάλουμε παρτέρια, να
καλλιεργήσουμε κήπους με διάφορα λαχανικά ,αλλά και
μυρωδικά που εδώ στην Ελλάδα διαθέτουμε ποικιλία απ’
αυτά. Έτσι μαζί με την ενίσχυση της χλωρίδας ενισχύεται
και η πανίδα, διότι μεγάλος αριθμός ζιζανίων και
εντόμων φωλιάζει στα φυτά. Τέλος κάτι άλλο που
συνηθίζεται είναι η εκτροφή κάποιων ζώων(π.χ.
κοτόπουλα) το οποίο αν και κουραστικό είναι πολύ
αποτελεσματικό.

Σαρμά Μαρία



Κατά τη γνώμη μου η ιδέα να μετατρέψουμε την αυλή του
σχολείου μας σε έναν μικρό βιότοπο ακούγεται πραγματικά
υπέροχη. Καταρχάς, είναι προφανές ότι από μια τέτοια
δραστηριότητα μόνο να επωφεληθούμε μπορούμε δεδομένου
ότι φαίνεται πως έχει μόνο πλεονεκτήματα να μας προσφέρει.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το περιβάλλον
της αυλής μας φυτεύοντας διάφορα δέντρα, τα οποία θα μας
προσφέρουν σκιά αλλά και ένα αίσθημα δροσιάς σε
συνδυασμό με έναν αριθμό θάμνων, οι οποίοι θα μπορούσαν
να έχουν διπλό ρόλο: είτε σαν καλλωπιστικοί δημιουργώντας
μπορντούρες, είτε σαν φυσικοί φράκτες για να κρύψουν τυχόν
κακοτεχνίες ή για να δημιουργήσουν ένα φυσικό εμπόδιο. Τα
δέντρα που θα μπορούσαμε να φυτέψουμε είναι τα εξής :
σφένδαμο, κατάλπη, σοφόρα, ακακία Κων/πόλεως. Παρόλα
αυτά καλό θα ήταν να αποφύγουμε δέντρα όπως οι λεύκες και
οι πλάτανοι λόγω του μεγάλου μεγέθους τους αλλά και οι
λεύκες λόγω των αλλεργιών που μπορούν να προκαλέσουν.
Από την άλλη, οι θάμνοι που θα μπορούσαν να στολίσουν την
αυλή μας και να της χαρίσουν μια νότα ανανέωσης είναι η
πικροδάφνη, το λιγούστρο, το βιβούρνο, το υπέρικο, η
σπειραία, η δάφνη, το δαφνοκέρασο και η τούγια.

Νταϊλιάνη Θεανώ, Β3



Τι θα θέλαμε…..

Θα θέλαμε την αυλή μας πιο ανθρώπινη.
Με πράσινο, με δέντρα, με περισσότερες βρύσες, με
παγκάκια και κιόσκια, με γρασίδι και λουλούδια.
Θα θέλαμε να κάνουμε όνειρα για τη ζωή μας
περπατώντας πάνω της.
Θα θέλαμε η ομορφιά του τοπίου να ομορφαίνει τις
σχολικές μας μέρες.
Να βλέπαμε πουλιά να φωλιάζουν στα ψηλότερα
κλαδιά των δέντρων…..
Να κελαηδούν,και να σωπαίνουμε για να τα ακούμε…..
Θα θέλαμε μια πιο όμορφη ζωή
Ένα ζεστό περιβάλλον
Και πολλά χαμόγελα!!!!
Τα χαμόγελα όμως ανθίζουν σε πρόσωπα
ευχαριστημένα……..

Οι μαθητές της ομάδας











 Βιότοπος, η φύση στην αυλή μας 
«Ο βιότοπος του λύκου»

3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2013-
2014



Συντονίστρια του προγράμματος:

Τέγου Αγορίτσα ΠΕ06

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Παπαευθυμίου Μαρία ΠΕ4.04

Ψάλλα Αθανασία ΠΕΟ7



                  Γ2

1.Ιακωβάκη Ελένη

2. Καραθάνου Ανδριανή

3. Καραλής Σωτήριος

4. Κατσιώπης Αχιλλέας

5. Κοθράς Βασίλης

6. Κόκκαλη Ιωάννα

7. Κομποχόλης Νικος

8. Μπακάλη- Σταματάκη Αριάδνη

9. Μπαλαούρα Βαρβάρα

10. Μπαλούτσου Σοφία

11. Μπλαντή Ευτυχία

• Γ3

• 12. Αρσένης Γιώργος

• 13. Καρασούλης Χρ.

