
" Βότανο - Ζούμε στο 
σχολείο με τον δικό μας 
τρόπο!" 
Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με την 
Παιδαγωγική προσέγγιση 
της Ιστοριογραμμής

Διονυσία Τέντε, Διευθύντρια του 
2ου Δημοτικού Σχολείου 
Ασπροπύργου



▸ 13/θεσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Ασπροπύργου, Δυτικής Αττική                225 
μαθητές-25 εκπαιδευτικοί

▸ Αειφόρο σχολείο – ενεργοποίηση όλων των 
πυλώνων του αειφόρου σχολείου.

▸ World Café: οι συμμετέχοντες βιώνουν την εμπειρία της αυτό-
οργάνωσης και αυτορρύθμισης της ομάδας, της εμβάθυνσης σε ένα 
θέμα, του μοιράσματος και του πολλαπλασιασμού των γνώσεων 
και της καινοτομίας (Brown & Isaacs, 2005)

Η ταυτότητα του σχολείου 
μας



▸ Παιδαγωγική Freinet κοινοτική –
συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής 
ζωής, ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία

▸ Παιδαγωγική προσέγγιση της 
ιστοριογραμμής/storyline από το 2020-21

▸ ENABLE- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ  Στην 
προσπάθεια ενεργοποίησης της 
συμμετοχής των μαθητών έχουν 
σχεδιαστεί πολλά προγράμματα στα 
οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση 
συγκρούσεων. 
  

………………………………………………………..
Ελεύθερη χρήση χώρων δραστηριοποίησης 
μαθητών ( ισόγειος χώρος, κήποι, 
στέγαστρα, αποθετήρια υλικών εικαστικών, 
ανάρτηση των δημιουργημάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους.)













κ. Ηλιοπούλου Ιφιγένεια , ιδρύτρια της 
Storyline Greece , εκπρόσωπος 
της Ελλάδας στο διεθνές δίκτυο.
Επιστημονική υπεύθυνη 
και διδάσκουσα στο ετήσιο πρόγραμμα στο 
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
https://learning.uth.gr/storyline/

https://www.facebook.com/GreekStoryliners

https://learning.uth.gr/storyline/
https://learning.uth.gr/storyline/
https://learning.uth.gr/storyline/
https://www.facebook.com/GreekStoryliners
https://www.facebook.com/GreekStoryliners


▸ Γιατί αποτελεί μία παιδαγωγική 
προσέγγιση, διδακτική μέθοδο κατάλληλη 
για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών 
θεμάτων και όχι μόνο (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 2005), 
κατάλληλη για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης.

▸ Η προσέγγιση ενός θέματος  με την 
storyline είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την 
μάθηση, βασισμένο στο έργο του Vigotsky, 
που εμπλέκει τους μαθητές στην σκόπιμη 
μάθηση μέσω θεμάτων. 

▸ Οι μαθητές μέσω των κινήτρων – που 
συνιστούν ουσιαστικό παράγοντα στη  
θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού – 
ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους για 
μάθηση και αλλαγή συμπεριφοράς. 

▸ Δίνεται έτσι η δυνατότητα η προσέγγιση 
στο θέμα να γίνει πιο ενδιαφέρον, αφού ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την αφήγηση για να εστιάσει στους 
στόχους του συσχετίζοντας διδασκαλία και 
μάθηση μέσω του επιλεγμένου θέματος. 

Εισαγωγή
επιλέξαμε την χρήση της Ιστοριογραμμής



▸ Οι προσεκτικά σχεδιασμένες ερωτήσεις σε 
συνδυασμό με τις δραστηριότητες 
συντελούν στην κατάκτηση της  γνώσης και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  για τα παιδιά. 

▸ Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και 
την δομή της ιστοριογραμμής, 
επιτυγχάνεται η μάθηση και υπάρχει η 
δυνατότητα μιας  συνέχειας  των δράσεων. 
Προσφέρει το πλαίσιο της ιστορίας με 
ήρωες, το οποίο δίνει νόημα στην 
παιδαγωγική διαδικασία καθώς και στη 
χρήση μιας ευρείας ποικιλίας μεθόδων  και 
τεχνικών διδασκαλίας. 

▸ Η ιστοριογραμμή  χρησιμοποιεί και το 
παιχνίδι ως μέσο μάθησης και αυτό  
επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν τον 
εξωτερικό κόσμο και τις  ιδιότητές του. 

▸ Με αυτήν την προσέγγιση οι μαθητές 
εντυπωσιάζονται με την μυθοπλασία και 
συμμετέχουν δημιουργικά, ευχάριστα και 
αποτελεσματικά με όλες τους τις 
αισθήσεις.



