
Της  Χατζημίχου Κων/νας,  
Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας



Χαιρετισμούς, Ομιλίες, Παρουσιάσεις, 
Διδακτικές προτάσεις, Διαδικτυακές 

εξερευνήσεις, Περιβαλλοντικά Προγράμματα, 
Καλές Πρακτικές



«Σχολικές Δραστηριότητες που 

αγκαλιάζουν και 

προστατεύουν το δάσος»



Σκοπός του σεμιναρίου μας

Ο αναγκαστικός πολυήμερος εγκλεισμός μας μέσα στα σπίτια 

μας εξαιτίας της πανδημίας, έφερε ξανά στη ζωή μας συνήθειες που 

είχαμε ξεχάσει ή παραμελήσει, έτσι η βόλτα μέσα σε δάση στην 

εξοχή και αλσύλλια στην πόλη και η άσκηση, τα ομαδικά παιχνίδια 

και το πικνίκ μέσα σε αυτά, είναι μια νέα πραγματικότητα. 

Το σεμινάριο που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα του Περιβάλλοντος σκοπό έχει να δώσει στους εκπ/κους 

γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους να προσεγγίσουν το ζήτημα των δασικών 

πυρκαγιών και γενικότερα την ανάγκη να προστατέψουμε τα δάση 

μας. 



Συνδιοργανωτές

• η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

• η Δ/νση Δευτεροβάθμια Εκπ/ση Λάρισας,

• το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Κισσάβου-Ελασσόνας,

• η Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,

• ο Δήμος Αγιάς,

• ο Δήμος Ελασσόνας

• το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 

• η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 



Πρόγραμμα
Χαιρετισμοί:

Οι δήμαρχοι Ελασσόνας και Αγιάς, κ. Ν. Γάτσας και κ. Α. Γκουντάρας αντίστοιχα, ο Περιφερειακός 

Δ/ντης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας κ. Γιώργος Δοδοντσάκης, η Αν. Διευθύντρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Σοφία Παπαδοπούλου και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Λάρισας Γιάννης Καψάλης. 

«Δάσος -Περιβάλλον-Εκπαίδευση Για Την Αειφορία», Εισηγήτρια: Ελένη Ξυνοπούλου, Συντονίστρια 

Αειφορίας Θεσσαλίας,

«Γνωρίζω, ανακαλύπτω και προστατεύω το δασικό οικοσύστημα», Εισηγήτρια: Ζωή Φτίκα, 

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Αν. Γενική Δ/ντρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας 

"Δασικές Πυρκαγιές και Μεσογειακά Οικοσυστήματα", Εισηγητής: Δημήτριος Ράπτης, Επίκουρος 

Καθηγητής στο Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος,

«Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα δάση": " Το Παιχνίδι του 

Κρυμμένου Θησαυρού στο δάσος: Εργαλείο μάθησης και δράσης"», Εισηγήτρια: Σοφία 

Καινούργιου, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Υπεύθυνη του Διεθνούς 

Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Μαθαίνω για τα δάση», π. Υπ. Π.Ε. Β΄Αθήνας

«Τα δάση στα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας», Εισηγητής: Ανδρέας Γκανάτσιος, 

Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας 

«Σχολικές δραστηριότητες σε δασο-eξερευνήσεις» Εισηγήτρια: Κων/να Χατζημίχου -Καλούση, 

Υπευθ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Λάρισας.

Καλή Πρακτική: «Περπατώ μέσα στο δάσος… με ένα βιβλίο», Εισηγήτρια: Τσιάκα Μαρία, 

Προϊσταμένη 1ου Ν/γειου Αμπελώνα



Το blog Καινοτόμων Δράσεων 

της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας



Καλές πρακτικές για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση





«Ξέρω ότι δεν μπορώ να διδάξω τίποτα  σε 
κανέναν. 

Μπορώ μόνο  να δημιουργήσω 
ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κάποιος θα 

μπορεί  να μάθει κάτι»

Carl Rogers



Η αρχαιότερη «πράσινη» ταράτσα!
Στην πόλη Lucca στην Τοσκάνη της Ιταλίας ξεχωρίζει το περίφημο Torre Guinigi ένας 

εντυπωσιακός πύργος ύψους 44,5 μέτρων, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας «κήπος-

έκπληξη», που αποτελείται από διάφορα είδη βελανιδιάς. Ο πύργος χτίστηκε τον 14ο αιώνα!