• 14. Μπουσιόπουλος Δημ. 

• 15. Μπριάζη Κατερίνα

• 16. Νταιλιάνη Θεανώ

• 17. Ντούβλης Στέφανος

• 18. Παπαγεωργίου Νεφέλη

• 19. Παπαγόρα Λυδία

• 20. Παππάς Παναγιώτης

• 21. Πολύζου Αθηνά

• 22. Πουμάνας Δημ.

• 23. Σαρμά Μαρία

• 24. Σαφάκας Κρισέλ



Οι στόχοι του προγράμματος:

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά του λύκου

• Να αναζητήσουν τις αιτίες που προκάλεσαν τη 
δραματική μείωση του πληθυσμού τους.

• Να σκεφθούν τις συνέπειες που προκύπτουν από 
την αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης.

• Να κατανοήσουν πως όλα τα είδη του πλανήτη 
είναι απαραίτητα και πως αν λείψει κάποιο 
διαταράσσεται η ισορροπία της φύσης

• Να κατανοήσουν την έννοια της τροφικής 
αλυσίδας, όπως και του οικοσυστήματος και της 
βιοποικιλότητας.

• Να συνειδητοποιήσουν πως μερικά είδη 
χρειάζονται την προστασία μας. 

• Να ενημερωθούν για τις προσπάθειες που γίνονται 
στη χώρα μας

• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να 
συνεργάζονται.



ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Βιότοπος του λύκου

Καταναλωτής 4ης τάξης, κορυφαίος καταναλωτής ο λύκος

                            ΛΥΚΟΣ

                              ΑΓΡΙΟΚΑΤΣΙΚΟ                      ΕΛΑΦΙ                          ΠΡΟΒΑΤΟ               ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ
             

                                      ΒΑΤΡΑΧΟΣ
  

                           ΕΝΤΟΜΑ                          ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ                   ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ

ΦΛΟΙΟΣ   ΚΟΡΜΟΥ                 ΦΥΛΛΑ      ΧΟΡΤΑΡΙ         ΡΙΖΕΣ - ΒΟΒΛΒΟΙ          ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΑ - ΠΑΤΑΤΕΣ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Θέμα: Περιβάλλον και λύκος

1. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον είναι συνήθως θετικές?

        Ναι                 Όχι

2. Πώς επηρεάζεται η πανίδα από τη ρύπανση του 
Περιβάλλοντος?

3. Με τι τρέφεται ο λύκος?

4. Γιατί ο λύκος ήταν επικηρυγμένο είδος στην 
Ελλάδα?

5. Γιατί είναι είδος υπό εξαφάνιση?

6. Πιστεύετε ότι ο λύκος είναι σημαντικός για το 
οικοσύστημα στο οποίο ανήκει?

7. Τι πρόβλημα δημιουργεί η εξαφάνισή του?

8. Πώς μπορούμε να τον προστατεύσουμε?

        Προτείνετε τρόπους.



Συμπεράσματα από τη μελέτη των απαντήσεων των 
μαθητών στο ερωτηματολόγιο που κυκλοφορήσαμε

• Οι μαθητές στο σύνολό τους επιφυλάσσονται 
για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον, δεν τις θεωρούν θετικές.

• Γνωρίζουν με τι τρέφεται ο λύκος, πως 
λειτουργούν οι τροφικές αλυσίδες και 
εκτιμούν, ότι η εξαφάνιση του είδους θα 
οδηγήσει σε μείωση της χλωρίδας των 
οικοσυστημάτων, γιατί θα αυξηθούν οι 
πληθυσμοί των φυτοφάγων ζώων.

• Δεν γνωρίζουν την έννοια της «επικήρυξης».
• Ελπίζουν σε βοήθεια και ενημέρωση από 

οργανώσεις όπως  WWF,   ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,  
ΚΑΛΛΙΣΤΩ.



Οι μαθητές δημιουργούν…

    

Σελιδοδείκτες
με περιβαλλοντικά μηνύματα…..







Ζωγραφίζουν τον λύκο….



Ζωγραφίζουν σε βοτσαλάκια……

Λουλούδια, βότανα, δέντρα και καρπούς…

που ο λύκος συναντά στο βιότοπό του……





Ζωγραφίζουν
Ανυπομονούν

Και ονειρεύονται
Το δικό τους «βιότοπο»…

Στην αυλή του σχολείου τους!!!







ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«Βιότοπος: η φύση στην αυλή μας».

Προς το τέλος του Μαρτίου και τις αρχές του Απριλίου του 2014 πραγματοποιήθηκε 
διαμόρφωση χώρου, δενδροφύτευση και εικαστική παρέμβαση στο προαύλιο του 
3ου και 9ουΓυμνασίου Τρικάλων. 

