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Abstract: This paper focuses, presents and explains the shape, role and function of the garden
garden and through scientific targeting, analysis and exploration attempts to highlight its
importance as an innovative educational tool to raise pupils and students' awareness of the
protection of the natural environment. The work is carried out on thematic units such as
innovation in education and the course of good educational practices on environmental issues,
the transition of school gardens, from rural areas to urban spaces. The school garden, as an
innovative educational tool in education in various states and across Greece. The researcher's
perceptual profile, research methodology and data analysis method are presented. Finally, the
research results are presented.This qualitative work concludes with conclusions and
discussion on the pedagogical and educational importance of the school garden as an
innovative tool for sensitizing pupils and students to environmental issues at a time of
constant change and evolving.In the last part there are suggestions for the use of school
gardens in schools and in school environments. School gardens are ideal places for students to
ask and answer on multifactoral issues of many sciences (Graves, Hughes, and Balgopal,
2016).
Keywords: School garden, primary school gardening, educational innovation, natural
Environment.
Πεπίλητη: Σν άξζξν κειεηά, παξνπζηάδεη θαη εμεγεί ην ζρήκα, ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ θαη κέζσ επηζηεκνληθψλ πξνζπαζεηψλ ζηφρεπζεο, αλάιπζεο θαη
εμεξεχλεζεο, λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηνπ σο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Η κειέηε δηεμάγεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ε θαηλνηνκία ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ε πνξεία θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ε
κεηάβαζε ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ, απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε αζηηθνχο ρψξνπο. Ο ζρνιηθφο
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θήπνο, σο θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα θξάηε θαη ζε
νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Αλαιχεηαη ην αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα ζθέςεο ηνπ εξεπλεηή, ε
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Απηή ε πνηνηηθή έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ζπκπεξάζκαηα θαη
ζπδήηεζε γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ σο
θαηλνηφκνπ εξγαιείνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζε
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε κηα πεξίνδν ζπλερνχο αιιαγήο θαη εμέιημεο. ην ηειεπηαίν
κέξνο ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηε ρξήζε ζρνιηθψλ θήπσλ ζε ζρνιεία θαη ζρνιηθά
πεξηβάιινληα. Οη ζρνιηθνί θήπνη είλαη ηδαληθνί ρψξνη γηα ηνπο καζεηέο λα ξσηνχλ θαη λα
απαληνχλ ζε πνιππαξαγνληηθά ζέκαηα πνιιψλ επηζηεκψλ (Graves, Hughes θαη Balgopal,
2016).
Λέξειρ κλειδιά: ρνιηθφο θήπνο, βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή, εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία,
θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Διζαγυγή
Σν ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζεκειηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ζηηο
εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή πνπ ζεσξνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηνλ ζχγρξνλν
ηξφπν δσήο ζηηο πφιεηο εκπφδηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξηλ ρξφληα, ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζηφρεπε λα καο κάζεη πνιιά
απφ ηε βηνινγία ησλ θπηψλ σο έλαλ ηξφπν εμνηθείσζεο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. ήκεξα νη
απιέο απνηεινχλ ην πην ππνβαζκηζκέλν ηκήκα ηνπ θηηξηαθνχ, απξφζσπνπ θαηά θαλφλα,
ζπγθξνηήκαηνο ησλ ζρνιείσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαθνηερλίεο, ηηο ειιηπείο ζπληεξήζεηο
θαη ηνπο ππνηνληθνχο απξφζσπνπο ρξσκαηηζκνχο ηνπ θηηξίνπ κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά νιηθή
αδηαθνξία, θακία εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνπ
δηαρείξηζεο ηνχ ρψξνπ φπνπ πεξλνχλ δψδεθα ρξφληα – (έμη ρξφληα σο παηδηά θαη άιια έμη σο
πξν έθεβνη θαη έθεβνη).
Σν άξζξν ζα πξνζπαζήζεη λα κειεηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο δξάζεο θαη
ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα,
λα αμηνινγνχλ ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο
θαη ζελάξηα. Με ηελ εηθφλα ηεο αλεμέιεγθηεο ηζηκεληνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ απιψλ, νη
καζεηέο θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν ρσξίο θακία εγγξαθή θαη απνηχπσζε ζηε κλήκε ηνπο κπξσδηψλ, εηθφλσλ, ρξσκάησλ, εηθφλσλ θχζεο θαη ελαιιαγήο επνρψλ θ.ιπ. – αιιά θαη δελ
αθήλνπλ ηίπνηα δηθφ ηνπο, θακία θαηάζεζε ησλ παηδηθψλ – εθεβηθψλ ρξφλσλ πνπ πέξαζαλ
ζ΄ απηέο. Η κεγάιε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα πνπ είραλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, εηδηθά
θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία γηα πνιπζρεκαηηθή θαη πνιχπιεπξε αηζζεηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ
θήπσλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο απιέο ράζεθε.
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξνχκε λα παξνπζηάζνπκε κνξθέο θαη είδε ζρνιηθψλ
θήπσλθαη ηεο βαζηθήο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο (ΒΚ), ζεσξψληαο πσο ε ελαζρφιεζε ησλ
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καζεηψλ κ΄ απηνχο, ζα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθά είδε θπηψλ, ηα
ζηάδηα θχηεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ην πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν ηεο
αλάπηπμήο ηνπο.ζα εμεηάζεη θαη ζα κειεηήζεη ηε δπλαηφηεηα θπζηθήο θαιιηέξγεηαο (κέζνδνο
ηεο ειάρηζηεο παξέκβαζεο), ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο φπσο νη ζρνιηθέο απιέο ζε αζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο:


Όρη θαηεξγαζία ηεο γεο,



Όρη ιίπαζκα,



Όρη βνηάληζκα,



Όρη θπηνθάξκαθα

Οη καζεηέο λα παξαθνινχζεζαλ απφ πξψην ρέξη πψο ην λεξφ, ν αέξαο θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ
έξρνληαη ζηε δσή ηνπο καδί σο ηα ηέιεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα
παξαθνινπζνχλ, πψο ηα έληνκα, ηα δψα θαη ηα θπηά ζπλππάξρνπλ ζε έλα ηζνξξνπεκέλν
νηθνζχζηεκα ζπκβίσζεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζψο
ζπλεξγάδνληαη γηα λα θξνληίζνπλ γηα απηή ηελ αλάπηπμε ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ΒΚ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ, νη καζεηέο κπνξνχλ επηπιένλ λα γλσξίζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο
δηαηξνθήο. ηελ Διιάδα αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηε
δηακφξθσζε ζρνιηθψλ θήπσλ (Παλαγησηίδνπ, 2013).

1. Θευπηηικό ςπόβαθπο
Η αιιαγή απφ ηνλ φξν αεηθφξα αλάπηπμε ζε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξα αλάπηπμε
(ΔΑΑ),φπσο αλαθέξνπλ νη Φινγαΐηε θαη Ληαξάθνπ (2009), παξνπζηάδεη ζπγρξφλσο θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο έλλνηεο – ζηφρνπο ηεο ΔΑΑ: Πξψηα ν καζεηήο , ε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ην
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ, ην κέιινλ θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ, ε
θξηηηθή ζθέςε θαη νη αμίεο, ε πνιππινθφηεηα, ε ζπκκεηνρή. Απηφ νδήγεζε ζηνλ φξν
«επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε δει. ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ». ηελ παξνχζα
εξγαζία ζα εξεπλήζνπκε θπξίσο ηελ θαηλνηφκα ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ή ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο άμνλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. Με ηνλ
δεχηεξν άμνλα, απηφλ ηεο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο, ε παξνχζα εξγαζία ζα
αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο σο ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο άπνςεο ησλ θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ.
χκθσλα κε ηελ Παπαδνληθνιάθε (2018), έσο θαη ην 1980 ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαη εηδηθά ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά είραλ πιεξνθφξεζε
εμαξηεκέλε κε ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπο γηα ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (δει. ηε δσή
ζην ζρνιείν, ζηε θχζε, ζηελ πφιε ή ην ρσξηφ, γηα ην ηη είλαη δάζνο, πνηάκη, ιίκλε, δψν,
ζάιαζζα, ρεηκψλαο, ρηφλη, επνρέο θ.ιπ.). Ο καζεηήο αθφκε θη αλ δνχζε ζε αζηηθή πεξηνρή
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κάζαηλε αξθεηά γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ
εξγαιείσλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ αεηθφξν ζρνιείν ην νπνίν έρεη απνξξίςεη
νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηνλ δαζθαινθεληξηζκφ. Η νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο
είλαη απηή πνπ ηαηξηάδεη ζην Αεηθφξν ρνιείν, εκπινπηηζκέλε θαη κε άιιεο ελεξγεηηθήο
κνξθήο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, (ην παηρλίδη ξφισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε πξνζνκνίσζε, ε
ηζηνξηνγξακκή, θ.ά.). Όπσο αλαθέξεη ν Καπεηάληνο (2014), ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ
ιανχ σο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επαθή κ‟ απηφ, πξνθαινχκελε θαη κέζα απφ ηελ
εθπαίδεπζε, ζα έδηλε επηζπκεηά απνηειέζκαηα αξθεί λα γηλφηαλ ζσζηά.
Η ηδέα γηα αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη κηθξήο έθηαζεο θαιιηέξγεηα ζρνιηθψλ θήπσλ δελ είλαη
θαηλνχξγηα. Μπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθφξεζε απφ θείκελα ήδε απφ ην 1929 - 1930
θαη λα δηδαρηεί ηφζν απφ ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ φζν θαη απφ ηε
δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηερνκέλσλ κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά επίζεο
ηελ εθαξκνγή κέζα ζην θαζεκεξηλφ σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηε ζρνιηθή δσή επξχηεξα. Οη
δε πξνηάζεηο γηα ην ιαραλφθεπν ζην ζρεηηθφ θείκελν ηνπ 1929 θαίλνληαη λα είλαη
ελδηαθέξνπζεο θαη αθφκα επίθαηξεο.Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, νη ζρνιηθνί θήπνη είραλ εθαξκνζηεί ζεζκηθά θαη ζπζηεκαηηθά επί θπβεξλήζεσο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην 1929, φηαλ απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε θαη θαιιηέξγεηα θήπνπ ζε θάζε
ζρνιείν.
Όπσο αλαθέξεη ν Branden (2008), ε ηδενινγία πίζσ απφ ηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ θήπν,
κπνξεί λα αλαθαιπθζεί ζηα γξαπηά ησλ θηινζφθσλ ηνπ 17νπ αηψλα φπσο ν John Amos
Comenius, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ θαζνιηθή, πξαθηηθή θαη θαηλνηφκν κάζεζε. Έγξαςε:
«Έλαο ζρνιηθόο θήπνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε θάζε ζρνιείν, όπνπ ηα παηδηά κπνξνύλ λα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα θνηηάμνπλ ραιαξά ηα δέληξα, ηα ινπινύδηα θαη ηα βόηαλα, λα
δηδάζθνληαη θαη λα ηα εθηηκνχλ». Σα πξψηα αξρεία ζρνιηθψλ θήπσλ εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο
ηνπ 18νπ αηψλα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία, αξγφηεξα ζηνλ αηψλα ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πινπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο θήπσλ ζηα ζρνιεία. Όπσο αλαθέξνπλ νη Πιαθνλνχξε
et.al. (2015) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηδέαο «ρνιείν κε θήπν» ε νπνία
μεθίλεζε ην 2012 κε νκάδα ζπληνληζκνχ δξάζεο ηελ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Πεινπνλλήζνπ, έιαβαλ
κέξνο γηα ην δηάζηεκα 2012 έσο 2015: 63 Νεπηαγσγεία, 75 Γεκνηηθά ζρνιεία, 32 Γπκλάζηα
θαη 28 Λχθεηα κε πξννπηηθή ηεο δξάζεο ηεο δηαζχλδεζή ηεο κε ην παγθφζκην θίλεκα
SlowFood.Έλα δηαδξαζηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ πείξακα ζε ζρνιεία ησλ ΗΠΑ, αχμεζε ηελ
θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά, ελψ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα
γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ηεο γεσξγίαο. πλνιηθά 23 ζρνιεία πήξαλ κέξνο, δεκηνπξγψ-ληαο ζηνλ
πξναχιην ρψξν ηνπο κηθξνχο θήπνπο. Σν πείξακα πεξηιάκβαλε φιεο ηηο δηα-δηθαζίεο ηεο
θαιιηέξγεηαο, απφ ηε ζπνξά κέρξη ηε ζπγθνκηδή. Η «ρξνληά θήπνπ», φπσο νλνκάζηεθε ην
πξφγξακκα, δηήξθεζε 2 ζρνιηθά ρξφληα, απφ ηνλ ρεηκψλα κέρξη ηελ άλνημε (ΤΠΑΙΘΡΟ,
2017).
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2. Έπεςνα
Σν θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εάλ ε δεκηνπξγία, ε
ιεηηνπξγία θαη ε χπαξμε ηνπ ζρνιηθψλ θήπσλ (schoolgαrdens) θαη ε εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο
ρνιηθήο Κεπνπξηθήο, (ΒΚ), ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αζηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ ηζηνχ ηεο
πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ, απνηεινχλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία επαηζζεηνπνίεζεο
