
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»  

Ίδρυμα Ίδρυμα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2ο  ΕΠΑΛ   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ    

«Ανάπτυξη  Κουλτούρας, Συνεργασία, Καινοτομία και «Ανάπτυξη  Κουλτούρας, Συνεργασία, Καινοτομία και 

Δημιουργία»Δημιουργία»    

ΤΊΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

«Ανάπτυξη Κουλτούρας για την Ψυχολογική, 

Παιδαγωγική, Επαγγελματική και Κοινωνική 

Υποστήριξη των μαθητών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης» 



«Παρεμβάσεις στη «Παρεμβάσεις στη 

διαμόρφωση σχολικής διαμόρφωση σχολικής 

αυλής»αυλής»      

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 



Ομάδα ΕργασίαςΟμάδα Εργασίας  

 Μαθητές από τα τμήματα Α1 & Α2 Μαθητές από τα τμήματα Α1 & Α2   

 Μαθητές της Β & Γ τάξης του Τομέα Γεωπονίας Μαθητές της Β & Γ τάξης του Τομέα Γεωπονίας 

Τροφίμων & ΠεριβάλλοντοςΤροφίμων & Περιβάλλοντος  

Υπεύθυνοι καθηγητές:Υπεύθυνοι καθηγητές:  

 κ. Τόγια Αικ. (Συντονιστής έργου)κ. Τόγια Αικ. (Συντονιστής έργου)  

 κ. Κωνσταντίνου Γ.κ. Κωνσταντίνου Γ.  



«Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση «Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση 

σχολικής αυλής»σχολικής αυλής»    

 Στόχος της δράσης αποτελεί η διαμόρφωση Στόχος της δράσης αποτελεί η διαμόρφωση 

κατάλληλου περιβάλλοντος για την καθημερινότητα κατάλληλου περιβάλλοντος για την καθημερινότητα 

της μαθητικής κοινότητας, την δημιουργία της μαθητικής κοινότητας, την δημιουργία 

ευχάριστου  περιβάλλοντος έτσι ώστε οι μαθητές να ευχάριστου  περιβάλλοντος έτσι ώστε οι μαθητές να 

θέλουν να παραμείνουν στο σχολείο θέλουν να παραμείνουν στο σχολείο   



«Παρεμβάσεις στη «Παρεμβάσεις στη 

διαμόρφωση σχολικής διαμόρφωση σχολικής 

αυλής»αυλής»    
 Οι τυπικοί σχολικοί προαύλιοι χώροι Οι τυπικοί σχολικοί προαύλιοι χώροι 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη χαρακτηρίζονται από την έλλειψη 
ευκαιριών για την ανάπτυξη ευκαιριών για την ανάπτυξη 
δημιουργικών δραστηριοτήτων από δημιουργικών δραστηριοτήτων από 
τους μαθητές και την έλλειψη τους μαθητές και την έλλειψη 
βλάστησης, γεγονός που τους βλάστησης, γεγονός που τους 
καθιστά πολλές φορές ακατάλληλους καθιστά πολλές φορές ακατάλληλους 
για οποιαδήποτε ασχολία λόγω του για οποιαδήποτε ασχολία λόγω του 
μεσογειακού κλίματος µε τα θερµά μεσογειακού κλίματος µε τα θερµά 
καλοκαίρια και τους κρύους χειµώνες καλοκαίρια και τους κρύους χειµώνες 
της Ελλάδας. της Ελλάδας.   



«Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση «Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση 

σχολικής αυλής»σχολικής αυλής»    

 Οι αύλειοι χώροι Οι αύλειοι χώροι 

αποτελούν βασικό αποτελούν βασικό 

συμπλήρωμα του συμπλήρωμα του 

σχολικού κτιρίου, σχολικού κτιρίου, 

καθώς σε αυτούς καθώς σε αυτούς 

λαμβάνουν χώρα λαμβάνουν χώρα 

αρκετές από τις αρκετές από τις 

λειτουργίες του λειτουργίες του 

σχολείου. σχολείου.   

  



«Παρεμβάσεις στη «Παρεμβάσεις στη 

διαμόρφωση σχολικής διαμόρφωση σχολικής 

αυλής»αυλής»    
 Για να πραγματοποιηθεί η Για να πραγματοποιηθεί η 

απρόσκοπτη χρήση του αύλειου απρόσκοπτη χρήση του αύλειου 
χώρου, απαραίτητη χώρου, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η κατάλληλη προϋπόθεση είναι η κατάλληλη 
διαμόρφωσή της, η οποία διαμόρφωσή της, η οποία 
δύναται να αποσκοπεί στη δύναται να αποσκοπεί στη 
βελτίωση τόσο της βελτίωση τόσο της 
ψυχολογικής όσο και της ψυχολογικής όσο και της 
σωματικής κατάστασης των σωματικής κατάστασης των 
χρηστών, έτσι ώστε να χρηστών, έτσι ώστε να 
αισθάνονται άνετα, ευχάριστα αισθάνονται άνετα, ευχάριστα 
και ξεκούραστα στο χώρο αυτό. και ξεκούραστα στο χώρο αυτό.   