   Ανάπτυξη Προγρ/τος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Με την ιστοριογραμμή  λοιπόν αναπτύξαμε  το 
οργανόγραμμα  και πετύχαμε αποτελεσματικά τους  
στόχους μας, εφαρμόζοντας το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, συνδέοντας   διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα, αποκτώντας έτσι ολοκληρωμένη και όχι 
κατακερματισμένης και αποσπασματική γνώση.



▸ Με το θέμα αυτό έγινε μια προσπάθεια να 
εμβαθύνουμε στα  βότανα και την αξία 
τους, 

▸ Να τα εντάξουμε όχι μόνο στον σχολικό μας 
κήπο που καλλιεργείται ήδη 5 χρόνια, αλλά 
και στην καθημερινή ζωή μας.

▸ Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε  19 
μαθητές της Ε τάξης με πιθανή διάρκεια  
32  διδακτικών ωρών. 

▸ Εργαστήκαμε δια ζώσης σε ομάδες, αλλά 
και διαδικτυακά μέσω πλατφορμών και 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων.

▸ Οι στόχοι μας συνδέονται με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα μέσω διδακτικών αντικειμένων 
Γλώσσας, Μαθηματικών, ΤΠΕ, Εικαστικών, 
Μουσικής κλπ

****Μέσα από την εφαρμογή του σεναρίου 
οι μαθητές επεξεργάστηκαν : (ψηφιακά 
μέσα, πολυτροπικά κείμενα,  περιγραφή,  
διάλογος, πολυμέσα, επιχειρηματολογικά 
κείμενα,  αφήγηση,  παραγωγή γραπτού 
λόγου, συνέντευξη, εικαστικά αποτυπώματα, 
συγγραφή άρθρου… )

      Τίτλος :«Ο ιδανικός βοτανόκηπος»



Στόχοι
• Να γνωρίσουμε τα αρωματικά φυτά της Ελλάδας, 

να τα καλλιεργήσουμε και να μάθουμε τη 
χρησιμότητα τους. 

• Να γνωρίσουμε τις θεραπευτικές χρήσεις τους.
• Να συμμετέχουν οι μαθητές στη διαδικασία 

υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
δρώντας τόσο ατομικά όσο και ομαδικά μέσα από 
βιωματικές προσεγγίσεις και έξω από την τάξη.

• Να ευαισθητοποιηθούμε στο θέμα της προστασίας 
βοτάνων  και μέσα από την έννοια της αειφορίας.

 



Τα βότανα 
του κήπου 
μας

Τα βότανα είναι μια 
μεγάλη κατηγορία φυτών 
που η κατανάλωση 
ολόκληρου ή τμήματος του 
φυτού (άνθος, βλαστός ή 
φύλλα), με διάφορους 
τρόπους είτε ως αφέψημα 
ή απευθείας μέσα στο 
φαγητό, έχει αρωματικές 
και φαρμακευτικές 
ιδιότητες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF


   Αρώματα και Χρώματα 
…



▸ https://video.link/w/RW4Wb
▸ Ε3-Βότανα, καρποί της γης

▸ Νανά Μούσχουρη: Με βασιλικό και 
δυόσμο…..

▸ https://video.link/w/j5Ruc  
▸ Μυρτιά : 

Γκάτσος/Θεοδωράκης/Μπιθικώτσης

   
απολαμβάνω,χαίρομαι,μαθαίνω 

https://video.link/w/RW4Wb
https://video.link/w/RW4Wb
https://video.link/w/j5Ruc
https://video.link/w/j5Ruc
https://video.link/w/j5Ruc


▸ ……..επειδή τα βότανα αποτελούν 
ένα σημαντικό  μέρος του φυτικού 
βασιλείου, είναι  σημείο επαφής μας με τη 
μάνα Γη και αποτελεί κατά την γνώμη μας 
ένα κόμβο επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο 
βασίλεια: Της Ανθρωπότητας και  της 
Φύσης.

▸ Είναι  υποχρέωσή μας, λοιπόν, να 
φυλάξουμε αναλλοίωτο  το φυσικό μας 
περιβάλλον και να το διατηρήσουμε.

▸ Ένα δημοσίευμα σε εφημερίδα αποτελεί  
την  αφόρμηση!!!