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.Σν ζθεπηηθφ ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο ζεκειηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ζηηο εκπεηξηθέο
παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή πνπ ζεσξνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο
ζηηο πφιεηο εκπφδηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
2.1. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζρεηηθηζηηθφ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ παξάδεηγκα
ζθέςεο (constructivist conceptual framework), ζε άκεζν θαη έκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηηο αμίεο,
εκπεηξίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο έπαηξλε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο
θαηεγνξίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Creswell, 2011), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
Charmaz (1990). Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίγξακκα ζθέςεο πνπ εθαξκφζηεθε πξνζπάζεζε λα
εμεγήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο βίσλαλ κία
δηαδηθαζία κέζσ ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο Κεπνπξηθήοθαη απφ ηα επξήκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ
κέζσ ηεο έξεπλαο ζηε ζπλέρεηα λα παξαρζεί δηαθσηηζηηθή θαη πνιππαξαγνληηθή επεμήγεζε
θαη πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο (Μαληδνχθαο, 2003).Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα
επεηδή πξαγκαηηθά επηδηψμακε λα έρνπκε δπλακηθή ζρέζε παξαηεξεηή – αλαιπηή, άκεζε θαη
ζε βάζνο πξφζβαζε ζηηο απφςεηο θαη ηδέεο αιιά θαη ζηηο εμεγήζεηο ηνπ θεληξηθνχ
εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ζρεδηαζκφ, επηδηψθεη λα
δηεξεπλήζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Βαζηθή ζρνιηθή
Κεπνπξηθή επεξεάδεη θαη επαηζζεηνπνηεί ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ ζε δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Η παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξήζεη επίζεο λα ελεκεξψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα γηα ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο έληαμεο ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο Κεπνπξηθήο ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Σξηθάισλ,
ηφπνο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ηνπ εξεπλεηή, θαη νπνίνο είρε θαη έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή
ζε δξάζεηο πινπνίεζεο ζρνιηθψλ θήπσλ θαη ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί, αιιά θαη ηελ
εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ζρνιηθψλ θήπσλ ζε άιια ειιεληθά ζρνιεία πνπ ππεξεηνχζε σο
εθπαηδεπηηθφο.πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ ηξία - (3), Γεκνηηθά ζρνιεία, δχν κέζα ζην
πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ θαη έλα - (1), πεξηθεξεηαθά απηήο θαη
ζηα νπνία εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ, ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ
ζρνιηθνχο θήπνπο.
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2.2. Γείγμα έπεςναρ
Η ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία (theoreticalsampling) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπιιέμνπκε ηα
δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπκε ηηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε
πνζνζηψζεηο αιιά ζε ζεσξεηηθέο πεξηζζφηεξν αλεζπρίεο. Δλ πξνθεηκέλσ ε ζεσξεηηθή
δεηγκαηνιεςία είλαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία ρσξίο φκσο λα ηα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα λα δεκηνπξγνχλ θαηεγνξίεο
βαζηζκέλεο ζε πνζνζηψζεηο. Δπηιέρζεθε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposive sampling)
(Creswell, 2011) θαη ζεσξήζεθε επηζηεκνληθά αμηφπηζηε δηφηη έρεη ηελ γλψζε, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζέιεζε λα δψζεη ζε βάζνο θαη νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο.
Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ – βαζηθά κέιε, είλαη ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνί (δχν άληξεο θαη
δχν γπλαίθεο), κε πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, άξηζηνη γλψζηεο ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο
Κεπνπξηθήο, κε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πεξηβαληνιινγηθψλ πξνγξακκάησλ,
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
νθηψ (8) καζεηέο (ηέζζεξα αγφξηα θαη ηέζζεξα θνξίηζηα), ησλ Γ‟ (ηεηάξηεο), Δ‟ (πέκπηεο),
θαη Σ‟ (έθηεο), ηάμεσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2.3. Δπεςνηηικά επγαλεία και δεονηολογία ηηρ έπεςναρ
Δπηιέρζεθαλ σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηα βαζηθά κέιε δειαδή
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (δεκηνπξγνχο ζρνιηθψλ θήπσλ), ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο
καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
ζρνιηθψλ θήπσλ. Η πξνζέγγηζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνηνηηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ
Creswell (2011), είλαη ε πποζυπική ζςνένηεςξη (one-to-oneinterwiew), σο αμηφπηζηε
δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνπο Πνπξθφ θαη Ίζαξε (2015), ν φξνο
«πνηνηηθή ζπλέληεπμε» αθνξά φιεο ηηο ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο θαη απνηειεί αξθεηά
δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα
θαη ζε άιιεο. Δμαζθαιίζηεθαλ νη ζπλαηλέζεηο ησλ «ππνθεηκέλσλ» θαη γηα κελ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε θαη ππεγξάθε απφ ηνπο ίδηνπο πξηλ ηελ ζπλέληεπμε έληππν
ζπλαίλεζεο γηα δε ηνπο καζεηέο ππεγξάθε ππεχζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο απφ ηνπο γνλείο
ηνπο (δείηε Παξάξηεκα Ι). ηα έληππα ζπλαίλεζεο θαη ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζπλαίλεζεο
ππήξρε γξαπηή αλαθνξά ησλ ζρεδίσλ, ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πεξίιεςεο ηεο κειέηεο φηαλ νινθιεξσζεί ε έξεπλα. Αλαπηχρζεθαλ επίζεο πξσηφθνιια
ζπλέληεπμεο πνπ πεξηείραλ:


ην ζέκα ηεο έξεπλαο,



ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζπλέληεπμεο,



ην άηνκν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε,



ην άηνκν πνπ δίλεη ηε ζπλέληεπμε,
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ηηο εξσηήζεηο,



γξαπηή αλαθνξά ησλ ζρεδίσλ, ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πεξίιεςεο ηεο κειέηεο φηαλ νινθιεξσζεί ε έξεπλα,



επραξηζηίεο θαη αλαθνξά ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπλέληεπμεο.

3. Μέθοδορ ανάλςζηρ ηυν δεδομένυν
ηε παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα, ν
ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ν πίλαθαο κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ
αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ θάζε απηή θαη κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην πιηθφ πνπ αξρείν απηφ αλαγλψζηεθε πνιιέο θνξέο
γηα λα θαηαλνεζεί..θαη λα μαλαζπκεζεί ν εξεπλεηήο ηα δεδνκέλα. Η ζπιιέρζεθε,
απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε αξρείν θεηκέλνπ γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα
αλαιπζεί. Έγηλε δηαζηάπξσζε θαη ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, ησλ
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπ εξεπλεηή ζε θάζε κία απφ ηηο
εξσηήζεηο αιιά θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θεπνπξηθή Creswell, (2011). ηε
ζπλέρεηα ε θάζε απηή ηεο αλάιπζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φπσο ιέεη ν Ισζεθίδεο
(2003) γηα λα απνδνζνχλ ηα λνήκαηα αιιά θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή
άιια πνπ πξνέθπςαλ ζηελ δηαδηθαζία. Μεηά ηελ αλάγλσζε, δφζεθαλ ζην πιηθφ ησλ
ζπλεληεχμεσλ δεθαελλέα (19) ελεξγεηηθνί θσδηθνί (Creswell, 2011), (Πίλαθαο 1.).

4. Αποηελέζμαηα
Απηνί νη δεθαελλέα (19) ελεξγεηηθνί θσδηθνί ζχκθσλα κε ηνλ Creswell, (2011) πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Charmaz, (2000, 2006), θάιππηαλ ελφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζπλεληεχμεσλ.
Πίνακαρ 1.

κυδικοί

κυδικοί λεκηικά

1

Παξαηήξεζε, (αηηηαθέο ζρέζεηο)

2

Καηλνηφκν εξγαιείν κάζεζεο

3

Αηζζεηηθή απφιαπζε

4

Γεσξγηθή παξαγςγή

5

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

6

Οηθνζχζηεκα, πεξηβάιινλ

7

Γξαζηεξηφηεηα ζηε θχζε

8

Κνηλσληθνπνίεζε

9

πλεξγαηηθφηεηα – ζπλεξγαηηθή θνηλφηεηα
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10

Καηαλφεζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

11

Πξνζηαζία ηεο θχζεο

12

Καιέο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο

13

Πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία

14

Πνιππνιηηηζκηθφηεηα

15

Γηαηξνθηθή αιπζίδα

16

Οηθνινγία

17

Απαζρφιεζε – δξάζε

18

Φχζε θαη επνρέο

19

Γεκηνπξγηθφ παηρλίδη

Μεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θσδηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηεγνξηψλ πνπ
πεξηειάκβαλαλ, ην πιηθφ θαηέιεμε ζε δχν ζέκαηα κε δχν θαηεγνξίεο θαη ηέζζεξηο
ππνθαηεγνξίεο ζην πξψην ζέκα θαη δχν θαηεγνξίεο θαη ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο ζην δεχηεξν
ζέκα. (Πίλαθαο 2.).
Πίνακαρ 2.

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ βαζηθψλ κειψλ θαη παηδηψλ, ε παξνχζα έξεπλα
αλέδεημε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν σο αληίιεςε ησλ
καζεηψλ φζν θαη ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζρνιείν φπνπ ν θήπνο ήηαλ θαη είλαη ην θπζηθφ
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πεξηβάιινλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εκπλέεη άιιε
θνπιηνχξα ζηάζεο καζεηψλ πξνο απηφ. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε είλαη ε
δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά λα καζαίλνπλ θαη λα κεγαιψλνπλ κέζσ ηεο θεπνπξηθήο,
εκπιέθνληαο ηε θπζηθή ηνπο πεξηέξγεηα θαη ην ζαχκα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαζψο
κεγαιψλνπλ.
Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρηεθε ήηαλ ε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
κέζσ ηνπ παξάγνληα γηα ηεο ζηάζεο ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπλερίδεη ηε ζηήξημε,
αθφκα θαη φηαλ νη κεκνλσκέλνη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη αιιάδνπλ. Σα παηδηά
ζηελαρσξηνχληαη φηαλ θεχγεη θάπνηνο δάζθαιφο ηνπο πνπ ηνπο έκαζε πνιιά ζηνλ θήπν, αιιά
γξήγνξα αλαθάκπηνπλ κε ηελ εκθάληζε άιινπ δαζθάινπ κε ηα ίδηα ή θαη απμεκέλα
ελδηαθέξνληα γηα ηε ζρνιηθή θεπνπξηθή. ε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην
ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, νη ζπληνληζηέο πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, νη
εζεινληέο γνλείο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαη λα
παξάγνληαη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψκε πσο παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ
ζπλάληεζαλ θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ηδηαίηεξα ηε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείσλ, ε χπαξμή ηνπο ζεσξείηαη απφ ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία, γηαηί εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή
απφιαπζε ηελ νπνία παξέρεη ζην ζρνιείν, ηελ δπλαηφηεηα γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα,
θίλεζε, ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα, θαιή πγεία θαη ηελ επαθή κε ηε θχζε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Η αμηνπνίεζή ηεο ΒΚ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο, ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο
θαη θπθιηθήο παξαγσγήο κέζα ζε έλα «αεηθφξν» ζρνιείν πνπ θαηαλνεί ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ θαζηζηά ζεκαληηθφ
θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αεηθνξία, ηελ νηθνινγηθή
ζπλείδεζε ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κε ηα έληνλα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά,
πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζηηο
πφιεηο.Η παξνχζα έξεπλα δηαπίζησζε πσο ε ιεηηνπξγία ηέηνησλ κνληέισλ θήπσλ πνπ
αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είρε σο απνηέιεζκα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ εκπιέθεη θπζηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηα πξνβιήκαηα, ηηο
ζπγθξνχζεηο πνπ ε ίδηα ε θχζε δεκηνπξγεί φηαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ δηέπνληαη απφ
ππεξάληιεζε ησλ απνζεκάησλ. Γηαπηζηψζεθε αθφκε ε απφθηεζε ζηάζεσλ ζσζηήο
δηαρείξηζεο ησλ θπηψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπλέρεηαο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Η εηήζηα δηαρείξηζε κε βάζε ηα κνληέια θήπσλ πνπ
δηεξεπλήζεθαλ δεκηνχξγεζαλ ζεηηθφ πιαίζην ζην ζρνιηθφ ρψξν γηα κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε
θαη αληίιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ ηηο
απαληήζεηο πξνθχπηνπλ:
1. Ο ξφινο ηεο ζσζηήο επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη ν αηζζεηηθφο ζρεδηαζκφο,
ειίδα 390 απφ 416

