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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η Αεηθόξνο Αλάπηπμε απνζθνπεί λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίωζεο ηνπ αλζξώπνπ, 

δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ. Η δηαθύιαμε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απνηειεί 

πξωηαξρηθό ζηόρν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, θαζώο ν ξπζκόο 

απώιεηαο εηδώλ είλαη ζήκεξα εθαηνληαπιάζηνο έωο ρηιηαπιάζηνο ηνπ θπζηθνύ, εμαηηίαο 

θπξίωο ηωλ αλζξωπίλωλ δξαζηεξηνηήηωλ, ζύκθωλα κε ηνλ Οξγαληζκό Σξνθίκωλ θαη 

Γεωξγίαο ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ. Η Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ πινύην 

βηνπνηθηιόηεηαο, ιόγω ηεο γεωκνξθνινγηθήο εηεξνγέλεηαο, ηεο θιηκαηηθήο πνηθηιίαο θαη ηεο 

γεωγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Δηδηθόηεξα ζηελ Κξήηε ππάξρνπλ 196 είδε ελδεκηθώλ θπηώλ 

πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιια κέξε. ηηο κέξεο καο, όκωο, θαηαγξάθνληαη πάλω από 67 

απεηινύκελα θπηά ζην λεζί πνπ κεξηθά από απηά είλαη θαη ελδεκηθά, όπωο ην 

Κπθιάκηλν θαη ν Γίθηακνο. ηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

πινπνηήζεθε ην πξόγξακκα «Σα ελδεκηθά θπηά ηνπ ηόπνπ καο κέζα από ηηο ηέρλεο θαη 

ηα γξάκκαηα» θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012, κε ηε ζπκκεηνρή 30 καζεηώλ ηεο Β΄ 

γπκλαζίνπ ηνπ Αηζηπνπνύινπ Ρεζύκλεο. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

γλωξηκία ηωλ καζεηώλ κε ηα θύξηα ελδεκηθά θπηά ηεο Κξήηεο, ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε κέζα από δηαζεκαηηθέο θαη βηωκαηηθέο κεζόδνπο θαη ε κεηέπεηηα 

δέζκεπζή ηνπο γηα επηθείκελε δξάζε πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηωλ 

ελδεκηθώλ θπηώλ ηνπ ηόπνπ ηνπο. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ρνιηθά Πξνγξάκκαηα  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: aεηθόξνο αλάπηπμε, βηνπνηθηιόηεηα, ελδεκηθά θπηά ηεο Κξήηεο, 

απεηινύκελα θπηά, πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

πξνηεξαηόηεηεο, αιιά θαη πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Ζ Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε απνζθνπεί ζην λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ, 

δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ. Ζ επεκεξία ηνπ αλζξώπνπ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα όξηα πνπ ζέηνπλ νη νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο κεηαμύ ησλ 

θπζηθώλ ζπζηεκάησλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηνλ γλώκνλα γηα ηηο αλζξώπηλεο 

επηινγέο. 
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Ζ δηαθύιαμε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απνηειεί πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ηνπ 6
νπ

 πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Κνηλόηεηαο γηα ην 

πεξηβάιινλ. Ζ βηνπνηθηιόηεηα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζώο ε απώιεηα εηδώλ 

επεξεάδεη ηελ πγεία  ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζώο ην θάζε είδνο δηαδξακαηίδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξόιν κέζα ζην νηθνζύζηεκα θαη ζπλδέεηαη κε ηα άιια είδε. ύκθσλα 

κε ηνλ Οξγαληζκό Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ν ξπζκόο 

απώιεηαο εηδώλ είλαη ζήκεξα εθαηνληαπιάζηνο έσο ρηιηαπιάζηνο ηνπ θπζηθνύ, 

εμαηηίαο θπξίσο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ζ Διιάδα, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ πνηθίινπ αλάγιπθνπ, ησλ 

παξαδνζηαθώλ γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ζε γεληθέο 

γξακκέο καθξνρξόληαο όριεζεο από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, είλαη από ηηο 

πινπζηόηεξεο ρώξεο ζε όια ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ βηνπνηθηιόηεηα. 

