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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ    

«Ανάπτυξη  Κουλτούρας, Συνεργασία, «Ανάπτυξη  Κουλτούρας, Συνεργασία, 

Καινοτομία και Δημιουργία»Καινοτομία και Δημιουργία»    

2ο  ΕΠΑΛ   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΤΊΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

«Ανάπτυξη Κουλτούρας για την Ψυχολογική, 

Παιδαγωγική, Επαγγελματική και Κοινωνική 

Υποστήριξη των μαθητών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης» 



«Κατασκευή Υδροπονικής «Κατασκευή Υδροπονικής 

καλλιέργειας» καλλιέργειας»   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 



Ομάδα ΕργασίαςΟμάδα Εργασίας  

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

πλαίσια του μαθήματος <<Γεωπονία και πλαίσια του μαθήματος <<Γεωπονία και 

Αειφόρος Ανάπτυξη>> Αειφόρος Ανάπτυξη>>   

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

Γεωπονίας Τροφίμων & ΠεριβάλλοντοςΓεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος  

Υπεύθυνοι καθηγητές:Υπεύθυνοι καθηγητές:  

 κ. Κωνσταντίνου Γ. (Συντονιστής έργου)κ. Κωνσταντίνου Γ. (Συντονιστής έργου)  

 κ.Τόγια Αικ.κ.Τόγια Αικ.  

 κ.Ράπτη Ι.κ.Ράπτη Ι.  



ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  

 Οι μαθητές  Οι μαθητές  

κατασκεύασαν  ένα κατασκεύασαν  ένα 

σύστημα  σύστημα  

υδροπονικής υδροπονικής 

καλλιέργειας το καλλιέργειας το 

οποίο αφορά οποίο αφορά 

καλλιέργεια φυτών καλλιέργεια φυτών 

χωρίς χώμα. χωρίς χώμα.   



 Τα φυτά Τα φυτά 

μεγαλώνουν μεγαλώνουν 

στο νερό στο στο νερό στο 

οποίο οποίο 

προστίθενται προστίθενται 

τα τα 

απαραίτητα απαραίτητα 

θρεπτικά θρεπτικά 

συστατικά. συστατικά.   

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



 Σαν μέθοδος Σαν μέθοδος 
καλλιέργειας, απαιτείκαλλιέργειας, απαιτεί  ως ως 
και 90% λιγότερο και 90% λιγότερο 
νερόνερό  από τη συμβατική από τη συμβατική 
καλλιέργεια. Η τεράστια καλλιέργεια. Η τεράστια 
αυτή οικονομία στο νερό αυτή οικονομία στο νερό 
την κάνει άκρως την κάνει άκρως 
οικονομικότερη της οικονομικότερη της 
καλλιέργειας σε χώμα και καλλιέργειας σε χώμα και 
φυσικά περισσότερο φυσικά περισσότερο 
οικολογική γιατί δεν οικολογική γιατί δεν 
χρειάζονται χρειάζονται 
φυτοφάρμακα. φυτοφάρμακα.   

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



 Τα φυτά μπορούν να Τα φυτά μπορούν να 

"φυτεύονται" σε "φυτεύονται" σε 

πολύ κοντινότερη πολύ κοντινότερη 

απόσταση το ένα απόσταση το ένα 

από το άλλο και ο από το άλλο και ο 

καλλιεργητής έχει καλλιεργητής έχει 

μεγάλη απόδοση σε μεγάλη απόδοση σε 

μικρή έκταση γης. μικρή έκταση γης.   

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



 Τα συστήματα  της Τα συστήματα  της 

υδροπονίας  υδροπονίας  

μπορούν να μπορούν να 

εγκατασταθούν  εγκατασταθούν  

οπουδήποτε αφού οπουδήποτε αφού 

δεν απαιτείται δεν απαιτείται 

έδαφος.  έδαφος.    

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



 Η υδροπονική καλλιέργεια αποτελεί ένα Η υδροπονική καλλιέργεια αποτελεί ένα 

έργο ιδιαίτερα παραγωγικό και καινοτόμο έργο ιδιαίτερα παραγωγικό και καινοτόμο 

στις  μέρες μας. στις  μέρες μας.   

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



 Στο τμήμα που ασχολείται Στο τμήμα που ασχολείται   

με την έρευνα με την έρευνα   

σε μεθόδουςσε μεθόδους  

Επίσκεψη στο ΤΕΙ  ΚαλαμάταςΕπίσκεψη στο ΤΕΙ  Καλαμάτας  

καλλιέργειας φυτών καλλιέργειας φυτών 

χωρίς έδαφος.  χωρίς έδαφος.    