Θέμα φύσης ή πίστης;



Σκοπός μας

• Μέσα από την πρόταση αυτή οι μαθητές θα 

προσεγγίσουν το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών 

και γενικότερα την ανάγκη να προστατέψουμε τα 

δάση μας.

• Αφορμή για την πρόταση είναι το γεγονός ότι –

μεσούσης της πανδημίας- έχει ξεκινήσει η νέα 

αντιπυρική περίοδος (συνήθως ξεκινάει τον Μάιο 

και διαρκεί ως τον Οκτώβριο).

• Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ερευνητές και μέσα 

από την έρευνά τους να εξάγουν μόνοι τους 

χρήσιμα συμπεράσματα



Διαθεματική προσέγγιση του δάσους
Γλώσσα

ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράφω το κοντινό μας δασάκι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά σχηματίζουν προτάσεις- και κείμενο από 
προεπιλεγμένες λέξεις.

Μαθηματικά 

Γνωριμία με γεωμετρικά σχήματα στο χώρο του δάσους –

Χαρτογράφηση / μια άσκηση μαθηματικών στο χώρο

“Μετρώ την ηλικία του δένδρου, 

Υλικά εργαλεία και κατηγορίες εργασιών για την αναβάθμιση. Κοστολόγηση σχεδίου 
αναμόρφωσης της κοντινού δάσους

Βιολογία 

Τροφική αλυσίδα-τροφικό πλέγμα 

Ηχορύπανση

Ημερολόγιο ενός δέντρου Ημερομηνία  Αλλαγές στο φύλλωμα  Αλλαγές στον κορμό

Μετρήσεις Εμπνεύσεις  «Ημερολόγιο ενός δέντρου»

«Το κυνήγι του φύλλου»

Η κοινωνία ενός δέντρου να καταγράψει και να αναγνωρίσει ζωντανούς οργανισμούς, 
που ζουν στο χώμα γύρω,  που ζουν στον κορμό του, στα κλαδιά και στο φύλλωμα.

Αναγνώριση φύλλου; Περιπλανηθείτε στο χώρο και ο καθένας ας βρει και ας πάρει από 
ένα φύλλο και να το περιγράψει σε σχέση με τα εξής χαρακτηριστικά: σχήμα, μέγεθος, 
χρώμα, Φυτό προέλευσης

Ποίηση – Λογοτεχνία

Ευαισθητοποίηση των παιδιών στις ομορφιές της φύσης, τους ήχους και τις οσμές 
της.

ΤΙΤΛΟΣ: Περίπατοι με τις αισθήσεις      Δραματοποίηση



Μπορεί ένα δέντρο να στηρίξει 
τον κόσμο; 



Το 
Δέντρο

και

Εμείς 



Το δέντρο ανάμεσα στη γη και τον 
ουρανό. Συνδέει…



Ας 

θυμηθούμε

την 
ιστορία…



Το δέντρο συμβολίζει την ανανέωση και τη 
συνέχεια της ζωής. Γιατί;   

Ο κύκλος της ζωής του δέντρου 
μοιάζει με τον κύκλο της ζωής 

του ανθρώπου



Το γενεαλογικό δέντρο

Το δέντρο ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον



Το δέντρο του Παραδείσου



Η ρίζα του Ιεσσαί 

το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού



Υπάρχουν δέντρα που γιατρεύουν και είναι 
ιερά… 



Το δέντρο στη ζωή και στην τέχνη



Ένα δέντρο  
κεντητό… 

Ένα δέντρο 
υφαντό. 



Το μοτίβο του 

δέντρου στη 

μεταλλοτεχνία



Στεριά 

ή θάλασσα;

Δέντρα σε 
μάρμαρο



Το δέντρο στην 

ξυλογλυπτική



Τα δέντρα της τέχνης 
του σήμερα…



Δεντροσυνήθειες και δεντροέθιμα!