 

Ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο ελδεκηθώλ θπηώλ, 196 πνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά δηθά ηεο θαη πάλσ από 72 πνπ βξίζθνληαη θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. Ο 

πινύζηνο ελδεκηζκόο νθείιεηαη θύξηα ζηελ απνκόλσζή ηεο γηα εθαηνκκύξηα ρξόληα 

από ηελ επεηξσηηθή κάδα, ζηελ ύπαξμε ςειώλ βνπλώλ θαη ζηε κεγάιε πνηθηιία 

βηνηόπσλ.  

 

Μεξηθά από ηα ελδεκηθά θπηά ηεο Κξήηεο είλαη νη Μαξνπιίηζεο, ν Γίθηακνο ή 

Έξσληαο, ε Πεγνπληά, ε Μαινηήξα, Ζ Κακπαλνύια ε Βξαρόθηιε, ην Κξεηηθό 

Κπθιάκηλν, ν Κξεηηθόο Έβελνο, ν Κξόθνο ηνπ Bory, ν Φνίληθαο ηνπ Θεόθξαζηνπ, ε 

Υηνλνδόμα, ε ηνπιίπα ηνπ Doerfler, ε αλεκώλε ε Κεπαία, ε Aκπειηηζά, ην Άξν ηεο 

Ίδεο, θ.ά. 

 

Όκσο, ζηηο κέξεο καο θαηαγξάθνληαη πάλσ από 67 απεηινύκελα θπηά ζηελ Κξήηε 

πνπ κεξηθά από απηά είλαη ελδεκηθά, όπσο ην Κπθιάκηλν θαη  ν Γίθηακνο. ηελ 

νηθνινγηθή απηή θαηαζηξνθή ζπληεινύλ ε θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ, ε εθρέξζσζε 

γηα νηθνπεδνπνίεζε ή θαιιηέξγεηα, ε ππεξβνιηθή ζπιινγή θάπνησλ θπηώλ, νη 

δαζηθέο ππξθαγηέο, ε ππεξβόζθεζε, ε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ θ.ά. 

 

Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε ζύγρξνλε επνρή 

επηιέρζεθε ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Σα ελδεκηθά θπηά ηνπ ηόπνπ καο κέζα 

από ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα».  

 

κοπόρ-ηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ  
Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηα ελδεκηθά 

θπηά ηεο Κξήηεο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, θαζώο θαη ε παξαθίλεζε 

θαη κεηέπεηηα ε δέζκεπζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο κείσζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο εμαθάληζεο ησλ εηδώλ ζηνλ ηόπν ηνπο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα νη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο: 

 λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 λα αλαγλσξίδνπλ πεξηνρέο πινύζηεο ζε βηνπνηθηιόηεηα ζηνλ ηόπν ηνπο θαη 

εηδηθά απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

 λα αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ ζηελ νηθνινγηθή αιπζίδα  
 λα αλαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ελδεκηθά θπηά ηνπ ηόπνπ ηνπο 
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 λα αληηιεθζνύλ ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

ζηελ εμαθάληζε ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ  
 λα πξνβιεκαηηζηνύλ σο πξνο ηελ επζύλε θαη ηνλ ξόιν ηνπ αηόκνπ θαη ηεο 

νκάδαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινύκελσλ πξνο εμαθάληζε θπηώλ  

 λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο θαη κεηξίαζεο ησλ απεηιώλ  

 λα αλαπηύμνπλ δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο 
 λα γλσξίζνπλ κύζνπο, ζηίρνπο, ηξαγνύδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα ελδεκηθά 

θπηά ηνπ ηόπνπ ηνπο 

 λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κέζα από ηε κνπζηθή θαη ηα εηθαζηηθά 
 λα θαιιηεξγήζνπλ ηα αηζζεηηθά ηνπο θξηηήξηα κέζα από ηελ αξκνλία κε ηε 

θύζε 
 λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ. 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο 

αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, πξνσζώληαο παξάιιεια 

ην νκαδηθό πλεύκα θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο βαζίζηεθε ζηε Βησκαηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα καζαίλεη κέζα ζε έλα  

αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ αληαιιαγήο εκπεηξηώλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ζηε 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, όπνπ θαηαξγείηαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ύιεο θαη ην 

πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά θαη ζηελ Οκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληαιιάζζνπλ απόςεηο θαη πιεξνθνξίεο, λα 

ειέγρνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, λα αληηπαξαζέηνπλ, λα ππνζέηνπλ, λα εξεπλνύλ 

θαη ζην ηέινο λα θαηαιήγνπλ ζε ηεθκεξησκέλεο απόςεηο, ιύζεηο θαη πξνηάζεηο 

(Μαηζαγγνύξαο, 2003). 

