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ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Το Συμβόλαιο της Τάξης 

α) Εισαγωγή στο μάθημα "Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ". 



Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων και τη φιλοσοφία 

στην οποία βασίζεται. 

β) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη του συμβολαίου της τάξης. Κάθε μαθητής προτείνει κανόνες 

τους οποίους στη συνέχεια ψηφίζουν από κοινού. 

γ) Τελική σύνταξη του Συμβολαίου και υπογραφή του από τους μαθητές. 

 

2. Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο καλύτερα 

α) Συμπλήρωση φυλλαδίου «γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας». Μια σύντομη παρουσίαση 

του εαυτού τους και των ενδιαφερόντων τους έτσι ώστε να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. 

β) «Παρουσιάζοντας τον εαυτό μου»: Ο κάθε μαθητής επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα 

παρουσιάσει τον εαυτό του έτσι ώστε όχι μόνο να γνωριστεί καλύτερα με τους συμμαθητές του 

αλλά και για δημιουργηθεί η βάση πάνω στην οποία θα φτιαχτούν και οι ομάδες. 

 

γ) Οι μαθητές επιλέγουν τη μορφή του Προσωπικού τους Ημερολογίου ( συνήθως δίνεται από 
τον καθηγητή ένα πρότυπο Ημερολογίου ). 

 



3. Χωρισμός Ομάδων 

 

 

α) Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4 ατόμων, συζητούν για να γνωριστούν καλύτερα και 
μοιράζονται σκέψεις και ιδέες για την καλύτερη λειτουργεία της Ομάδας. 

β) Κάθε μαθητής ξεχωριστά θέτει στόχους και δεσμεύεται σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό 
επίπεδο να εργαστεί με συνέπεια. 

γ) Δημιουργία Ομαδικού Φακέλου ( Ημερολόγιο Ομάδας , Εργασίες Ομάδας , Όνομα Ομάδας ). 

 



4. Ανάλυση του θέματος 

 

α) Η αρχική προσέγγιση του θέματος έγινε πρακτικά και όχι θεωρητικά! Ετοιμάσαμε -μέσα στην 
τάξη- ζεστά ροφήματα με βότανα κάτι που πραγματικά ενθουσίασε τα παιδιά! Στη συνέχεια 
έγινε αναφορά στα πιο γνωστά βότανα της Ελλάδας και στο πως χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινότητα μας. Στους μαθητές δόθηκαν φυλλάδια με πληροφορίες για τα βασικότερα 
βότανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγειρικούς αλλά και για καλλωπιστικούς 
σκοπούς! 

β) Κάθε ομάδα ανέλαβε να συλλέξει πληροφορίες για τα Βότανα μιας Ηπείρου και στη 
συνέχεια παρουσίασε την εργασία της στην τάξη. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολούθησαν με 
προσοχή τα όσα λέχθηκαν, έκαναν ερωτήσεις και συζήτησαν για την πρακτική τους εφαρμογή 
από τους κατοίκους της Ελλάδας. 



γ) Το επόμενο βήμα κάθε ομάδας ήταν να ζωγραφίσει γνωστά Βότανα βάζοντας όμως τη 
φαντασία της να δουλέψει και χρωματίζοντάς τα με όποιο χρώμα θέλει κι οχι με αυτό που 
κανονικά έχουν! 

 

 

5. Παρουσίαση του έργου των μαθητών 

α) Οι μαθητές χωρίστηκαν εκ νέου σε ομάδες προκειμένου να υλοποιήσουν τη σπουδαιότερη 
εργασία που τους ανατέθηκε : τη δημιουργία ενός Βοτανόκηπου στο χώρο του σχολείου! 

 

 



 

 

β) Οι βασικές ομάδες ήταν η Καλλιτεχνική και η Κατασκευαστική. Σε καθεμία από αυτές τις 
ομάδες, ο κάθε μαθητής ανέλαβε έναν ρόλο (προετοιμασία εδάφους -σκάψιμο, φύτεμα, 
πότισμα, ξεβοτάνισμα & κατασκευή γλάστρας από χρησιμοποιημένες παλέτες, εικαστική 
παρέμβαση-ζωγραφική). 

 



 



Οι ιδέες των παιδιών ήταν εξαιρετικές και πραγματικά κατάφεραν να μεταμορφώσουν ένα 
άχρηστο αντικείμενο -όπως είναι μια παλέτα- σε κάτι χρήσιμο, δηλαδή σε μια γλάστρα! 



 



 

Τα περισσότερα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με το σκάψιμο, το φύτεμα και την περιποίηση 
των φυτών. Εργάστηκαν σκληρά και πραγματικά απόλαυσαν όλα τα στάδια αυτής της 
βιωματικής δράσης! Το αποτέλεσμα πραγματικά τους δικαίωσε! 