Όταν γεννιέται ένα παιδί, φυτεύουν ένα δέντρο…

… το δέντρο πάει σχολείο…



Τα δικά μας δέντρα…



Η ελιά - το ιερό δέντρο



Η ελιά στο Διαχρονικό Μουσείο 

Λάρισας…



Βιωματικές ασκήσεις 

Γιατί ;
«Εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση: 

10% από αυτά που διαβάζουμε, 

20% από αυτά που ακούμε, 

30% από αυτά που βλέπουμε, 

50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 

ταυτόχρονα,

80% από αυτά που λέμε, 

90% από αυτά που λέμε ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε 

πράξεις που απαιτούν σκέψεις και στις οποίες 

εμπλεκόμαστε ενεργητικά». [1]

[1] P. Mucchielli: “Les methods actives de la pedagogie des adultes”, στο S.Courau, 2000, 

p. 28



Ασύγχρονη και σύγχρονη 

διδασκαλία



Τους προτείνουμε να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα http://oikoskopio.gr/pyroskopio/

http://oikoskopio.gr/pyroskopio/




Μπορούμε για να οργανώσουνε τη σκέψη 

τους, να τους προτείνουμε να απαντήσουν 

σε μια σειρά από ερωτήματα:

-ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τα «πρωτεία» ως προς την έκταση των καμένων 

εκτάσεων;

-ποια χρονιά κάηκαν οι περισσότερες δασικές εκτάσεις;

-ποιο μήνα του έτους γίνονται οι περισσότερες πυρκαγιές;

-ποιος είναι ο μέσος χρόνος επέμβασης για πυρόσβεση στο σύνολο της χώρας;

-ποιο είναι το συχνότερο σημείο έναρξης των δασικών πυρκαγιών;

-ποιες είναι οι 5 πρώτες αιτίες των δασικών πυρκαγιών;

-σε ποιες γεωγραφική περιφέρεια γίνονται οι περισσότερες πυρκαγιές;

-σε τι αναφέρεται ο όρος «δριμύτητα» των δασικών πυρκαγιών;

-σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα;

Θυμίζουμε στα παιδιά ότι τα συγκεκριμένα γραφήματα μπορούν να τα «κατεβάσουν» στον 

υπολογιστή τους και να τα χρησιμοποιήσουν. 

Τους ζητούμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο γράφημα για να το ενσωματώσουν στην 

αφίσα που θα φτιάξουν για την προστασία των δασών ή για να το συμπεριλάβουν σε ένα 

άρθρο που θα γράψουν για τη σχολική εφημερίδα ή για την ιστοσελίδα του σχολείου. 

Στην αφίσα αυτή/ή αντίστοιχα στο άρθρο τους, θα ενσωματώσουν τα συμπεράσματα που 

θα εξάγουν από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν



Η αφίσα τους/ή το κείμενό τους πρέπει 

να αποτυπώνει:

• -το πρόβλημα

• -τις συνέπειές του

• -την ανάγκη να 

αναλάβουμε όλοι 

δράση (πολιτεία 

και απλοί πολίτες)

ΑΦΙΣΑ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ !





Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα:

http://oikoskopio.gr του wwf 

Θα παρακολουθήσουν ένα 

επεξηγηματικό βίντεο για τη 

λειτουργία του ψηφιακού 

χάρτη και στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιήσουν τις 

λειτουργίες του.

Με τα εργαλεία «+» και «-» 

θα εστιάσουν τώρα στον 

νομό Λαρίσης

Μπορούμε να συγκεντρώσουμε σε μία 

παράγραφο ορισμένα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της δικής μας 

περιοχής;

http://oikoskopio.gr/


Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα;
Στα αριστερά, υπάρχει ένα μεγάλο μενού επιλογών που μπορούν να 

«τσεκάρουν» για να βρουν περισσότερες πληροφορίες. 

Ενδεικτικές επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

Α. Προστατευόμενες περιοχές (ώστε να βρουν τις περιοχές Natura)

Β. Εξάπλωση των ειδών (όπου μπορούν να βρουν τους πληθυσμούς π.χ. του 

τσακαλιού στην περιοχή μας)

Γ. Σημαντικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα (όπου μπορούν να βρουν περιοχές 

για τα πουλιά)

Δ. Απειλές (όπου μπορούν να δουν καμένες εκτάσεις)

Ε. Υδρογραφικά στοιχεία (όπου μπορούν να δουν το τεράστιο υδρογραφικό 

δίκτυο χειμάρρων του νομού)

