
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Σχέδιο Δράσης  

στα πλαίσια προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»

2ο ΕΠΑΛ   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τίτλος Δράσης: 

«Περιβάλλον, Κουλτούρα και 
Καινοτομία»



«Παρεμβάσεις   διαμόρφωσης στο χώρο του 
Ανθοκηπίου στο εργαστήριο»

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ:

Η δράση  πραγματοποιείται στα πλαίσια 
του τρίωρου   του μαθήματος 

«Ζώνη Δημιουργικών δραστηριοτήτων»
και αφορά την  σχεδίαση και 

διαμόρφωση τμημάτων στο χώρο του 
Ανθοκηπίου στο εργαστήριο.



Ομάδα Εργασίας

◼ Μαθητές από τα τμήματα Α1 & Α2 

◼ Μαθητές της Β & Γ τάξης του Τομέα 
Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Υπεύθυνοι καθηγητές:

◼ κ. Κωνσταντίνου Γ.

◼ κ. Πιτσούνης Ι.



«Σκοπός »

◼ Η διαμόρφωση κατάλληλου 
περιβάλλοντος για την καθημερινότητα 
του εργαστηρίου Γεωπονίας και η 
ενημέρωση -προβολή του τομέα 
Γεωπονίας Τροφίμων και περιβάλλοντος



«Στόχοι »

◼ Η Ενασχόληση και ευαισθητοποίηση 
των μαθητών με το περιβάλλον  και την 
διακόσμηση του

◼ Η δημιουργία ευχάριστου 
περιβάλλοντος για τους μαθητές και 
τους επισκέπτες

◼ Η απόκτηση σχετικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων από τους μαθητές 



Επίσκεψη στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών



Επίσκεψη στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών



Επίσκεψη στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών



Πριν τις 
παρεμβάσεις 



Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο 
βραχόκηπος



Κατασκευή 
Βραχόκηπου



Τοποθέτηση 
φυτών



Τοποθέτηση 
φυτών



Κατασκευή βραχόκηπου

◼ Έγιναν διάφορα πειράματα με τις πέτρες

Ξεκίνησε έτσι 



Κατασκευή βραχόκηπου

◼ Έγιναν διάφορα πειράματα με τις πέτρες

Κατέληξε  έτσι 





Βραχόκηπος



Ο χώρος πριν τις παρεμβάσεις



Όλοι εργάζονται 
πυρετωδώς



Τοποθέτηση πλακών γύρω 
από το βραχόκηπο



Βραχόκηπος
◼ Τα φυτά μεγάλωσαν 

και μαζί και τα ζιζάνια



Παρέμβαση με τοποθέτηση βράχων 
γύρω από παρτέρι



Φύτευση τριανταφυλλιών 



Φύτευση τριανταφυλλιών 



Οι τριανταφυλλιές 
μεγάλωσαν



Χώρος για «κατασκευή με ρόδες» 
δίπλα στο βραχόκηπο



Κατασκευή 
με ρόδες 



Τοποθέτηση 
χώματος 
& φύτευση 



Αποτέλεσμα βραχόκηπου 
και «κατασκευής από ρόδες»



Κλάδεμα & 
διαμόρφωση 
θάμνων που 
ήδη 
υπάρχουν 
στο χώρο



Χώρος για δημιουργία κατασκευής με 

επένδυση πέτρας  στο κέντρο του κήπου



Δημιουργία
κατασκευής στο κέντρο 
του κήπου 
καλούπια και σίδερα



Τοποθέτηση σκυροδέματος στη 
κατασκευή και 
επένδυση με πλάκες



Δημιουργία κατασκευής στο 
κέντρο του κήπου 





Κατασκευή 
διαδρόμου 
με πλάκες 



Κατασκευή 
διαδρόμου 
με πλάκες 



Κατασκευή 
καθισμάτων



Κατασκευή καθισμάτων



Κατασκευή αψίδας



Κατασκευή 
αψίδας



Κατασκευή αψίδας



Τοποθέτηση 
Τεχνητής 
Άρδευσης



Φύτευση σπόρου 
για γκαζόν 

σπορά



Φύτευση 
γκαζόν 

κυλίνδρισμα



Φύτευση γκαζόν 

πότισμα



Κατασκευή 
καλαθιών από 
μπετόν



Τοποθέτηση 
καλαθιών στην 
κατασκευή



Τοποθέτηση καλαθιών στην 
κατασκευή















Τελική κατασκευή 



Τελική διαμόρφωση χώρου



Οφέλη για τους μαθητές

◼ Ευαισθητοποίηση σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος

◼ Ανάπτυξη   ομαδικότητας & 
συνεργασίας 

◼ Ανάπτυξη της αίσθησης της  
παραγωγικότητας με την επίτευξη του 
στόχου δημιουργίας και θα αγαπήσουν 
περισσότερο το σχολείο τους

◼ Ευχάριστο περιβάλλον – ηρεμία – χαρά 
-καλύτερη μάθηση 



Τέλος

◼ Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας