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 8, Σεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

2. Ο ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο αθνχ εμεγήζεθε ζηα παηδηά ηη είλαη ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα, ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Η παξνχζα κειέηε έδεημε πσο νη νκάδεο ησλ ζρνιείσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε
ηε ΒΚ σο θαηλνηφκν εξγαιείν θαη πνπ εξσηήζεθαλ αλέδεημαλ πσο ην πξαζίληζκα ησλ
ζρνιηθψλ απιψλ δελ πξέπεη κφλν λα βειηηψλεη ην ζρνιηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα
γελλάεη κηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ζπλερίδεη
ηελ νιηζηηθή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, λα πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη λα ζπλδέη ζπλερψο
ηελ ελαζρφιεζε «έμσ» θαη «κέζα». Ο ζρνιηθφο θήπνο εμσηεξηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη
απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ δαζθάισλ κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο
ζρνιηθήο θεπνπξηθήο δείρλεη φηη αμηνπνίεζε ε δξάζε ην καζεηηθφ δπλακηθφ δεκηνχξγεζε ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο έδεημε ε έξεπλα έγηλαλ πηφ ηθαλνί θαη ζηελ
απηναμηνιφγεζή ηνπο θαη λα ζηε βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, λα
δηαρεηξίδνληαη δπζθνιίεο. Γψζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα βαζηθά κέιε θαη ζηα παηδηά απηφ ην
δηάζηεκα ηεο αζρνιίαο ηνπο λα αλαζηνραζηνχλ, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε. λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ σο έλα βαζκφ, ηελ ππεξθαηαλάισζε ηνπ ζήκεξα.
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ βαζηθψλ κειψλ πξνέθπςαλ:


Να βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ ελδηαθεξφλησλ
ησλ παηδηψλ θαη παξάιιεια λα ηνπο κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε θχζε, ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο γηα ηνλ ζρνιηθφ θήπν.



Να κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά γλψζεηο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ θπηψλ κε ηε
δηαηξνθή θαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνθαιιηέξγεηα.



Δμήγεζαλ ζηα παηδηά θαη αζρνιήζεθαλ κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε.



Δξκήλεπζαλ καδί κε ηνπο καζεηέο, πνιιέο αηηίεο αζζελεηψλ ησλ θεπεπηηθψλ θαη ηελ
θαηαπνιέκεζή ηνπο ρσξίο θπηνθάξκαθα.



Δπεμήγεζαλ ηηο ζπγθαιιηέξγεηεο κε ηα αξσκαηηθά θπηά κέζα ζηνλ θήπν.



Πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ θαη ην πέηπραλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηηο
θαηεγνξηνπνηήζεηο πσλ ιαραληθψλ – θεπεπηηθψλ.



Πέηπραλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά, ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε πξάζηλνπ ζηε
γεηηνληά θαη ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο.



Βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, λα ην
δηακνξθψζνπλ θαη λα ην πξνζηαηέςνπλ.
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο – (καζεηψλ), πξνέθπςαλ:



Αλάπηπμε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ.
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Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαλφεζαλ ηε ζεκαζία
θαη ηε κεγάιε αμία ηεο αηνκηθήο αιιά θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλεηζθνξάο ζηε
δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο.



Αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ρξήζεο ηνπ εδάθνπο, ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ήιηνπ
ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηε θξνληίδα πνπ έρνπλ αλάγθε ηα
θπηά, αλάινγα κε ηηο επνρέο ηνπ. (Καηαλφεζε ηεζζάξσλ επνρψλ).



Καιιηέξγεζαλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ θαη άιισλ πιηθψλ θεπνπξηθήο.



Έλησζαλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θήπνπ ηνπο ζην ζρνιείν ηνπο, αηζζάλζεθαλ
πεξήθαλνη φηαλ νη πιεξνθνξίεο ηνπο δηαρένληαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηα
ζπίηηα ηνπο.



Βειηίσζαλ ηελ έθθξαζή ηνπο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ
εληππψζεψλ ηνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ
ζρνιηθνχ ηνπο θήπνπ.



Καηαλφεζαλ θαιχηεξα καζεκαηηθέο έλλνηεο φπσο εκβαδφλ, πεξίκεηξνο, χςνο, πιάηνο
,εθαηνζηφ, κέηξν, αξηζκνχο.



Δκπέδσζε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν άλζξσπνο είλαη κέξνο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη έρεη θάζε ιφγν λα ην πξνζηαηεχεη.



Δπηπξφζζεηα, δηακνξθψλνληαη πνιίηεο κε θξηηηθή ζθέςε, πνπ ζα αλαζηνράδνληαη, ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.



Μπαίλνπλ νη βάζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα θαη ηζρπξνπνηνχληαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηα
παηδηά σο απξηαλνί ελήιηθεο πνιίηεο, λα ζπκκεηέρνπλ απξφζθνπηα ζηα δξψκελα κηαο
δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο εμαζθαιίδνληαο έλα βηψζηκν κέιινλ ζηνλ πιαλήηε γε.