  



Φωτογραφίες από την επίσκεψηΦωτογραφίες από την επίσκεψη  

Έγινε περιήγηση και ενημέρωση των μαθητών 

και αποκτήθηκαν ιδέες και γνώσεις για τις νέες   

καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας.  
  



Φωτογραφίες από την επίσκεψηΦωτογραφίες από την επίσκεψη  

ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



Φωτογραφίες από την επίσκεψηΦωτογραφίες από την επίσκεψη  

ΤΕΙ   

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



Φωτογραφίες από την επίσκεψηΦωτογραφίες από την επίσκεψη  

ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



Φωτογραφίες από την επίσκεψηΦωτογραφίες από την επίσκεψη  

ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



 Η δική μας Η δική μας 

υδροπονική υδροπονική 

καλλιέργεια  έγινε καλλιέργεια  έγινε 

στα  εργαστήρια στα  εργαστήρια 

Γεωπονίας μέσα Γεωπονίας μέσα 

στο χώρο του στο χώρο του 

θερμοκηπίου θερμοκηπίου   

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  



Εργασίες στο θερμοκήπιο 

Κατασκευή 

σκελετού από 

σίδερα και 

μπογιάντισμα   



Εργασίες 

στο 

θερμοκήπιο 

Τοποθέτηση  σωλήνων 

με ανοίγματα που θα 

φιλοξενήσουν τα φυτά 



Εργασίες στο θερμοκήπιοΕργασίες στο θερμοκήπιο  

Τοποθέτηση 

συστήματος 

άρδευσης με 

σταγόνες και 

υδρολίπανσης 

με αντλία  



Εργασίες στο θερμοκήπιοΕργασίες στο θερμοκήπιο  

Οι ανάγκες των φυτών 

σε νερό και θρεπτικά 

στοιχεία θα καλύπτονται 

από την συνεχή ροή 

του  νερού σε κλειστό 

κύκλωμα με την βοήθεια 

αντλίας η οποία 

τοποθετήθηκε μέσα στο 

δοχείο με  διάλυμα 

νερού και θρεπτικών 

στοιχείων . 



Φύτευση φυτών σε αδρανές υλικό: περλίτη Φύτευση φυτών σε αδρανές υλικό: περλίτη   

Φράουλες στο πάνω σωλήνα και μαρούλια Φράουλες στο πάνω σωλήνα και μαρούλια 

στους υπόλοιπους σωλήνεςστους υπόλοιπους σωλήνες  



Το σύστημα 

ξεκίνησε να δουλεύει  

Μεγάλο 

πλεονέκτημα 

αποτελεί η 

εξοικονόμηση νερού 

διότι το νερό 

συλλέγεται στο 

δοχείο και 

ξαναχρησιμοποιείται 

Πρόβλημα αποτελεί η αγωγιμότητα του νερού 

η οποία μετρείται συχνά και γίνονται οι 

ανάλογες παρεμβάσεις για διόρθωση. 



Τα φυτά μεγαλώνουν 

χωρίς φυτοφάρμακα και η 

καλλιέργεια θεωρείται 

Βιολογική  



Τα φυτά συνεχίζουν να αναπτύσσονταιΤα φυτά συνεχίζουν να αναπτύσσονται  



Φωτογραφίες 

από το 

θερμοκήπιο 



Οι Φραουλίτσες είναι έτοιμες για φάγωμα μεγάλες 

και λαχταριστές χωρίς επιβλαβής μικροοργανισμούς  

& χωρίς φυτοφάρμακα  



Οφέλη για τους μαθητέςΟφέλη για τους μαθητές  

 Μύηση σε εναλλακτικές οικολογικές Μύηση σε εναλλακτικές οικολογικές 
καλλιέργειες καλλιέργειες   

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντοςτου περιβάλλοντος  

 Ανάπτυξη   ομαδικότητας & συνεργασίας Ανάπτυξη   ομαδικότητας & συνεργασίας   

 Ανάπτυξη της αίσθησης της  Ανάπτυξη της αίσθησης της  
παραγωγικότητας με την επίτευξη του παραγωγικότητας με την επίτευξη του 
στόχου δημιουργίας και στόχου δημιουργίας και   

 Περισσότερη αγάπη  για το σχολείο τους Περισσότερη αγάπη  για το σχολείο τους   

  



ΤέλοςΤέλος  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σαςΣας ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

  