Εύρεση της ιδέας



1.Έναρξη (προκειμένου να στηθεί το σκηνικό)

2.Σκηνικό  - σχεδιασμός μακέτας

3.Ήρωες  - που κατοικούν στο σκηνικό και έχουν ρόλο

4.Καθημερινή  ζωή-
5.Απροσδόκητο γεγονός – Ήρθε ο Χιονιάς 

(εισάγεται πρόβλημα και κεντρίζει στην σκέψη των 
μαθητών)

6.Αποκορύφωση – ικανοποιητικό κλείσιμο της ιστορίας

7.Αξιολόγηση

Οργανόγραμμα 
ιστοριογραμμής
Επεισόδια  



              Η αφόρμηση

…………..Οταν φτιάχνω κεφτέδες, βγαίνω να κόψω δυόσμο από τις γλάστρες μου - 
μυρωδιά που με βάζει ξανά στην αγκαλιά της Μικρασιάτισσας γιαγιάς μου.

Οταν το μωρό μου είχε κοιλιακά προβλήματα, έβραζα ρίγανη καταπώς έκανε η 
Αρκαδιανή γιαγιά μου και του έδινα να πιει.

Από δίπλα και η μαστίχα Χίου. Και συνεχίζω να το κάνω……. μάλιστα είναι η πρώτη 
μου επιλογή.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη σπιρτάδα της κανέλας στο κοκκινιστό μοσχαράκι με τις 
μελιτζάνες, την κάππαρη στην καλοκαιρινή σαλάτα, ………………

Δεν θα ξεχάσω την ανθρώπινη αλυσίδα που κάναμε τα ξαδέρφια, ανεβασμένοι ο 
ένας πάνω στις πλάτες του άλλου, για να της κλέψουμε λίγο από το γλυκό 
τριαντάφυλλο, βύσσινο, περγαμόντο ή νεράντζι, που έκρυβε -νόμιζε καλά- στα βάθη 
της ψηλής ξύλινης πιατοθήκης.

……………βραστή σαλάτα με παντζάρια και μαυρομάτικα με άρωμα φασκομηλιάς.
…………………………….

 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΗΓΕΣ / ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα
ρξη

Τι γνωρίζετε για τα  
βότανα;

Διαβάζουμε  ένα  
άρθρο  εφημερίδας, 
αφιερωμένο στην 
χρησιμότητα των 
βοτάνων  στον  

ανθρώπινο οργανισμό. 
Προβληματισμοί!!!

ΤΑΞΗ

Να ανακαλύψουμε  τι 
γνωρίζουν  οι μαθητές 

για τα  βότανα.   Να 
προβληματιστούμε. Να 

δημιουργηθεί 
ενδιαφέρον και απορίες. 

      

Το άρθρο  στην 
εφημερίδα  που  

αναφέρεται  στις  
ιδιότητες  των βοτάνων. 

Χαρτόνι/μαρκαδόρος

Οι  γνώσεις  των  
μαθητών  
καταγράφονται  σε 
 χαρτόνι  (κανσόν)  
με  μαρκαδόρο και  
αναρτάται  στην 
αίθουσα- ΕΝΑΡΞΗ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

Μπορείτε  να  μου 
αναφέρετε κάποια  

βότανα; 

Καταιγισμός ιδεών. Σε  
ένα  σύννεφο-χαρτόνι 
γράφουμε  στην τάξη  
όσα  βότανα μπορούν 

να αναφέρουν  οι 
μαθητές  

ΤΑΞΗ

Να αποτυπώσουν τις 
γνώσεις τους. Να  

ανασύρουν από τα  
βιώματά  τους  ονόματα 

 βοτάνων.

Χαρτί, μαρκαδόροι, 
ΨΑΛΊΔΙ, ΚΌΛΛΑ

ΛΙΣΤΑ  με τα  
ονόματα  βοτάνων  

που προέκυψαν 
από  την  συζήτηση

Που  χρησιμοποιεί  τα  
βότανα  ο άνθρωπος;

Κάθε  ομάδα  
καταγράφει  από τις  
εμπειρίες της σε  ένα  
χαρτί την απάντηση. 

Στη  συνέχεια   η 
Ολομέλεια της  ταξης  
συντάσσει  λίστα με  

τις  χρήσεις  των 
βοτάνων  

ΟΜΑΔΕΣ/ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Να αναδυθούν οι 
προϋπάρχουσες 

γνώσεις για το θέμα 
μέσα  από  βιωματικές  

εμπειρίες. Να  
γνωρίσουν τις  ωφέλειες 

των  βοτάνων.