  



«Παρεμβάσεις στη «Παρεμβάσεις στη 

διαμόρφωση διαμόρφωση 

σχολικής αυλής»σχολικής αυλής»    

 Οι  «πράσινα» Οι  «πράσινα» 
διαµορφωµένες  διαµορφωµένες  
σχολικές αυλές σχολικές αυλές 
επιδρούν θετικά  επιδρούν θετικά  
στη µάθηση, την στη µάθηση, την 
περιβαλλοντική περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση ευαισθητοποίηση 
και τη σωµατική, και τη σωµατική, 
κοινωνική και κοινωνική και 
ψυχική  υγεία των ψυχική  υγεία των 
μαθητών.μαθητών.  

  



«Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση «Παρεμβάσεις στη διαμόρφωση 

σχολικής αυλής»σχολικής αυλής»    

 Η δράση  πραγματοποιείται στα πλαίσια του τρίωρου   Η δράση  πραγματοποιείται στα πλαίσια του τρίωρου   
του μαθήματος <<Ζώνη Δημιουργικών του μαθήματος <<Ζώνη Δημιουργικών 
δραστηριοτήτων>>  και αφορά την  σχεδίαση και δραστηριοτήτων>>  και αφορά την  σχεδίαση και 
διαμόρφωση τμήματος του προαύλιου χώρου του διαμόρφωση τμήματος του προαύλιου χώρου του 
σχολείου. Βασικός στόχος:  αφορά την δημιουργία σχολείου. Βασικός στόχος:  αφορά την δημιουργία 
χώρου πράσινου με  τη  φύτευση των παρτεριών του.   χώρου πράσινου με  τη  φύτευση των παρτεριών του.     



Φωτογραφίες από το χώρο πριν την Φωτογραφίες από το χώρο πριν την 

παρέμβασηπαρέμβαση  

3ο Παρτέρι 

1ο Παρτέρι 

2ο Παρτέρι 



Παρεμβάσεις στο χώροΠαρεμβάσεις στο χώρο  

 Καθαρισμός παρτεριών & μπογιάντισμα τοι Καθαρισμός παρτεριών & μπογιάντισμα τοι 

πίσω τοίχου και γύρω από τα παρτέριαπίσω τοίχου και γύρω από τα παρτέρια  

 ΌργωμαΌργωμα  

 Κλάδεμα μεγάλων δέντρων που ήδη υπάρχουνΚλάδεμα μεγάλων δέντρων που ήδη υπάρχουν  

  



Παρεμβάσεις στο Παρεμβάσεις στο 

χώροχώρο  

 Βασική ΛίπανσηΒασική Λίπανση  



11οο  ΠαρτεριΠαρτερι  

 Φύτευση νέων Φύτευση νέων 

φυτώνφυτών  

  

Λεβάντα 

Ριχόσπερμα  

Ρίγανη  



11οο  ΠαρτεριΠαρτερι  

 Φύτευση νέων Φύτευση νέων 

φυτώνφυτών  

  
Ριχόσπερμα  

Δενδρολίβανο 



11οο  ΠαρτέριΠαρτέρι  
 Φύτευση νέων φυτώνΦύτευση νέων φυτών  

  

Αναρριχώμενο: Ριχόσπερμα 

Αρωματικά: Δενδρολίβανο 

                      Ρίγανη 

                      Λεβάντα 



22οο  Παρτέρι Παρτέρι   

 Φύτευση νέων φυτώνΦύτευση νέων φυτών  

  



33οο  ΠαρτέριΠαρτέρι  

 Φύτευση νέων Φύτευση νέων 

φυτώνφυτών  

  



Παρεμβάσεις στο χώροΠαρεμβάσεις στο χώρο  

 Ακολουθεί Ακολουθεί   

το πότισματο πότισμα  

  

  



 Τοποθέτηση συστήματος Τοποθέτηση συστήματος 

άρδευσης : Σωλήνες και άρδευσης : Σωλήνες και 

σταλακτήρες σταλακτήρες   

Παρεμβάσεις στο χώροΠαρεμβάσεις στο χώρο  

Παρτέρι 1 



 Υποστύλωση των αναρριχώμενων Υποστύλωση των αναρριχώμενων 

φυτών με σίρματα στο τοίχοφυτών με σίρματα στο τοίχο  

Παρεμβάσεις στο χώροΠαρεμβάσεις στο χώρο  

Παρτέρι 1 



Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1 Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1   



Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1 Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1   



Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1 Τελικό αποτέλεσμα για παρτέρι 1   



Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 2Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 2  



Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 3Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 3  



Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 3Τελικό αποτέλεσμα για το παρτέρι 3  



Οφέλη για τους μαθητέςΟφέλη για τους μαθητές  

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος  

 Ανάπτυξη   ομαδικότητας & συνεργασίας Ανάπτυξη   ομαδικότητας & συνεργασίας   

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

 Ευχάριστο περιβάλλον Ευχάριστο περιβάλλον ––  ηρεμία ηρεμία ––  χαρά χαρά --
καλύτερη μάθηση καλύτερη μάθηση   

  



ΤέλοςΤέλος  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σαςΣας ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

  