 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο έμσ από ηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο (κειέηε πεδίνπ), όπνπ νη καζεηέο κε ηε ζπλνδεία  

εθπαηδεπηηθώλ κεηαβαίλνπλ ζε έλαλ ηόπν, όπνπ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ 

απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή, ε πνιηηηζηηθή θαη ε ςπραγσγηθή ηνπ αμία. 

 

Σέινο, πινπνηήζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο βίσζαλ ην 

πεξηβάιινλ κέζα από κηα θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε, όπσο ε δσγξαθηθή θαη ηα 

θηλνύκελα γξαθηθά. 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνζεγγίζζεθε νιηζηηθά, θαζώο πεξηείρε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κέζα από έλα εύξνο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, όπσο: θπζηθέο επηζηήκεο, 

ιανγξαθία, ινγνηερλία, εηθαζηηθά, κνπζηθή θ.ά.  

 

 

Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ  



Με ηελ εκςύρσζε ησλ καζεηώλ, ζην πιαίζην ησλ ζπλεξγαηηθώλ νκάδσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνίθηιεο δξαζηεξηόηεηεο. Αξρηθά, 

πινπνηήζεθε ε επηζηεκνληθή ζπιινγή πιεξνθνξηαθνύ θαη θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ γηα 

ηα ελδεκηθά θπηά από αλαδήηεζε ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ην δηαδίθηπν. Ζ θάζε 

νκάδα παξνπζίαζε ην πιηθό πνπ βξήθε ζηελ ηάμε θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε γηα ηελ 

νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ηελ εγγελή αμία ησλ εηδώλ θαη ηνλ πινύζην 

ελδεκηζκό ηεο Κξήηεο 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάγλσζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, κύζσλ 

θαη απαγγειία πνηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα ελδεκηθά θπηά. ηε θάζε απηή νη καζεηέο 

γλώξηζαλ ηνπο κύζνπο ηεο Παησληάο, ηεο Ίξηδαο, ηνπ Κξόθνπ θαη ηεο Αλεκώλεο θαη 

απάγγεηιαλ ηα παξαθάησ πνηήκαηα: «Κπθιάκηλν» ηνπ Γ.Μαξθόπνπινπ, «Δίκαη έλα 

κηθξό θπθιάκηλν» ηνπ Υ. ηπιηαλέα, «Δλ άλζνο» ηνπ Κ. Παιακά θ.α. Αθνινύζεζε ε 

ζπγγξαθή παξακπζηνύ ζρεηηθνύ κε ηα ελδεκηθά θπηά ηεο Κξήηεο. 

 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν εξγαζηήξηα. Σν έλα δσγξαθηθήο κε ζέκα 

ηα ελδεκηθά θπηά ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ην άιιν δεκηνπξγία animation κε 

θαηαζθεπαζκέλνπο ήξσεο από πιαζηειίλε. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο. Ζ κία ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ, όπνπ νη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «ηεο Ακάιζεηαο ηε γε, ρξώκα, άξσκα, δσή» γηα ηελ 

βηνπνηθηιόηεηα θαη ηνλ ελδεκηζκό ζηνλ Φεινξείηε. Ζ άιιε ζην Μεζνγεηαθό 

Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Υαλίσλ, όπνπ ε πεξηβαιινληηθή νκάδα επηζθέθηεθε ην 

Δξεπλεηηθό εξγαζηήξην, ηελ ηξάπεδα ζπεξκάησλ ζπάλησλ ελδεκηθώλ θπηώλ θαη ηνλ 

βνηαληθό θήπν.  

 

Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ επζύλε ηνπ αηόκνπ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θπζηθήο πνηθηινκνξθίαο, πξνηάζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηε θπζηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινύκελσλ πξνο 

εμαθάληζε θπηώλ θαη αλαδεηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν νξγαλώζεηο πνπ αζρνινύληαη κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κε ζθνπό ηελ κειινληηθή ππνζηήξημή ηνπο. 

