


Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα 
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την πολιτιστική τους ταυτότητα, έχουμε χρέος 
σαν άτομα ο καθένας ξεχωριστά, σαν ομάδες, αλλά και σαν φορείς, να 
μεριμνήσουμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ένας 
από τους πιο σημαντικούς φορείς που μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
σε θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά μας, είναι το Σχολείο. 





Ο Θεός δημιούργησε φάρμακα που φύονται στη γη, 

κι όποιος είναι σοφός, δεν θα τα αποφεύγει. Το Μεγάλο Πνεύμα είναι ο 

πατέρας, όμως η γη είναι η μητέρα. Εκείνη μας τρέφει, κι ό,τι βάζουμε στο 

χώμα μας το επιστρέφει και μας δίνει επιπλέον θεραπευτικά φυτά. Την 

τελευταία δεκαετία έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για την παραδοσιακή 

ιατρική, και γίνονται πολλά διεθνώς για να πάρει τη θέση που της αξίζει. Η 

φυσική ιατρική ξαναγεννιέται.  Τα αρωματικά φυτά και βότανα είχαν μια 

ιδιαίτερη θέση σους ανθρώπους όλων των λαών και όλων των εποχών. 

 Πάντα θεωρήθηκαν σα γενναιοδωρία της μητέρας Φύσης αλλά και 

έκφραση της ομορφιάς. Μας προσφέρουν τροφή, οξυγόνο, άρωμα, 

ομορφιά και γενικότερα υγεία. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν περιοχές που 

είχε αναπτυχθεί η βοτανοσυλλογή για θεραπευτικούς σκοπούς. Τέτοιοι 

τόποι ήταν τα βουνά της Πίνδου, η Κρήτη, ο Ταΰγετος, το Άγιο Όρος και 

άλλα μέρη. Η συλλογή των βοτάνων απαιτούσε μυστικότητα και προσοχή 

για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Ακόμη κι ο πρωτόγονος 

άνθρωπος είχε ανακαλύψει ότι πολλά φυτά-βότανα βοηθούσαν τους 

ανθρώπους να ξεπεράσουν δύσκολες αλλά και καθημερινές αρρώστιες.  





Να μάθουν τα παιδιά τα βότανα και τις χρήσεις τους 
Να μάθουν πως γίνεται μια εργασία project 
Βασικός στόχος  ήταν, εκτός από τους διδακτικούς, 
ψυχοκινητικούς, επιστημονικούς, κλπ, να 
ξαναζωντανέψουμε ,να πληροφορήσουμε, να 
διαδώσουμε  τρόπους χρήσης των βοτάνων, αλλά και 
να ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ δημιουργώντας. 
Να συνεργαστούμε με όσους μπορούσαν να 
βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.  



•Εκμάθηση του τρόπου αναζήτησης, συγκέντρωσης, καταγραφής και 
οργάνωσης των πληροφοριών. 
•Ανάπτυξη της συνεργατικής ικανότητας και καλλιέργεια της έννοιας του 
συλλογικού αποτελέσματος και του ομαδικού τρόπου εργασίας. 
•Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιχειρηματολογίας γύρω από ένα 
θέμα. 
•Ανάληψη ευθυνών όσον αφορά τις εργασίες που έχουν να εκπληρώσουν και 
κατανόηση των υποχρεώσεων που απαιτούνται από όλα τα μέλη με στόχο την 
καλή λειτουργία της ομάδας. 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και ελεύθερη έκφραση των απόψεων και των ιδεών 
τους. 
•Ανάπτυξη του προφορικού λόγου και του σεβασμού στο συνομιλητή, καθώς 
και της ακουστικής τους ικανότητας. 
•Εξάσκηση των καλλιτεχνικών και των κατασκευαστικών δεξιοτήτων. 
•Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους. 
•Τήρηση κανόνων των παιχνιδιών και μέσω αυτών και των κανόνων της 
κοινωνίας. 
•Απόκτηση γνώσεων με τρόπο διασκεδαστικό, προσέγγιση δηλαδή της 
γνώσης μέσα από ευχάριστες και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 
•Ανάπτυξη της κινητικής, ακουστικής και οπτικής αντίληψης καθώς και της 
ικανότητας του συντονισμού. 









         ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ 
 Αφορμή για την πραγματοποίηση της εργασία ... 
Το πρώτο ήταν, η συγκέντρωση και  η σύσταση μίας ομάδας  δασκάλων, που σαν 
σκοπό είχε να προωθήσει την ερευνητική μάθηση μέσα από τα  Project (Η Αιτία) 
Η ανάγνωση δημοσιεύματος που   έλεγε ότι: « η Ελλάδα είναι  στην κορυφή της 
Ευρωπαϊκής λίστας στην κατανάλωση φαρμάκων».  
Λίγες μέρες  μετά μία γιαγιά  εξηγούσε σε μία νεαρή μητέρα πώς να κάνει ένα 
φάρμακο από κάποιο φυτό για να φύγει ένα σπυράκι. (Η ΑΦΟΡΜΗ) 
     Το θέμα μας ενθουσίασε, σκεφτήκαμε αν θα μπορούσαμε  να ζητήσουμε  και από 
άλλες  γιαγιάδες  να μας μάθουν τέτοια  γιατροσόφια. 
      Σκεφτήκαμε  να ταξιδέψουμε στον  «μαγικό» κόσμο των βοτάνων  κάνοντας μια 
εργασία. 
Σαν πρώτη ενέργεια, που έπρεπε να γίνει, ήταν να αποφασίσουμε τι θα κάναμε, πώς 
θα το κάναμε, πού θα το κάναμε και ποιοι θα το κάναμε. 
Αποφασίσαμε  να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εργασία με τη χρήση των 
βοτάνων από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όχι μόνο στη φαρμακευτική, αλλά και 
στην μαγειρική και στην ομορφιά του σώματος. 
Χωριστήκαμε σε 4ομάδες. Κάθε ομάδα έχει από 1-2 μαθητές της ΣΤ΄ και της Ε΄ 
μαθητές και της Γ΄-Δ΄ από 1 μαθητή της Β’ και από 2 της Α’. (Θέλουμε να βάλουμε 
στο πνεύμα όλης της εργασίας και τους μικρός μαθητές). 



 Συμφωνήσαμε ότι θα το κάναμε για  το κέφι μας,          
να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. 

 Όταν  δεν θα μας διασκέδαζε τότε θα σταματούσαμε,  
ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

 
Δεν ξέρουμε αν στο τέλος πετύχουμε  
 κάτι.  Σημασία για μας είναι ότι το  
              ταξίδι ξεκίνησε… 





Κάναμε μία μικρή έρευνα για τη χρήση των βοτάνων , στην  Αρχαιότητα , στο 
Βυζάντιο, στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Μεσαίωνα και σήμερα. 
Φτιάξαμε μια μικρή αφίσα που τοιχοκολλήθηκε στο χωριό και ζητούσε από  
όλους να μας πουν και να μας δείξουν πώς και πού χρησιμοποιούν τα βότανα 
ακόμα και σήμερα. 
Φτιάξαμε  ένα έντυπο πάνω στο  οποίο θα τα έγραφαν  με κάποιο 
συγκεκριμένο τρόπο. 
Βγήκαμε στο χωριό και ζητήσαμε πληροφορίες παίρνοντας συνεντεύξεις από 
τους χωριανούς μας. 
Τέλος βιντεοσκοπήσαμε όσο περισσότερους  γονείς ή φίλους, μας είπαν και 
μας έδειξαν τη χρήση κάποιων βοτάνων. 
Βιντεοσκοπήσαμε  τη χρήση κάποιων βοτάνων που παρουσιάζονται από τους 
ίδιους τους μαθητές.  
Φτιάξουμε  ένα μικρό κήπο από αγριοβότανα που  φέραμε στο σχολείο. 
Η  εργασία θα  παρουσιαστεί και σε Project από τους δασκάλους  του  
σχολείου  μας 
Η   εργασία  θα παρουσιαστεί  στο  τέλος στους   γονείς και  στο  χωριό.   









 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
 

Αγαπητοί φίλοι πιο κάτω δίνεται ένα έντυπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
για να μας περιγράψετε τη χρήση κάποιου βοτάνου και τη συνταγή παρασκευής. 
   
ΟΝΟΜΑ ΒΟΤΑΝΟΥ:____________________________________________ __________   
ΠΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑΤΡΕΥΕΙ: ________________________________________________  
ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: __________________________________________________  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦH  
ΣΥΝΤΑΓΗΣ:  ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

































                                                                        Λεμόνι και σόδα 







Η βοτανοθεραπεία «γεννήθηκε» μαζί με τον άνθρωπο. Αυτή η αρχέγονη 

γνώση που αποκτήθηκε στην πορεία του χρόνου με κόπο και ριψοκίνδυνες 

εμπειρικές δοκιμές, διατηρήθηκε σε κάποιες περιοχές της Γης και σχεδόν 

χάθηκε σε κάποιες άλλες. Σήμερα, στο δυτικό κόσμο η βοτανοθεραπεία 

ανακτά το χαμένο έδαφος και θεωρείται πλέον μία από τις αξιόπιστες 

συμπληρωματικές μεθόδους θεραπείας. Η εφαρμογή της έχει εξαπλωθεί και 

στα φυτικά καλλυντικά, ενώ είναι ευρέως διαδεδομένη η θεραπευτική της 

ιδιότητα με τη μορφή εισπνοών, με λουτρά, κομπρέσες, εντριβές, μασάζ, 

αφεψήματα  εγχύματα, καταπλάσματα, βάμματα και σε εκχυλίσματα, 

καλύπτοντας έναν μεγάλο αριθμό θεραπειών.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/ergasies/51.asp
http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/ergasies/51.asp
http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/ergasies/51.asp






ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ  ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ 

https://drive.google.com/file/d/0BxK7KgvWKIpJTUZnclprUWJSb0E/view 








