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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τελευταία παρατηρείται στροφή προς το περιβάλλον και αναβίωση της ανάπτυξης και
λειτουργίας του σχολικού κήπου στις σχολικές αυλές. Η υποστήριξη και υλοποίηση
ωστόσο αυτής της τάσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές προϋποθέτει και
εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν σε βασικές λεπτομέρειες καλλιέργειας των φυτών,
γνώσεις και πληροφορίες τις οποίες αναζητούν απευθυνόμενοι στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το εργαστήριό μας εδώ και χρόνια έχει αναπτύξει πλούσια
ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προκειμένου να
προσεγγίσει τον ευαίσθητο αυτό χώρο και ομάδα χρηστών (μαθητές) προκειμένου να
συμβάλλει όχι μόνο στην αύξηση του πρασίνου αλλά στην ανάδειξη του πολλαπλού
ρόλου των φυτών στη ζωή των κατοίκων με σύνδεση αυτών με την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και γενικότερα την εκπαίδευση.
Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί διάφορες δράσεις που αφορούν σε συγγραφή
εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
καθώς επίσης

ανάπτυξη συμβουλευτικής δράσης με εισηγήσεις,, παροχή σχετικών

πληροφοριών και επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευση
και παιδικούς σταθμούς.
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ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εξοικείωση των μαθητών με θέματα που αφορούν στα φυτά και γενικότερα σε θέματα
που αφορούν στην επιστήμη της γεωπονίας. Τη συμβολή στην αποκατάσταση της
σχέσης παιδιού και φύση και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των νεαρών μαθητών
και χρηστών πρασίνου με στόχο την προστασία του και τον αειφορικό σχεδιασμό και
ανάπτυξη πρασίνου στις σχολικές αυλές
Επίσης η ενημέρωση ευρύτερων ομάδων (μαθητές ,εκπαιδευτικούς, γονείς) με παροχή
βασικών πληροφοριών για φυτεύσεις και γενικότερα περιποιήσεις φυτών σε εθελοντική
βάση.