Χαρτί, μαρκαδόροι, 
ΨΑΛΊΔΙ, ΚΌΛΛΑ

Να  ξεχωρίσουν 
σύμφωνα  με την 

προϋπάρχουσα  τα 
 βότανα για  την  
υγεία  ή για την  

μαγειρική.  ΛΙΣΤΑ - 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ που 
αναρτάται   στον 
τοίχο της τάξης

Τα  
παλαιότερα/αρχαία  

χρόνια  υπήρχαν 
βότανα ; που  έβρισκαν 

τα  βότανα οι 
άνθρωποι;

Ανάγνωση  του  
κειμένου από την 

wikipedia.
ΤΑΞΗ/ ΟΜΑΔΕΣ

 Να  γνωρίσουν και να 
συνειδητοποιούσουν την 

 σπουδαιότητα  των  
βοτάνων. Να  

αντιληφθούν την 
διάρκεια χρήσης τους 
μέσα  σε  εκατοντάδες  

χρόνια. Να 
αποτυπώσουν τις  

εντυπώσεις  τους  σε 
κείμενο

Η/Υ ,    εκτυπωτής, 
διαδίκτυο

Ανάγνωση  των  
κειμένων των 
ομάδων και  

ανάρτησή  τους  
στην τάξη.

Πιστεύετε ότι 
επηρεάζει την 

καθημερινή μας  ζωή  η 
χρήση  των βοτάνων;

Ανάγνωση κειμένων 
από το Βιβλίο:100 
ΒΟΤΑΝΑ, 2000 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟ  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - 
καταγραφή  συνταγών. 
Τραγούδια-βίντεο με 
αναφορά στα βότανα. 

ΤΑΞΗ

να  κατανοήσουν οι 
μαθητές ότι  η  χρήση 

των βοτάνων είναι 
δυνατή  σε  ΜΑΓΕΙΡΙΚΉ 

ΥΓΕΊΑ  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ

Βιβλία της  Βιβλιοθήκης  
του  σχολείου. Είδη 

χειροτεχνίας. 
Διαδραστικός πίνακας

Το βιβλίο  των  
συνταγών 

Σήμερα  που  τα  
βρίσκουμε  για  να  τα 

χρησιμοποιήσουμε;

Συλλογή  
φωτογραφιών  εικόνων 

 και  άρθρων  που 
αναφέρονται  στα  

βότανα  στο σήμερα. 
Πληροφορίες από το 

διαδίκτυο. Γνωριμία με  
πραγματικά βότανα. 

ΤΑΞΗ/ΟΜΑΔΕΣ

 Να διακρίνουν και να 
ταξινομήσουν  εικόνες 

βοτάνων από 
περιοδικά .  Να 

συλλέξουν και να 
ομαδοποιήσουν   και να 
ταξινομήσουν  το υλικό. 

Να  γγίξουν , να  
γευτούν, να  μυρίσουν  

τα βότανα             

ψαλίδι, εικόνες,  κόλλα, 
χαρτόνι ,μαρκαδόροι, 

Η/Υ , εκτυπωτής, 
διαδίκτυο

Δημιουργία κολλάζ 
από κάθε  ομάδα 
και ανάρτησή  
τους. Δημιουργία  
φυτολογίου και  
ανάρτησή  του  
στον Κεντρικό  
Πίνακα 
ανακοινώσεων του  
σχολείου.



Έναρξη ιστοριογραμμής 



Έναρξη ιστοριογραμμής 



Ένα μικρό δείγμα 
σελίδων του βιβλίου μας



▸ https://
learningapps.org/display?v=pqodhgy3a21

▸ Φυτολόγιο

«Ο ιδανικός βοτανόκηπος»

https://learningapps.org/display?v=pqodhgy3a21
https://learningapps.org/display?v=pqodhgy3a21


¨ Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα¨

file:///C:/Users/john/Downloads/%CE%B51%20%20%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B2%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1.docx


σκη
νικ
ό

Πώς  βρίσκετε 
την ιδέα  να  
φτιάξουμε  

έναν κήπο στο  
σχολείο  μας; 

Πώς πιστεύετε 
ότι  θα  γίνει ο  

δικό μας  
βοτανόκηπος; 
Πώς να είναι, 

λέτε, σε 
σχέδιο;

Χρήση της 
μεθόδου του 
world café. 
Καταγραφή 

των απόψεων 
κάθε ομάδας. 
Σχεδιασμός 

του 
βοτανόκηπου  

που  έχουν  
στο μυαλό 

τους οι 
μαθητές. 

ΟΜΑΔΕΣ/ΟΛΟ
ΜΕΛΕΙΑ

Να  
συνεργαστούν. 
Να εκφράσουν 

τη 
δημιουργικότη
τά τους. Να  

δώσουν μορφή 
σε αυτό που 

φαντάζονται. 