5. Σςμπεπάζμαηα
Tα επξήκαηα απηήο ηεο πνηνηηθήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο ζηα Σξίθαια
Θεζζαιίαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ
θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ βαζηθψλ κειψλ - εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ πξνο ηνλ ζρνιηθφ
θήπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε δίλεη κηα εηθφλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο – αληηιήςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ
θήπνπ ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ ειάρηζην αλνηθηφ ρψξν γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρνιηθνχ
θήπνπ. Απηή ε πξφζζεηε γεσγξαθηθή πνηθηινκνξθία ζηελ έξεπλα ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ
νδεγεί ζε πην ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο, παξφηξπλζε γηα αχμεζε ησλ θήπσλ ζηα ζρνιεία. ε
γεληθέο γξακκέο, ηα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά ήηαλ ζεηηθά, ελζνπζηαζκέλα θαη κε πνιχ
θαιέο εληππψζεηο γηα ηνλ θήπν ζην ζρνιείν.
Κάπνηα επξήκαηα πξέπεη λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη
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ηα ζρνιεία ηεο παξνχζαο κειέηεο μεθίλεζαλ ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ
ηα παηδηά ζηε θχζε θαη λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαιχηεξα θαη ζε βάζνο θαη λα
ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην «πξαζίληζκα» ησλ ρψξσλ ζηα
ζρνιεία ηνπο.. Μειέηεο ζε άιιεο ρψξεο έδεημαλ επίζεο φηη νη ππάξρνληεο ζρνιηθνί θήπνη
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη φηη δελ έρνπλ αληίθηππν
ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Οη ππνζρφκελεο επηδξάζεηο ηεο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο ζηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σα επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα ζα πξέπεη λα ηχρνπλ θάπνηαο πξνζνρήο
θαη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία αλ ηα ζρνιεία εηζήγαγαλ επίζεο έλα πγηεηλφ
ηξφπν δσήο, εζηηάδνληαο ηφζν ζηε δηαηξνθή φζν θαη ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, φηαλ μεθηλνχλ
ζρνιηθφ θήπν.
Σα βαζηθά κέιε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθψλεζαλ φηη ε ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα
αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
πξφζζεην ζηφρν ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.Σα παηδηά αληηιήθζεθαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ
γλψζεσλ απέλαληη ζηα ιαραληθά, ηα θεπεπηηθά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα,
ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ. Δπίζεο, ην πιαίζην
γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή δειψλεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ φηη έλα έξγν
ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα λα πεηχρεη. Οη ζρνιηθνί θήπνη ζηελ παξνχζα κειέηε
ήηαλ πέξα γηα πέξα εξαζηηερληθνί θαη ζηεξίρηεθαλ ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο γλψζεηο θπξίσο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μπνξεί λα ππάξμεη θαη ρξεκαηνδφηεζε (ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζχιινγνη
γνλέσλ), ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ν πάξάγνληαο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.
Δπηπιένλ, ηα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά, είλαη γεληθά ζεηηθνί λα ζπκκεηάζρνπλ γνλείο ή
άιινη εζεινληέο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα παηδηά ζηνλ θήπν, κέζσ νξγαλσκέλσλ ζρνιηθψλ
δξάζεσλ, γηα λα κεηψζνπλ ηελ πίεζε θαη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
ρξφλνπ θαη μεθνχξαζεο. Δπηπξφζζεηα νη γνλείο, ηα παηδηά θαη νη ηνπηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ θήπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, θάηη πνπ αλαθέξζεθε
σο πξφβιεκα ζηα ζρνιεία. Η ζπκκεηνρή γνλέσλ ζα είλαη επίζεο αλαγθαία γηα ηελ αχμεζε
ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαζψο ε βηβιηνγξαθία δείρλεη
φηη νη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ απφ παηδηά. Οη
γνλείο κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ λα επηζθεθηνχλ ηνλ θήπν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
απνγεχκαηνο γνλέσλ, κπνξνχλ λα ζηαινχλ ελεκεξσηηθά δειηία ζρεηηθά κε ηα νθέιε γηα ηελ
πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο
πξφζιεςεο ζην ζπίηη ή λα θάλνπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη καδί κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
θεπνπξηθή.
Σα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά πξφηεηλαλ φηη έλαο κεγαιχηεξνο ζρνιηθφο θήπνο ζα ήηαλ
επεξγεηηθφο, αιιά ππήξρε έιιεηςε ρψξνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θήπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ – Γήκσλ - κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηα ζρνιεία λα
μεπεξάζνπλ απηφ ην πξφβιεκα θαζψο νη Γήκνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρψξν φπσο ίζσο ζε
πάξθα ή αλνηρηνχο ρψξνπο δίπια ζηα ζρνιεία, γηα λα επεθηείλνπλ ηνλ θήπν ηνπο. Οη ζρνιηθνί
θήπνη πξνζαξκφδνληαη ζηνλ δηαζέζηκν ρψξν ησλ ζρνιείσλ, θαζψο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε
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ζηαζεξφ έδαθνο ή ζε παξηέξηα. Απηφ είλαη επίζεο ζχκθσλν κε έλα πιαίζην επηηπρνχο
εθαξκνγήο, ην νπνίν δειψλεη φηη ε ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί λα είλαη πεηπρεκέλε θαη λα
ηζρπξνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, εάλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαη
ησλ καζεηψλ. Έλαο επηπιένλ θήπνο ζε παξηέξηα (ν νπνίνο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο κε
έλαλ θήπν ζε ζηέξεν έδαθνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε φηαλ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ αξθεηφ
ρψξν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο ηα ζρνιεία
βξίζθνληαλ ζε αζηηθή πεξηνρή. Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη ηα βαζηθά κέιε ηεο παξνχζαο
κειέηεο έδεημαλ δπζθνιίεο ζηελ ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ζρνιηθφ θήπν ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ.
Η ελζσκάησζε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο π.ρ. επέιηθηεο δψλεο, ζηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Η
βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί λα ζπλδηαζηεί ζηα βαζηθά καζήκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε
κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζηα καζεκαηηθά, εχξεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θήπνπ,
δεκηνπξγία θαληαζηηθήο επηρείξεζεο, ζπζρεηηζκφο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο θαη
παξαδνζηαθψλ ζπφξσλ, νηθνινγηθή ιίπαλζε, ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηρήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνλ θήπν. Δπηπιένλ, έλαο ζρνιηθφο θήπνο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΙΔΠ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία, θαζψο ε θχζε, ε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ηα θχξηα ζέκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ
(π.ρ. νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθηεινχλ αλεμάξηεηα πξάμεηο θαηά ηε θξνληίδα ησλ θπηψλ ζην
θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ). Η ελζσκάησζε ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ
πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηνλ θήπν,
θαη ζηελ θαηαλφεζε – πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε νπνία ζα είλαη
ζεκαληηθή γηα λα ηνπο δψζεη θίλεηξα.
Οη δάζθαινη κπνξεί λα ελζαξξπλζνχλ πεξηζζφηεξν φηαλ ν ζρνιηθφο θήπνο δελ ζα είλαη
πιένλ έλαο «επηπιένλ» ζηφρνο ζηε δνπιεηά ηνπο .Έλα ηειεπηαίν εχξεκα είλαη φηη ηα βαζηθά
κέιε ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα είλαη θάπνηνο ππεχζπλνο γηα ηνλ θήπν. Δπίζεο, ην πιαίζην γηα
ηελ επηηπρή εθαξκνγή πξνηείλεη ηελ ζεηηθή ζηάζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ.Μηα πξφηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ην κάζεκα ηεο επέιηθηεο δψλεο
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα δίδεηαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ επηζπκνχλ, έρνπλ ηε
γλψζε θαη ην κεξάθη, ψζηε λα γίλνπλ νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη
κε ηα παηδηά ζην ζρνιηθφ θήπν.
Η κειέηε απηή έρεη δηάθνξεο επηπηψζεηο ζηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.Πξψηνλ, είλαη
ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε θχζε, θαζψο νη
εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Δληνχηνηο, πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε
έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο γηα έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο (π.ρ. πγηεηλή δηαηξνθή θαη
ζσκαηηθή άζθεζε) ελψ εξγάδνληαη ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ζηα ζρνιεία ησλ Σξηθάισλ, είλαη δπλαηφλ λα επηθεληξσζεί θπξίσο ζε
πγηεηλά δηαηξνθή. Γεχηεξνλ, πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
νξγαλσηηθνχ θφξηνπ θαη ηεο πίεζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιηθνχ θήπνπ. Μηα
πηζαλή ζηξαηεγηθή είλαη ε παξνρή επαξθνχο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο (ζχιινγνο γνλέσλ);
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Με ην μεθίλεκα. Σξίηνλ, γηα λα απμεζνχλ νη επηπηψζεηο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ
πγεία, ζα είλαη ζεκαληηθφ λα εκπιαθνχλ νη γνλείο θαη λα γίλεη ειθπζηηθφ ν ζρνιηθφο θήπνο
γηα ηα παηδηά, θάλνληαο ηνλ θήπν πνιχρξσκν, κνηξάδνληαο ηε ζπγθνκηδή θαη εκπνδίδνληαο
ηελ πξφζβαζε ζηνλ θήπν απφ παηδηά πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα θπηά Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε
θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο εξγαζίαο ζηνλ ζρνιηθφ θήπν ζην βαζηθφ πξφγξακκα ηεο
επέιηθηεο δψλεο θαη ε αλαδήηεζε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ γηα ηνλ ζρνιηθφ θήπν, πξνθεηκέλνπ
λα απμεζεί ε ζπγθνκηδή θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξα παηδηά λα εξγαζηνχλ
ζηνλ θήπν. Η ζπλεθηίκεζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πηζηεχνπκε φηη ζα παξαθηλήζεη θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά, αιιά θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γνλείο θαη κπνξεί
ηειηθά λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.