Στη δράση, η οποία διήρκησε τέσσερις  ημέρες, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες 
των δύο Γυμνασίων, καθώς και ειδικό συνεργείο του Αρκτούρου. Φυτεύτηκαν δέντρα, 
θάμνοι και ποώδη φυτά, τα οποία ευδοκιμούν  στο βιότοπο του λύκου.

 Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς 
και η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να  αναπτύξουν δημιουργικές και 
ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες θα τους φέρουν πιο κοντά στη φύση, αλλά και θα 
τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα περιβάλλοντος  και  προστασίας του.
 Παράλληλα  βελτιώθηκε η αισθητική και λειτουργική ποιότητα του σχολικού 
περιβάλλοντος, αλλά και βοηθήθηκαν τα παιδιά να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με 
τη φύση και το ενδιαφέρον τους γι’ αυτή. Τέλος,  δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις 
μέσα από ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές και οι μαθήτριες να οικειοποιηθούν το 
χώρο του σχολείου, να τον φροντίζουν και να τον αισθάνονται ως χώρο δημιουργίας  
και μάθησης και αργότερα, όταν τα δένδρα θα μεγαλώσουν, να έχει δημιουργηθεί ένα 
μικρό άλσος για την περιοχή.



ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ 
:

  
• Την άνοιξη του 2014 με τους συνεργάτες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

και τους μαθητές μας δημιουργήσαμε τον βιότοπο του λύκου 
στην αυλή μας. 

• Φυτεύτηκαν δένδρα ,θαμνώδη και ποώδη φυτά της Πίνδου, 
όπως βατομουριές, σφένδαμος, κερασιές, αχλαδιές, κρανιές, 
χαρουπιές, τριανταφυλλιές κ.α. 

• Συνεργάτης καλλιτέχνης από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ σχεδίασε τον 
σκελετό του graffiti, το οποίο χρωμάτισαν οι μαθητές. 

• Από τότε ξεκίνησε η φροντίδα του κήπου. Οι μαθητές 
ευαισθητοποιημένοι στη συνολική φροντίδα του χώρου, 
μαζεύουν τα σκουπίδια της αυλής, σκαλίζουν και 
ξεβοτανίζουν τον κήπο. 



Διαπνεόμενοι από ευαισθησία…

















Δενδροφύτευ
ση 







και το ξεβοτάνισμα αρχίζει…..













Οι μαθητές μας αξιολογούν τη 
δημιουργία του βιότοπου….

     Μετά τη δημιουργία του βιότοπου στο 
σχολείο μας, η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει. 

     Η βελτίωση στην διάθεση και στην ζωή μας 
στο σχολείο που θέλαμε να επιτύχουμε με τη 
δημιουργία του βιότοπου έχει επιτευχθεί. Τώρα 
το σχολείο μας έχει μια γωνιά με υπέροχα 
λουλούδια και δέντρα και μπορούμε να 
ξεφύγουμε από την πίεση και να αισθανθούμε 
γεμάτοι χαρά και ζωή.

     Ο βιότοπος βρίσκεται ακόμα στην αρχή.

     Τα λουλούδια και τα δέντρα δεν έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια 
που θα πάρουν την τελική τους μορφή θα 
αισθανόμαστε υπερηφάνεια όλοι εμείς που θα 
περνάμε από το σχολείο μας και θα βλέπουμε 
πως ο κόπος μας δεν πήγε χαμένος, όπως επίσης 
και χαρά και ικανοποίηση, γιατί προσφέραμε 
κάτι όμορφο στα παιδιά που θα έρθουν μετά 
από μας.