χαρτί του 
μέτρου,χαρτόν

ια, 
πλαστελίνη,ξυ
λάκια, κόλλα, 
ψαλίδι, υλικά 

προς 
ανακύκλωση

ΜΑΚΕΤΑ   
Κατασκευή 

Του δικού μας 
βοτανόκηπου.

Από  τα  
βότανα που 

έχουμε  
αναφέρει , 

ποια νομίζετε 
ότι  θα 

μπορούσαμε 
να  έχουμε  
εμείς  στον 
κήπο μας;

Ιδεοθύελλα. ΤΑΞΗ 

Να ανασύρουν 
τις μέχρι 

τώρα 
πληροφορίες 

για  τα 
βότανα. Να  

διακρίνουν  οι 
μαθητές  τα 
βότανα που  

μπορούμε  να  
καλλιεργήσου

με.

πίνακας  
τάξης, 

μαρκαδόρος

Προφορική  
συμφωνία  της 

 τάξης να 
βρουν και να 

φέρουν 
σχολείο  

βότανα για να  
τα  

φυτέψουμε.

2ο επεισόδιο



Έναρξη της  μακέτα μας

Αξίζει να 
αναφερθού

με στην 
έκδοση  

εφημερίδω
ν

ΠΟΙΚΙΛΗΣ 
ΥΛΗΣ



Η εξέλιξή της……



Ήρωες/χ
αρακτήρε

ς

Ποιοι άνθρωποι 
έχουν σχέση  με 
τον κήπο γενικά; 

Πώς θα 
μπορούσαμε να 

κάνουμε  ζωντανή 
την μακέτα μας;

Ιδεοθύελλα. (Να 
μας  βοηθήσει η 
γιαγιά, εμείς τα  

παιδιά ,ο  
γεωπόνος της  

πόλης ,ο 
ανθοπώλης).

ΤΑΞΗ/ΟΜΑΔΕΣ

Να συνεργαστούν, 
να  εκφράσουν τις 

 ιδέες τους, να  
επιχειρηματολογή

σουν

Η/Υ

αποτύπωση  
των  προσώπων 
που ανάφεραν  
οι μαθητές  στο 
PADLET, αλλά 

και οι ιδέες για 
το πώς  θα είναι 

ο κήπος

Γιατί  πιστεύετε 
ότι αυτά τα 

πρόσωπα θα μας 
βοηθήσουν; Πως 
νομίζετε ότι  θα 

μοιάζουν;

Οι μαθητές  
καταθέτουν  

προφορικά  τις  
ιδέες τους, λένε 
την άποψή τους, 

διάλογος, 
κατασκευάζουν, 

δημιουργούν, 
δίνουν  πρόσωπο  
και συναίσθημα 
στους  ήρωες.

ΟΜΑΔΕΣ

Να συνεργαστούν, 
να  εκφράσουν τις 

 ιδέες τους, να  
επιχειρηματολογή

σουν, να  
συνθέσουν 

γραπτό κείμενο με 
τεκμηριωμένη 

άποψη να 
κατασκευάσουν  
μια  ανθρώπινη  
φιγούρα με απλά 

υλικά.

υλικά  
χειροτεχνίας, 
υφάσματα, 

ανακυκλώσιμα  
υλικά.

Οι    φιγούρες  
των ηρώων. 

Τι παραπάνω  
από εμάς  

γνωρίζουν για να 
μας βοηθήσουν; 

Πώς θα 
καταφέρουμε να 

πραγματοποιήσου
με την ιδέα μας;

Οι μαθητές 
ανακαλούν τα  

βιώματά τους  και 
την πρότερη 

γνώση τους και 
παρουσιάζουν 

γραπτά αυτό που  
πιστεύουν για τον 

 κάθε ήρωα. 
Πραγματοποιούν 

αυτό που  
φαντάστηκαν.

ΟΜΑΔΕΣ

Να συντάξουν ένα 
κείμενο για κάθε 

ήρωα. Να 
συνεργαστούν στο 

φυσικό 
περιβάλλον του 

κήπου. Να  
κατανείμουν 

ρόλους μεταξύ 
τους.

Χαρτί, μολύβι, 
φυτά ,χώμα, 

εργαλεία

Τα κείμενα. 
Δημιουργία  

φυσικού 
Βοτανόκηπου 

Πώς φαντάζεστε 
ότι θα είναι ο 

χαρακτήρας του 
γεωπόνου, του 
ανθοπώλη, της 

γιαγιάς; 

Οι μαθητές 
συντάσσουν το 

βιογραφικό. 
Συνεργατικά 

καταλήγουν στο 
αποτέλεσμα.

ΟΜΑΔΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Να γνωρίσουν την 
έννοια 

"βιογραφικό" , να 
συντάξουν το 

βιογραφικό των 
ηρώων, να 

περιγράψουν 
εξωτερικά, 

εσωτερικά/συναι
σθήματα

χαρτί μολύβι τα βιογραφικά 
των ηρώων

3ο επεισόδιο



Καταγράφουμε τις  ιδέες μας



Οι φιγούρες μας



«Ο ιδανικός βοτανόκηπος»

    Τα παιδιά 
του σχολείου
 Η φύλακας
Ο χιονιάς

 Ο αγρότης



Βιογραφικά ηρώων 



Το όνειρό μας, 
πραγματικότητα…«Ο 
ιδανικός βοτανόκηπος»





«Ο ιδανικός βοτανόκηπος»

https://create.kahoot.it/share/1/446711c4-
6130-431e-b662-359770452dbb



Ερωτήσεις του Kahoot it



            
   
καθημ
ερινή  
ζωή

Πώς  θα  είναι, 
λέτε, μια μέρα 
στον κήπο; 
Ποιος  μπορεί να 
τον φροντίζει;

"Η σοφή γιαγιά  
μας  μιλά  για  
τον  
βοτανόκηπο".  
Αφήγηση 
/ανάγνωση  
κειμένου από 
τη  δασκάλα. 
Να 
ηχογραφήσουν 
μια συνέντευξη 
από γιαγιά, 
παππού με 
θέμα τις 
ερωτήσεις μας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΞΗ

Να συντάξουν 
ερωτήσεις.
Να παράξουν 
ένα 
ηχογραφημένο 
κείμενο

συσκευή 
ηχογράφησης
Η/Υ
Χαρτί ,μολύβι

Το αρχείο 
Ηχογράφησης 
θα 
διαμοιραστεί 
στην 
ηλεκτρονική 
τάξη.

Τι  χρειάζονται 
τα φυτά μας για  

να είναι 
ευτυχισμένα και 

υγιή;

Οι μαθητές  
καταθέτουν  

προφορικά  τις  
ιδέες τους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΞΗ

να  ανασύρουν 
από την 
πρότερη 

γνώση  τους, 
αυτά που 

έχουν διδαχθεί  
για την  

ανάπτυξη των  
φυτών

χαρτί / 
ξυλομπογιές 
/μαρκαδόροι/ 

Η/Υ

 ζωγραφιές με  
φυτά υγιή  που  
θα  αναρτηθούν 

 στο  PADLET

4ο επεισόδιο



Η σοφή γιαγιά λύνει απορίες

Εμείς ρωτήσαμε:
1. Γιαγιά  μπορείς να μας  πεις πότε είναι η σωστή 

εποχή να φυτεύουμε τα βότανά μας;
2. Και κάθε πότε να τα ποτίζουμε;
3. Μπορούμε να τα βάλουμε και  σε γλάστρα  ή   μόνο 

κάτω  στο χώμα;
4. Τα βότανα χρειάζονται ήλιο;
5. Ποια αρωματικό φυτό μπορώ να έχω πάντα φρέσκο 

σε μία γλάστρα στο μπαλκόνι μου;
6. Πότε μαζεύουμε τη ρίγανη;
7. Γιαγιά μπορείς να μας πεις  πως  θα  

αποξηράνουμε κάποια για να τα χρησιμοποιούμε 
στο φαγητό ή να φτιάχνουμε ζεστό ρόφημα;

Παραγωγή  ηχητικού αρχείου 
από  ομάδα μαθητών



Σοφή γιαγιά



απρ
οσδ
όκη
το  

γεγο
νός

Από τι μπορεί  να 
κινδυνεύσουν  τα 

φυτά μας;

Καταγραφή  ιδεών. 
Δημιουργία 

συννεφόλεξου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Να φανταστούν οι 
μαθητές  πιθανούς 
κινδύνους  φυτών 
και καλλιεργειών

Η/ Υ Εφαρμογή  
word art

καταγραφή των  
κινδύνων  σε  word  

art

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ  ΦΥΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ  

ΧΙΟΝΙ:  Τι νιώσατε 
από  αυτό το 
γεγονός; Πώς 

νομίζετε ότι θα 
αντέδρασε η φύλακας 
που τα προσέχει; Τι 

θα λέγατε να 
ζωγραφίσετε το 

γεγονός;

περιγραφή των 
συμβάντων από την 

δασκάλα  και  
φωτογραφίες 

αποτελεσμάτων.  
Περιγράφουμε τις 
αντιδράσεις της 
φύλακα  και τις 
καταγράφουμε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΞΗ/ groups

να εμπλακούν 
συναισθηματικά, 

να  εκφραστούν για 
 αυτό που νιώθουν. 

