
 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΟ 2ο 
ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
Σχολικό έτος 2018-19 



Στοχοθεσία 

 
1) Οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν  τον τρόπο που 
γεννιούνται, πολλαπλασιάζονται, καλλιεργούνται, καρποφορούν τα 
φυτά , να μάθουν να παράγουν βιολογικό λίπασμα με κομποστοποίηση 
 
2) Να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού που 
έχει σκοπό την παραγωγή προϊόντων και τη βελτίωση της αισθητικής 
του σχολείου 
 
3) Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με την καλλιέργεια της γης  
 
4) Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για τη γεωργία, τη γη και να 
αισθανθούν τη χαρά της δημιουργικότητας και της συνεργασίας 
 
5) Να μάθουν τους κανόνες της σωστής διατροφής  
 



Συνεργαζόμενοι φορείς ή/και χορηγοί: 
 
-Μακρής Ευάγγελος, γεωπόνος και επιχειρηματίας  της 
περιοχής, μέλος του Συλλόγου Γονέων 
 
-Σύλλογος Γονέων 2ου Δ.Σ. Σιδηροκάστρου 
 
-Κοινότητα Πελίτι Κομοτηνής 
 
-ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου 
 
 



 

Επεισόδιο 1: 
«Λαχανόκηποι», μια ιδέα  

της Γ΄ τάξης  









 

Επεισόδιο 2:  
Σκέψεις και μετρήσεις για 

την εγκατάσταση στον χώρο 
«5Χ5» που ήταν σε αχρησία 

 







 

Επεισόδιο 3:  
Οι απαραίτητες αλλαγές με 
τη βοήθεια του Συλλόγου 

Γονέων  
 





 

Επεισόδιο 4:  
Πώς θα φτιάξουμε σπορεία; 

Στη λαϊκή αγορά για 
ψαροκασέλες που θα 
γίνονταν σκουπίδια 

 











 

Επεισόδιο 5:  
Σάββατο οι γονείς στο 

σχολείο και… έτοιμα τα 
παρτέρια! 

 









 

Επεισόδιο 6:  
Σεμινάριο για μικρούς και 
μεγάλους με δάσκαλό μας 

τον κύριο γεωπόνο 
 







 

Επεισόδιο 7:  
ΕΠΑΛ σημαίνει δύναμη 

(και πολλή πολλή βοήθεια)  
 
 









 

Επεισόδιο 8:  
Φυτεύοντας όλοι μαζί τους 
παραδοσιακούς σπόρους 

της κοινότητας Πελίτι  
 
 













 

Επεισόδιο 9:  
Σπορόφυτα και στο 

ολοήμερο 
 
 





 

Επεισόδιο 10:  
Τα σπορόφυτα μεγαλώνουν 
στις τάξεις με τη φροντίδα 

των παιδιών  
 
 







 

Επεισόδιο 11:  
Ένα σπορόφυτο δώρο σε 

κάθε μαθητή/τρια πριν τις 
διακοπές του Πάσχα 

 
 





 

Επεισόδιο 12: Μετά το 
Πάσχα τα σπορόφυτα 

μεγάλωσαν. Πολύ 
μεγάλωσαν! 

 
 





Επεισόδιο 13: Αποφασίσαμε να 
διανείμουμε 300 περίπου από τα 
μεγάλα, πλέον, σπορόφυτα που δεν θα 
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εμείς, 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα υπόλοιπα 
θα φυτευτούν στα παρτέρια μας. 
 





 

Επεισόδιο 14: Πρώτο τμήμα 
που φυτεύει σπορόφυτα 
ντοματοπιπεριάς, το Δ1.  

 



Ξεβοτανίζουμε, ρίχνουμε ζεόλιθο και κοπριά 



Σκάβουμε 
τρυπούλες 
και…. έτοιμο 
το παρτέρι 
του Δ1! 



Οι Σχολικοί Κήποι περιμένουν και τα 
υπόλοιπα τμήματα.  
 
Η εργασία μας συνεχίζεται…. 