     Σοφία Μπαλούτσου



Όπως γνωρίζουμε  το σχολείο μας είχε την τύχη να λάβει μέρος σε ένα πανελλαδικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο έλαβαν μέρος ορισμένα μόνο, επίλεκτα 
σχολεία της χώρας μας. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους αυτού προγράμματος  
ήταν η δημιουργία ενός μικρού οικοσυστήματος στην αυλή του σχολείου μας.  Με την 
πραγματοποίηση αυτού του στόχου, με τη δημιουργία δηλαδή αυτού του μικρού 
βιότοπου, όλα κατά την γνώμη μου άλλαξαν, ως προς την αισθητική ατμόσφαιρα του 
σχολείου. Πλέον δεν είναι αυτός ο μουντός και «αφιλόξενος» τόπος που ήταν, καθώς 
αν και είναι ακόμα σχετικά νωρίς, με το πλήθος της πανίδας που θα 
συγκεντρωθεί,όπως επίσης και με την άνθιση της χλωρίδας η αυλή  μας θα γεμίσει 
ζωή. Εγώ ο ίδιος μάλιστα έχω παρατηρήσει πως η διάθεση όλων των μαθητών έχει 
αλλάξει. Όπως και εγώ, όλοι είμαστε πιο ευδιάθετοι ,γεμάτοι με χαρά και όρεξη για 
να μάθουμε κάτι καινούργιο.  Επιπλέον, μόνο και μόνο κοιτάζοντας αυτό το «μίνι» 
οικοσύστημα  τα συναισθήματά μας από απλή κούραση, βαρεμάρα και 
απογοήτευση(μην ξεχνάμε ότι  βρισκόμαστε στο σχολείο) μετατρέπονται  σε 
ενεργητικότητα, ευχαρίστηση, καθώς και ευφορία, η πηγή των οποίων είναι  αυτή η 
χαρά της ζωής που εξελίσσεται μπροστά μας, «σπάζοντας» την μονοτονία.

Στέφανος Ντούβλης



Tην ίδια χρονιά 2013-2014 το πρόγραμμα συνεχίστηκε και με 
τη συμμετοχή του 9ου Γυμνασίου με τις παρακάτω δράσεις.

Περιβαλλοντική ομάδα 9ου Γυμνασίου:

 

κ. Κογιάννη Φανή (Tεχνολόγος)

  κ. Παπαδούλης  Χρήστος (Πληροφορικής)

κ. Γαρδίκα Μαρία (Φυσικός)





ΒΙΟΤΟΠΟΣ



Και να πώς «βλέπουν» τα παιδιά 
την αυλή του σχολείου:









Παρουσίαση του προγράμματος «ΒΙΟτοπος
 – Η Φύση στην Αυλή μας» στα Τρίκαλα

http://arcturos.wordpress.com/2014/01/24/biotopostrikala/
http://arcturos.wordpress.com/2014/01/24/biotopostrikala/
http://arcturos.wordpress.com/2014/01/24/biotopostrikala/






ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015:

• Φέτος συνεχίζουν την συνεργασία τους τα δυο σχολεία με νέους 
στόχους και δράσεις, φροντίζοντας την αυλή και τον κήπο, κάνοντας 
συλλογή και διαλογή σκουπιδιών, συμμετέχοντας στα προγράμματα 
ανακύκλωσης υλικών. 

• Συγκεντρώνοντας τα φύλλα, τα κλαδιά, τα χόρτα που αφαιρούμε, 
αλλά και τις φλούδες των φρούτων που καταναλώνουν οι μαθητές, 
θα έχουμε το δικό μας φυσικό-φυτικό λίπασμα με την 
κομποστοποίηση. 

• Επίσης τα παιδιά θα κατασκευάσουν σπιτάκια για πουλιά γεμάτα 
σπόρους για να βρίσκουν τροφή κατά τη δυσμενή περίοδο του 
χειμώνα και νερό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

• Ξεκίνησε έρευνα για τα αρωματικά βότανα (ρίγανη, μέντα, τσάι, 
βάλσαμο, φασκόμηλο κ.α.) των οποίων η οικολογική αξία είναι 
τεράστια, αφού συντηρούν πλήθος άγριων εντόμων, καθώς επίσης 
πολύ μεγάλη είναι και η θεραπευτική τους αξία.













ΑΛΛΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Τα παιδιά θα φυτέψουν στο χώρο του κήπου διάφορα 
αρωματικά φυτά μέσα σε «γλάστρες»  που τα ίδια θα 
επινοήσουν.

• Θα παίξουν παραδοσιακά αλλά και καινούρια παιχνίδια 
(φτιάχνοντας τροφικές αλυσίδες)

• Θα γίνει μέτρηση της ηλικίας των δέντρων της αυλής

• Συγκέντρωση φύλλων και ανθέων από τον κήπο και 
παρατήρηση τομών  τους με το μικροσκόπιο

• Θα μετρηθεί το εμβαδόν του κήπου και του μήκους της 
αυλής με τη βοήθεια ενός ποδηλάτου.







Aν διαθέτεις μόνο μια μετροταινία του ενός μέτρου, ένα 
ποδήλατο και μια κιμωλία, ποιός νομίζεις ότι είναι ο πιο εύκολος 
τρόπος  μέτρησης της απόστασης από τη μια άκρη ως την άλλη 

του προαυλίου του σχολείου σου;
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