Να αντιληφθούν  
την ταχύτητα  και 
την  αμεσότητα  

στις αλλαγές  που 
μπορεί να 

προκαλέσει η φύση 
 και  τις  συνέπειες 

Η/Υ, χαρτιά,  
μολύβια,  

μαρκαδόροι 

Μια στήλη με τα 
συναισθήματα στο 

PADLET

Αφού ζήσαμε όλοι το 
χιόνι, πείτε μου 

τώρα, πώς  νομίζετε 
ότι επηρεάζονται  τα 

φυτά μας  από την 
αλλαγή  του  καιρού;

βιωματικές  
απαντήσεις  των  

μαθητών  
προφορικά. 

Δραματοποίηση με 
την εισβολή του 

Χιονιά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΞΗ/ groups

Να 
προβληματιστούν 
για τις συνέπειες, 
να αναρωτηθούν, 

να προτείνουν 
λύσεις, να  

αναλογιστούν  τις  
καταστροφές  που  

επιφέρει κάθε 
έντονο καιρικό 

φαινόμενο .

Η/Υ, χαρτιά,  
μολύβια, κόλλα, 
ανακυκλώσιμα  

υλικά

Βιογραφικό και  
φιγούρα   του  

χιονιά . Παιχνίδι 
ρόλων:  χιονιά  και 

παιδιών.

Ποιους  θα  
συμβουλευτούμε για  

να αποφύγουμε 
καταστροφές και να 

έχει επιτυχία η 
παραγωγή κάθε 

καλλιεργητή αλλά και 
 ο κήπος; Εμείς  τι 
πρέπει να κάνουμε 

για αυτό;

οι μαθητές 
καθοδηγούνται να 

αναφέρουν  τα  
πρόσωπα  που  

έχουν ήδη  
αναφερθεί. 
Επίδειξη  

γενικότερων 
φωτογραφιών για 
τις καταστροφές  

του  χιονιού. 
Φτιάχνουν λίστα με 

ερωτήσεις προς 
κάποιο υπεύθυνο 

πρόσωπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Να νιώσουν την 
αγωνία των 

καλλιεργητών, 
όταν έχουν ζημιές. 

Να  παράξουν 
γραπτό λόγο με  
διαλόγους. Να 

χρησιμοποιήσουν 
σωστά 

ερωτηματικές 
αντωνυμίες και β 

πρόσωπο 
πληθυντικού.  Να 

εκφράσουν τα 
συναισθήματά 

τους      

χαρτί, μολύβι, Η/Υ Οι πιθανές 
ερωτήσεις

              5ο επεισόδιο



(wordart) Οι κίνδυνοι….
https://
wordart.com/edit/w2y7qd57iq67

https://wordart.com/edit/w2y7qd57iq67
https://wordart.com/edit/w2y7qd57iq67


https://padlet.com/dioten
tes/jxivh8jkp7ys0uwi



«Ο ιδανικός 
βοτανόκηπος»

Επέλαση 
του 

χιονιά!



Βιογραφικό του Χιονιά



Ο χιονιάς στον κήπο….

Land art
αυτοσχεδιασμοί



Ο γείτονας

Μικρή ανατροπή 
της 

ιστοριογραμμής 
με την εμφάνιση 

νέου ΗΡΩΑ



1. Ποια είναι αυτά τα βότανα που  αντέχουν 
έξω το χειμώνα;

2. Πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε από 
το πολύ κρύο του χειμώνα; 

3. Γιατί η ρίγανη γυρίζει τα φύλλα της και 
μαραίνεται; 

4. Πρέπει να τους ρίχνουμε λίπασμα;
5. Πείτε μας τι  μπορούμε να κάνουμε εμείς 

να μην χαλάσουν τα φυτά μας; 

Οι ερωτήσεις μας



Η 
δραματοποίη

ση:
Ρεπόρτερ 

Φωτογράφος
Χιονιάς



απ
οκο
ρύ
φω
ση

Από τα 
προϊόντα του 

κήπου μας που  
απέμειναν, τι 
και  πού θα 
θέλατε να 

προσφέρουμε;

Καταγραφή 
των απόψεων ΟΜΑΔΕΣ

Να 
συνεργαστούν, 

να 
καταγράψουν 
απόψεις, να 

προχωρήσουν 
σε λήψη  

απόφασης

χαρτί ,μολύβι, 
ψαλίδι, 

άχρηστα  υλικά, 
κορδέλες

να 
δημιουργηθούν  
μικρά δωράκια 
βοτάνων προς  

τους γονείς  
τους 

Πώς  θα 
καταφέρουμε  

την  οικογένειά  
μας να 

χρησιμοποιεί  
περισσότερα 

βότανα;