6. Πεπιοπιζμοί
Απηή ε κειέηε δίλεη πνιχηηκε γλψζε ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ
βαζηθψλ κειψλ θαη ησλ παηδηψλ πξνο έλαλ ζρνιηθφ θήπν πνπ απνηειεί θαηλνηφκν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπαζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά έρεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο:


Πξψηνλ, δεδνκέλνπ φηη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο λα κελ
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, είλαη πηζαλφ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά ζε κε ζπκκεηέρνληα ζρνιεία, λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο βαζηθήο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο σο θαηλνηφκν
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Χζηφζν, νη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ,
φπσο ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ην κέγεζνο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. πλεπψο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη δηαθνξέο
ζηηο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ
είλαη πεξηνξηζκέλεο.



Γεχηεξνλ, φια ηα ζρνιεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα αζηηθή
πεξηνρή (πφιε ησλ Σξηθάισλ), ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε γεληθεπζηκφηεηα ζηα
ζρνιεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.



Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά επηιέρηεθαλ
δεηγκαηνιεπηηθά, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κεξνιεςία θαζψο είλαη
πηζαλφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν ηα παηδηά κε ηα πεξηζζφηεξα θίλεηξα ή ηα παηδηά κε
ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην ζρνιηθφ θήπν.



Σέηαξηνλ, ζε νκάδεο καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη πην θπξίαξρνη
καζεηέο παίξλνπλ ζπρλά κέξνο ζε νκηιίεο, έξεπλεο θαη ζπδεηήζεηο θάηη πνπ κπνξεί
λα δψζεη κηα παξακνξθσκέλε εηθφλα ηεο γλψκεο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ.

