


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: 

«Καινοτόμες Παρεμβάσεις και Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου » 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ  2 : 

 «Ενυδροπονία » 

2ο  ΕΠΑΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 



• Σκοπός: Η προβολή του Επαγγελματικού 
Σχολείου μέσα από τα έργα και τις δεξιότητες 
που αποκτούν οι μαθητές του    

• Στόχοι: 

1. Η απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων από 

τους μαθητές  

2.Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας 

και της χαράς της δημιουργίας.  

3. Η Ενασχόληση  με την φύση μέσα από τον Τομέα 

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος & η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για  το περιβάλλον . 



Ομάδα Εργασίας: 

• Μαθητές της Α τάξης στα πλαίσια του 

μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων  σε συνεργασία με τους 

μαθητές της Β & Γ τάξης του Τομέα 

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος 

• Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 

Κωνσταντίνου Γεώργιος ΠΕ88.02 

Τόμπρας Βασίλειος ΠΕ88.02 



 

► Χωρισμός μαθητών σε ομάδες και κάθε ομάδα 

θα αναλάβει το τμήμα του έργου για  διερεύνηση  

συλλογή στοιχείων 

► Συζήτηση στην ολομέλεια των ομάδων και 

παρουσίαση των στοιχείων 

► Τελικός σχεδιασμός του έργου 

► Κατασκευή του έργου 

► Δημιουργία power point για την παρουσίαση 

του έργου στην ημερίδα διάχυσης του σχολείου 

 

Πορεία έργου - Στάδια δραστηριοτήτων  



Ο όρος 'Ενυδροπονία' 

+ 

Αναφέρεται στην ενσωμάτωση δύο στοιχείων σε ένα 
σύστημα:  

Α. την   υδατοκαλλιέργεια, που αφορά την πρακτική της 
εκτροφής ψαριών και υδρόβιων φυτών -  και  

Β. την  υδροπονία, που αφορά στην πρακτική της 
καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα. 



' Μια μονάδα ενυδροπονίας είναι ένα 

συμβιωτικό περιβάλλον ' 
• . Τα φυτά λαμβάνουν 

νερό με θρεπτικά 
συστατικά που 
παράγονται από την 
επεξεργασία των 
αποβλήτων των 
ψαριών που 
καλλιεργούνται στο 
ίδιο κλειστό σύστημα 
και σε αντάλλαγμα, οι 
εγκαταστάσεις 
παρέχουν νερό για τα 
ψάρια.  



Οφέλη της Ενυδροπονίας 

• Είναι ένα ενιαίο σύστημα που παράγει συγχρόνως 

δύο προϊόντα, μπορεί να εφαρμοστεί σε μη 

καλλιεργήσιμη γη και δεν χρησιμοποιεί λιπάσματα ή 

χημικά. Είναι μια νέα καινοτόμος δράση που στην 

Ελλάδα σήμερα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα. 

Εικάζεται όμως ότι με την ένταση της κλιματικής 

αλλαγής την επόμενη δεκαετία,  θα βρίσκεται στο 

επίκεντρο της παραγωγικής δραστηριότητας και θα 

ασκείται ακόμη και στις ταράτσες των οικοδομών 

στις πόλεις. 



Ενυδροπονία 

• Το έργο θα γίνει 

στο εργαστήριο 

Φυτικής 

Παραγωγής  του 

Τομέα γεωπονίας 

Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος.  



Κατασκευή τραπεζιού από σίδερα 



Κατασκευή τραπεζιού από σίδερα 



Κατασκευή τραπεζιού από σίδερα 



Μπογιάντισμα τραπεζιού 



Κατασκευή Ενυδρείου  

Συγκόλληση κρυστάλλων με 

σιλικόνη  



Συγκόλληση κρυστάλλων με σιλικόνη  

Κατασκευή Ενυδρείου  



Συγκόλληση κρυστάλλων με σιλικόνη και 

τοποθέτηση σφικτήρων για 24 ώρες  

Κατασκευή Ενυδρείου  



Κατασκευή Ενυδρείου  

Συγκόλληση κρυστάλλων με σιλικόνη και 

τοποθέτηση σφικτήρων για 24 ώρες  



Συγκόλληση γωνιακών κρυστάλλινων 

στηριγμάτων με  σιλικόνη   



Τοποθέτηση διακοσμητικών, αντλίας 

οξυγόνου για τα ψάρια και αντλία για 

πότισμα των φυτών  - ανακύκλωση του 

νερού 

Κατασκευή Ενυδρείου  



• Τοποθέτηση ψαριών 

Ενυδροπονία 



• Τοποθέτηση ψαριών 

Ενυδροπονία 



Ενυδροπονία 

• Τοποθέτηση σποροφύτων  



• Τοποθέτηση σποροφύτων  Ενυδροπονία 
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Οφέλη για τους μαθητές 

1. Η απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων  

2. Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της 

ομαδικότητας και της χαράς της δημιουργίας.  

3. Οι μαθητές θα μυηθούν σε εναλλακτικές 

οικολογικές καλλιέργειες και θα 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος 



Τέλος 

• Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 