Γράφουμε μια  
καλλυντική 
συνταγή με 
βότανα  / 

επιχειρηματολο
γικό κείμενο 

πειθούς

ΟΜΑΔΕΣ

Να γίνει η 
παραγωγή του 

κειμένου 
συνταγής, Να  
εφαρμοστούν 

οι γραμματικοί 
κανόνες όπως  

διδάχτηκαν 
στο μάθημα 

της  Γλώσσας

χαρτί, μολύβι, 
ψαλίδι, 

κορδέλες, 
μαρκαδόροι

Χρήση 
πολυτροπικού 
κειμένου για 

ενημέρωση, να 
μοιραστούν οι 
συνταγές  σε  
γονείς/  να  

γίνει  
δραματοποίηση 

μαθητής-
γονέας/ 

Πώς  να  
διατηρήσουμε  
τον  σχολικό  
μας  κήπο και 
την επόμενη 

σχολική χρονιά;

Σύνταξη 
συμβολαίου  
συνέχισης/ 
καταγραφή  

εντυπώσεων  
από  όλη την 

πορεία   
λειτουργίας  

του κήπου μας

ΤΑΞΗ /ΟΜΑΔΕΣ

να  
υιοθετήσουν 
μια  θετική  
στάση προς 

την 
ενασχόληση με 

τη  χρήση 
βοτάνων, αλλά 
 και  τα φυτά 
γενικότερα.

χαρτόνια , 
μαρκαδόροι, 
χαρτιά , Η/Υ

Ανάρτηση των  
εργασιών μας 

στην 
ιστοσελίδα μας, 

έκδοση της  
εφημερίδας μας 

με τις 
εντυπώσεις 

μας.

6ο Επεισόδιο



     «Ο ιδανικός 
βοτανόκηπος» Από τον κήπο 

του σχολείου 
μας.

  Εικόνα         διαδικτύου

Αποξήρανση βοτάνων

file:///C:/Users/john/Downloads/%CE%B51%20%20%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD.docx


▸ Χρήση πολυτροπικού κειμένου μέσω 
του ιστολογίου μας.

▸ Τα  δώρα προς τους γονείς. 
(Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων/Διάχυση της 
γνώσης μας)

https://blogs.sch.gr/diotentes/    *****Το 
ιστολόγιο*****

https://blogs.sch.gr/diotentes/
https://blogs.sch.gr/diotentes/


«Ο ιδανικός 
βοτανόκηπος»



αξ
ιο
λό
γη
ση

Τι  
εντυπώσεις 

 σας  
άφησε  το  
ταξίδι μας; 

Πόσο 
ικανοποιημ

ένοι 
νιώθετε;

συζήτηση, 
έκφραση 

συναισθημάτ
ων, 

Κατασκευή  
"μικρού 
βιβλίου" 

(οριγκάμι)

ΤΑΞΗ

να  
εκφραστούν 

όπως  
επιθυμούν, 

να  
ανατρέξουν  
νοερά στην 
διαδρομή  

της  δουλειά  
μας ,να  
μυηθούν  

στην  τεχνική 
 του  

οριγκάμι

πολύχρ
ωμα 

χαρτιά, 
μαρκαδ

όροι

Το  ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΩΝ  

ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ.

7ο Επεισόδιο



«Ο  ιδανικός  
βοτανόκηπος»

ΤΑ ΜΙΚΡΑ  ΒΙΒΛΙΑ
από την 

παιδαγωγική 
Freinet



«Ο  ιδανικός  
βοτανόκηπος»

Ο ενθουσιασμός  μας …
περισσεύει!!!!



«Ο  ιδανικός  
βοτανόκηπος»

Τα μικρά 
βιβλία του 
κήπου μας 

και των 
βοτάνων 

μας!!!!



          Σας  
ευχαριστούμε!!! 

Αντώνης
Έφη
Ευγενία
Ιωάννα
Ευαγγελία
Ειρήνη
Έλενα
Ευδοκία
Μάνος
Μάριος
Βασίλης
Βασίλης

Κώστας
Νικόλας
Τάκης
Σταύρος
Θεοδώρα
Χαράλαμπος



Εμπνευσμένο από εκπόνηση 
προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης
2020-2021

Εκπαιδευτικός:  Διονυσία Τέντε

 Ε1 του 2ου Δημοτικού 
Ασπρόπυργου
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