Σέινο, ηα παηδηά επεξεάδνπλ θαη ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ, ψζηε νη
δηαθνξεηηθέο απφςεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο.
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7. Πποηάζειρ για επιπλέον έπεςνα
Θα ζπληζηνχζακε επηπιένλ εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζε κηα επνρή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ
είλαη ηφζν απαζρνιεκέλνη, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ή ησλ δηαθνπψλ θαηά ηε
ζρνιηθή ρξνληά, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. Γεκηνπξγία επηπιένλ
πξνζσπηθψλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δψζνπλ
πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, επίζεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ. Όζνλ
αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο, πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε πξνζσπηθά ηα ζρνιεία λα δείηε πψο
ιεηηνπξγνχλ νη ζρνιηθνί θήπνη θαη λπσο εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο φπσο ε ρξήζε ηεο
ζρνιηθήο απιήο.Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή ζηνπο καζεηέο, ηα
ζρνιεία θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ επηπιένλ θαη ζηηο ηξεηο
εξεπλεηηθέο ηερληθέο: Σελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηελ πεξεηαίξσ εθπαηδεπηηθή
έξεπλα θαη ηηο ζπλεληεχμεηο.
Η εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηνλ θήπν επεξεάδεη ηνπο καζεηέο παξέρνληαο έλα πιαίζην ζηε
κάζεζή ηνπο. Η ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί επεξεάδεη ηα ζρνιεία καο πξνζθέξνληαο κία
θαηλνηφκν πιαηθφξκα κάζεζεο πνπ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηήζεη φρη κφλν ηνπο καζεηέο καο,
αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο. Πξνηείλνπκε λα πινπνηεζνχλ επηπιένλ έξεπλεο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε, πσο ε ΒΚ εληζρχεη ηελ θνηλσλία μεθηλψληαο απφ ην ζρνιείν, δεκηνπξγψληαο
πεξηβαιινληηθά ζπλεηδεηνχο πνιίηεο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην πάζνο λα βειηηψζνπλ ηηο
γεηηνληέο , λα κεηψζνπλ ηα απφβιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα παξάγνπλ ηνπηθά, πγηή πξντφληα
γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Δλψ ν ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο νινθιεξψζεθε, ε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θήπν δελ έρεη ηειεηψζεη. Απηή ηε
ζηηγκή πνιιά απφ απηά πνπ εξεπλήζακε παξακέλνπλ ζεσξεηηθά.
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Παπάπηημα 1
Οι επυηήζειρ ππορ ηα βαζικά μέλη/εκπαιδεςηικούρ
Σα εξσηήκαηα, ζηα νπνία θιήζεθαλ ηα βαζηθά κέιε – εθπαηδεπηηθνί, λα εθθξάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή, ηε δξάζε θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνπο ζρνιηθνχο
θήπνπο, είλαη ηα αθφινπζα:
1ο Δπώηημα: «Πσο γελλήζεθε ε ηδέα λα μεθηλήζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζρνιηθόο
θήπνο»;
2ο Δπώηημα: «Πνην είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ν ζρνιηθόο θήπνο;
Απνηειεί κέξνο κηαο επξύηεξεο παηδαγσγηθήο ζηάζεο θαη πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεζίαο ζην ζρνιείν ζαο»;
3ο Δπώηημα: «Υπάξρνπλ άιιεο δξάζεηο ζην ζρνιείν ζαο γηα ηελ επαθή ησλ καζεηώλ κε ην
θπζηθό πεξηβάιινλ»;
4ο Δπώηημα: «Θεσξείηε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ, θαηλνηόκν
εξγαιείν κάζεζεο θαη παηδαγσγηθήο ελαζρόιεζεο»;
5ο Δπώηημα: «Μπνξεί έλαο ζρνιηθόο θήπνο λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε
ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο»;
6ο Δπώηημα: «Αλ ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ κε ηνλ ζρνιηθό θήπν ηνπο
επαηζζεηνπνηεί ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, πνηα θαηά ηε
γλώκε ζαο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ηεθκεξηώλνπλ»;
7ο Δπώηημα: «Πνηνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ
ζαο θήπνπ»;


«Εθπαηδεπηηθνί, όινη νη εθπαηδεπηηθνί»;



«Μαζεηέο; Από πνηεο ηάμεηο; Όινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ή κόλν ιίγνη»;



«Σπκκεηέρνπλ νη γνλείο; αλ όρη γηαηί»;

8ο Δπώηημα: «Πόηε δξαζηεξηνπνηνύληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζηνλ ζρνιηθό θήπν»;


«Καηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο; Επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθνπώλ»;



«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ»;

9ο Δπώηημα: «Καιιηέξγεηα ιαραληθώλ, θεπεπηηθώλ ή θαη δέληξσλ»:


«Πνηνο ζαο πξνκεζεύεη ηνπο ζπόξνπο θαη ηα θπηά»;



«Πνηα ιαραληθά, θεπεπηηθά ή θξνύηα ζπέξλεηε ζηνλ θήπν»;



«Φπηξώλνπλ θαη αλαπηύζζνληαη όια; Αλ όρη γηαηί»;

10ο Δπώηημα: «Τη ζπκβαίλεη κε ηε ζπγθνκηδή θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ζαο»;
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11ο Δπώηημα: «Αληηιακβάλεζζε ηα νθέιε γηα ηα παηδηά πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θήπν
ηνπ ζρνιείνπ; Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη απηά; (ηα νθέιε)»;
12ο Δπώηημα: «Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα εκπόδηα δεκηνπξγίαο ελόο ζρνιηθνύ θήπνπ; Πνηα
από όια είλαη ην βαζηθό»;

Παπάπηημα 2
Οι επυηήζειρ ππορ ηοςρ μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ
1ο Δπώηημα: «Με ηη κνηάδεη ν θήπνο ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;
2ο Δπώηημα: «Πόζν θαηξό αζρνιείζηε ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;
3ο Δπώηημα: «Πνηα ιαραληθά ή άιια θεπεπηηθά θπηέςαηε θαη θαιιηεξγήζαηε ζηνλ θήπν ηνπ
ζρνιείνπ; Θέιεηε λα θαιιηεξγήζεηε άιια ιαραληθά ζηνλ θήπν»;
4ο Δπώηημα: «Αζρνιείζηε κε ηνλ δάζθαιό ζαο ζηνλ θήπν, κόλνη ζαο ή κε ζπκκαζεηέο ζαο»;


«Σ’ επραξηζηεί λα δνπιεύεηο κόλνο ζηνλ θήπν; Αλ λαη, γηαηί»;



«Επηζπκείηε θαη ζέιεηε ηε βνήζεηα θαη ηε γλώζε ηνπ δαζθάινπ ζαο ζηνλ θήπν; Γηαηί»;

5ο Δπώηημα: «Τη πηζηεύεηε γηα ηελ αζρνιία ζαο ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;


«Τη ζαο αξέζεη ζε απηό»;



«Τη δελ ζαο αξέζεη ζε απηό»;

6ο Δπώηημα: «Πηζηεύεηε όηη είλαη θαιό λα είζηε έμσ ζηε θύζε όηαλ εξγάδεζηε ζηνλ
θήπν; Γηαηί»;


«Γλσξίδεηε όηη ηα ρέξηα ζαο ιεξώλνληαη όηαλ αζρνιείζηε θαη δεκηνπξγείηε ζηνλ
θήπν; Σαο ελνριεί απηό»;

7ο Δπώηημα: «Μηιάηε γηα ηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ηνπο θίινπο ζαο
ή κε ηνπο γνλείο ζαο ζην ζπίηη; Τη αθξηβώο ζπδεηάηε»;
8ο Ερώτημα: «Σπκκαζεηέο ζαο πξόζθπγεο ή από άιια θξάηε ζπκκεηέρνπλ καδί ζαο ζηηο
εξγαζίεο ζηνλ θήπν;
9ο Δπώηημα: «Θα ζπλερίζεηο λα ζθαιίδεηο, λα θπηεύεηο θαη λα αζρνιείζαη κε ηνλ ζρνιηθό
θήπν»;
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