  

 ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ρόξεςαλ κε ηξαγνύδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ελδεκηθά θπηά, όπσο: «Κπθιάκηλν θπθιάκηλν ζηνπ βξάρνπ ηε 

ζρηζκάδα..», «Γεηά ζνπ θύξηε Μελεμέ», «..Πνηνο θεπνπξόο θξνληίδεη ζε βηόια κνπ 

κπαιθσλάηε..» θ.ά. 

 

Σέινο, αθνινύζεζε ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πεξηνδηθό ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζώο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζην ζρνιείν πνπ πεξηειάκβαλε 

πξνβνιή DVD κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ.  

 

Πεπιγπαθή διαζηάζεων ανηικειμένος  
Μέζα από ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη θαλεξή ε αιιεινζύλδεζε ησλ 

επηζηεκνληθώλ πεδίσλ θαη ε δηάρπζε γλώζεσλ πξνο άιια καζήκαηα πνπ εληζρύνπλ 

ηηο δνκέο-γλώζεηο ησλ καζεηώλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθά από ηα πεδία πνπ 

εμεηάζηεθε ην ζέκα. 



 Πεπιβαλλονηική Αγωγή: Αθύπληζε θαη πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινύκελσλ θαη ησλ 

ελδεκηθώλ θπηώλ.  

 Βιολογία: Πεξηγξαθή ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο ηεο Κξήηεο θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

Ρεζύκλνπ. 

 Γεωλογία: Ζ ζεκαζία ηεο γέλεζεο θαη ηνπ αλάγιπθνπ ηεο Κξήηεο ζηε ζύλζεζε 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Ηζηοπία: Αλαθνξέο ζηνλ Γίθηακν από ηνλ Βηξγίιην ζηελ «Αηλεηάδα» θαη από ηνλ 

Αξηζηνηέιε ζηε «Πεξί Εώσλ Ηζηνξία» 

 Μςθολογία: Αλαθνξά ζηνπο κύζνπο ηεο Παησληάο, ηεο Ίξηδαο, ηνπ Κξόθνπ, ηεο 

Αλεκώλεο 

 Ποίηζη-Λογοηεσνία: Αλαθνξέο ζε θείκελα θαη πνηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ελδεκηθά θπηά, όπσο ν «Δπηηάθηνο» ηνπ Βίσλα θαη ην «Κπθιάκηλν» ηνπ Γ. 

Μαξθόπνπινπ. 

 ςγγπαθή Παπαμςθιού: «Ζ ρηνλόδνμα»  

 Δικαζηικά- Κινούμενα Γπαθικά: ‘Έξγα Εσγξαθηθήο θαη Αnimation ζρεηηθά κε 

ηα ελδεκηθά θπηά 

 Μοςζική-Σπαγούδι: Γλσξηκία κε γλσζηά ηξαγνύδηα, όπσο ε «Ζ αλεκώλα» κε ηε 

θσλή ηνπ Καδαληδίδε, «Ο Μπαμέο» κε ηνπο θνπιά θαη Βξέλδν, «Υξώκαηα θαη 

Αξώκαηα» κε ηνλ Ν. Ξπινύξε, «Γεηα ζνπ θύξηε Μελεμέ» κε ηελ Σζαλαθιίδνπ 

θ.α. 

 Υοπόρ: Κξεηηθόο πξηόο, Κξεηηθόο Πεληνδάιεο, Βάιο 

 Γιαηποθή-Τγεία: Γεκηνπξγία ξνθήκαηνο από ην Κξεηηθό ελδεκηθό βόηαλν 

Μαινηήξα 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλνληαη ε πνιπδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε δηάρπζε γλώζεσλ πξνο δηαθνξεηηθά καζήκαηα, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ην δεκηνπξγηθό θνκκάηη θαη ηηο 

ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε εκπινθή ηνπο ρσξίο απώιεηεο ζην πξόγξακκα, ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία θήπνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπίζεο, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα νκαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, θαζώο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη αλέιαβαλ ξόινπο θαη 

αξκνδηόηεηεο.  

 

Αληίζεηα, ζηα αξλεηηθά ππνδεηθλύεηαη ην ρξνληθό έιιεηκκα κε ηελ 

επαθόινπζε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλαβνιή εζεινληηθώλ δξάζεσλ γηα ηελ επόκελε ρξνληά. 
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