Κάθε μαθητής αξιολόγησε τον εαυτό του σχετικά με τη συμβολή του στην ομάδα και κάθε 
ομάδα αξιολόγησε το έργο και την προσφορά της αλλά και το κατά πόσο κάλυψε τους στόχους 
που είχε θέσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έγινε συζήτηση πάνω στο τι τους άρεσε 
περισσότερο σε αυτή τη βιωματικά δράση, τι θα μπορούσαν να αλλάξουν και τι θα μπορούσαν 
να προσθέσουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος μας δεχθήκαμε επίσκεψη από εκπρόσωπο της Οργάνωσης W.W.F, 
η οποία ενημέρωσε τα παιδιά για τις δράσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης, αλλά και για τα 
βασικότερα Ελληνικά Βότανα. Στη συνέχεια έπαιξαν παιχνίδια σε σχέση με την αναγνώριση των 
Βοτάνων στα οποία βέβαια συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία! 



 

Επίσης επισκεφθήκαμε τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξ. Ν. Διομήδους στο Χαϊδάρι όπου 
ξεναγηθήκαμε στα βασικότερα σημεία του Κήπου και στη συνέχεια τα παιδιά είχαν αρκετό 
ελεύθερο χρόνο για να τον περπατήσουν, να τον εξερευνήσουν αλλά και για να χαλαρώσουν! 

Η επίσκεψη αυτή υπενθύμισε στα παιδιά πόσο σημαντική είναι για τον σύγχρονο άνθρωπο η 
επαφή του με τη Γη και γενικότερα με τη Φύση... 





 

  



Οι Ομάδες των μαθητών του Γ2 

 

Α ) Άννα Μαστορακάκη-Μαρία Ντεμίρη-Παπαγεωργίου Σοφία-Γεωργία 
Παρασκευοπούλου-Κων/να Παρασκευοπούλου  

Ονομασία Ομάδας : Μαδημένες Μαργαρίτες 

Θέμα : Τα Βότανα στην Κίνα 

 

Β ) Μούγιου Δήμητρα-Παρασκευοπούλου Νικολίτσα-Μπουνιάι Μαρία-Σαρσαρίδου Λυδία 

Ονομασία Ομάδας : Απήγανος 

Θέμα : Τα Βότανα στη Μεσαιωνική Ευρώπη 

 

Γ ) Ντίνη Κριστιάνα-Παπαδοπούλου Δήμητρα-Περδικομάτη Παναγιώτα-Σκατζή Αναστασία 

Ονομασία Ομάδας : Τετράφυλλα Τριφύλλια 

Θέμα : Τα Βότανα στη Βόρεια Αμερική 

 

Δ ) Μουζής Διονύσης-Μπακόιας Ιωάννης-Πάτσος Σωτήρης-Πιπιλιός Ιωάννης-Ρακόπουλος 
Κλέαρχος 

Ονομασία Ονομασία Ομάδας : Ταπεινά Χαμομηλάκια 

Θέμα : Τα Βότανα στην Ινδία 

 

Ε ) Νταλακίδης Σαράντης-Νταλιπάι Μαριγκλέν-Σιαφαρίκας Ιωάννης-Σιφναίος Κων/νος 

Ονομασία Ομάδας : Βοτανίσκοι 

Θέμα : Τα Βότανα στην Ασία 

 

ΣΤ ) Ντζιαρτζίδης Παναγιώτης-Πρίντεζης Φραγκίσκος-Πλουφφέ Δημήτριος-Σεμερτζάκης 
Αντώνιος 

Ονομασία Ομάδας : Θρούμπι 

Θέμα : Τα Βότανα στην Αφρική 

 



Οι Ομάδες των Μαθητών του Γ5 

( τα παιδιά επέλεξαν να μη δώσουν όνομα στις ομάδες τους ) 

Α ) Ελένη Μπικίδου-Κων/να Τσαντήλα-Φωτεινή Μπουντουβή-Μαρία Τσιρογιάννη 

Θέμα : Τα Βότανα στη Μεσαιωνική Ευρώπη 

 

Β ) Φωτεινή Τσεκερίδου-Μαρία Σενγκέρκη-Κατερίνα Οικονομάκη-Μιλένα Τολστένκοβα 

Θέμα : Τα Βότανα της Ινδίας 

 

Γ ) Βάσιου Ολυμπία-Σακελλίου Θεοδώρα-Παπαδοπούλου Γεωργία-Παπανικόλα Ηλιάνα 

Θέμα : Τα Βότανα στην Κίνα 

 

Δ ) Μιχάλης Παπαγιάννης-Σπύρος Ρηγόπουλος-Παρτσινέβελος Μάριος-Σπυροπούλου 
Άννα-Μαρία-Ανδρέας Τσιάτης 

Θέμα : Τα Βότανα στη Βόρεια Αμερική 

 

Δ ) Ελένη Μπουζούκα-Κων/νος Φούκας-Νικόλαος Χρονόπουλος-Γεώργιος Ψιλός-Νικόλαος 
Τσατσούλας 

Θέμα : Τα Βότανα στην Ασία 

 

Ε ) Λυδία Παπαδοπούλου-Τατιάνα Πολυχρονίδου-Ειρήνη Τερζή-Παναγιώτης Φραγκιαδάκης 

Θέμα : Τα Βότανα στην Αφρική 

 

Καθηγήτρια : Ελένη Αθανασίου ΠΕ 16.01 

 


