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ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Στα πλαίσια του μαθήματος της 
Γλώσσας και συγκεκριμένα στη 
διερεύνηση του 1ου κεφαλαίου 
« Ο φίλος μας το περιβάλλον»  
πραγματοποιήθηκε συζήτηση 
σχετικά με τη μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος 
και γενικότερα με την αειφορία. 
Τα παιδιά εκδήλωσαν το 
ενδιαφέρον να φτιάξουν ένα 
θερμοκήπιο .



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα παιδιά σκέφτηκαν να φτιάξουν 
μια πρωτοποριακή κατασκευή που 
θα χρησιμοποιηθούν ανακυκλώσιμα 
υλικά και θα έχει τη μέγιστη αντοχή 
με το μικρότερο κόστος. Μετά από 
αναζήτηση στο διαδίκτυο κατέληξαν 
πως ο γεωδαιτικός θόλος 
εξυπηρετούσε καλύτερα τις 
παραπάνω απαιτήσεις.

Ο γεωδαιτικός θόλος είναι εύκολος 
στην κατασκευή,  ανθεκτικός, 
ελαφρύς, και πολύ σταθερός. Ο 
αρχιτέκτονας –εφευρέτης Richard 
Buckminster Fuller μελέτησε το 
μελίσσι, τα δίχτυα ψαρέματος και 
άλλα δίκτυα για να δημιουργήσει το 
γεωδαιτικό θόλο: ελαφρύς, εύκολος 
στην κατασκευή και ταυτόχρονα 
απίστευτα στέρεος.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αφού  προμηθευτήκαμε τα 
κατάλληλα υλικά δηλαδή 
σωλήνες PVC  τα παιδιά 
άρχισαν να κόβουν τους 
σωλήνες στις κατάλληλες 

διαστάσεις αναπτύσσοντας 
και τεχνικές δεξιότητες.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ

• Όταν συγκεντρώθηκαν 
όλα τα απαραίτητα 
υλικά ξεκίνησε η 
κατασκευή . 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Σε συνεργασία με 
τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Άφρας  και 
τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων έγινε 
η προετοιμασία του 

χώρου που θα 
φιλοξενούσε το 

θερμοκήπιό μας.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ..

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με
την κατασκευή και μόλις
προμηθευτήκαμε τα φυτά
ξεκίνησαν να φυτεύουν τα
λαχανικά χρησιμοποιώντας
χώμα απ’ τον κομποστοποιητή
του σχολείου.

Φυτευτήκαν μαρούλια
κρεμμυδάκια και ντοματιές.



ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ..



ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ..



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε ομάδες και ανέλαβαν 

την καθημερινή 
φροντίδα του 

θερμοκηπίου που 
περιλάμβανε 

ξεβοτάνισμα , πότισμα , 
αερισμό του χώρου.



Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ
Η καθημερινή ενασχόληση με το 

θερμοκήπιο και με τις 
απαραίτητες αγροτικές 

δραστηριότητες γέμισε τα 
παιδιά με αυτοπεποίθηση . 

Αντιλήφθηκαν ότι κάθε σπίτι 
μπορεί να γίνει αυτόνομο 

μειώνοντας τα καθημερινά 
έξοδα για την προμήθεια 

τροφίμων .



Τα παιδιά γεύτηκαν το αποτέλεσμα 
των κόπων τους. Το σημαντικότερο 

όμως είναι πως απέκτησαν εκτός από 
γνώσεις , δεξιότητες  και 

περιβαλλοντική συνείδηση την 
πεποίθηση πως  το αειφόρο σχολείο 
μπορεί να γίνει ένα εφικτό όραμα.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ



ΑΝΑΦΟΡΕΣ

https://blogs.sch.gr/dimafras/

https://www.facebook.com/afrasdim/

http://www.geodesicdomepvc.com/
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