Στ. Κλιματική αλλαγή και δασικές πυρκαγιές (όπου επιλέγουν καταρχάς «αριθμός 

ξηρών ημερών» και στη συνέχεια από μια χρονολογική επιλογή που εμφανίζεται 

αυτόματα, μπορούν να δουν πώς στο πέρασμα του χρόνου, από το 1961 ως 

σήμερα, αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των ημερών ξηρασίας)

Μπορούμε να συγκεντρώσουμε σε μία παράγραφο 

ορισμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της δικής 

μας περιοχής;



Να διαβάσουν διηγήματα με θέμα το δάσος και το 

περιβάλλον

(Ένα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο, από έναν Ινδιάνο Σιάτλ)



(Το δέντρο είναι που βλέπει, ΚΠΕ 

Καλαμάτας)
http://www.kpe-
kalamatas.gr/gr_pages/tree.pdf

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/tree.pdf


(Η Χιονάτη της 

Πάρνηθας, Ηλίας 

Βενέζης)

http://ebooks.edu.gr/

modules/ebook/show

.php/DSDIM-

F113/323/2171,7936/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2171,7936/


(Η κατάρα του πεύκου, Ζαχαρίας 

Παπαντωνίου)

https://www.sarantakos.com/kibwto

s/mazi/papantwniou_peukos.html

https://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/papantwniou_peukos.html


(Το δέντρο που έδινε, Σελ Σιλβερστάιν)

http://radioparasita.org/sites/default/files/Gong/032013/shel_sil

verstein__15309.pdf

http://radioparasita.org/sites/default/files/Gong/032013/shel_silverstein__15309.pdf


Να δουν βίντεο animation για 

τα δάση
• https://youtu.be/b5P2Qmq9r40

• https://youtu.be/eEAAaboz9J8

https://youtu.be/b5P2Qmq9r40
https://youtu.be/eEAAaboz9J8


Να ακούσουν τραγούδια

• https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU (Το δέντρο, Φοίβος 

Δεληβοριάς, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος & Πέτρος Χατζηπιερής)

• https://www.youtube.com/watch?v=WWr6mTmKOuA (Θωμάς 

Μπακαλάκος – Κάψανε το δάσος)

• https://www.youtube.com/watch?v=hFD0wThQhKQ (Κώστας 

Παρίσης, Το δάσος της φοβέρας)

• https://www.youtube.com/watch?v=_siB0DPl1Qg (Ένα δέντρο μια 

φορά – Μπάμπης Τσέρτος & Φωτεινή Δάρρα)

• https://www.youtube.com/watch?v=jaNSrMYnqmc (Δέντρα φύλλα, 

Γιάννης Κότσιρας)

• https://www.youtube.com/watch?v=GERui-YM5h4 (Μια φορά κι ένα 

δέντρο, Κώστας Προκόπης , Κασσιανή Ντάλια , Άννυ Γιώτα)

• https://www.youtube.com/watch?v=yUumfFMr1Z8 (Το δέντρο, 

Χατζηπιερής Γιώργος)

https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU
https://www.youtube.com/watch?v=WWr6mTmKOuA
https://www.youtube.com/watch?v=hFD0wThQhKQ
https://www.youtube.com/watch?v=_siB0DPl1Qg
https://www.youtube.com/watch?v=jaNSrMYnqmc
https://www.youtube.com/watch?v=GERui-YM5h4
https://www.youtube.com/watch?v=yUumfFMr1Z8


"Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κήπο μέσα σε κάθε 

σχολείο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα σχολείο μέσα σε κάθε κήπο!"



Ο κήπος του 27ου Δ.Σχ.Λάρισας





Οι κήποι των σχολείων μας



Οι κήποι των σχολείων μας
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Μαγειρεύουμε τη σοδειά μας



Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με 

φορέα – ιδρυτή 

τη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας:

«Υγιεινή Διατροφή στο σχολείο: Το 

παράδειγμα των σχολικών κήπων»

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΠE Κισσάβου-Ελασσόνας, 

ΚΠΕ Τρικκαίων_Περτουλίου

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Ελασσόνας

Δήμος Αγιάς

Δήμος Τεμπών

Δήμος Κιλελέρ

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και 

Παιδείας του Δήμου Τεμπών (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)
58



Τελειώνοντας…



Ευχαριστώ πολύ!


