
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ο χώρος του σχολείου είναι για όλους, μαθητές και διδάσκοντες, το άλλο σπίτι μας, αφού περνάμε 

σε αυτό τη μισή μας μέρα για οκτώ μήνες το χρόνο. Ένας χώρος που ιδανικά  θα μπορούσε να μας 

εμπνεύσει με τα χαρακτηριστικά και την ενέργειά του, ώστε να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε 

το καλύτερο δυναμικό μας. Πραγματικά, όμως, ένας χώρος που εκπληρώνει με βέλτιστο τρόπο το 

σκοπό του, να εξυπηρετεί τις παιδαγωγικές και μορφωτικές ανάγκες των ενοίκων του, δεν είναι 

δυνατό να υπάρξει, αν η διαρκής φροντίδα για αυτόν δεν είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες των 

ενοίκων του και όχι μόνο της Πολιτείας. 

Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο που, όπως όλα τα παλιά πράγματα, χρειάζεται 

συντήρηση και φροντίδα ώστε να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί τις τωρινές μας ανάγκες. Αν 

περιηγηθούμε προσεχτικά στο χώρο του, θα δούμε ότι υπάρχουν σε αυτό πολλά σημεία τα οποία 

θα μπορούσαν με κάποια φροντίδα και έμπνευση να μεταμορφωθούν και να γίνουν πιο φιλόξενα, 

πράγμα που θα μπορούσε να αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινή  μας ζωή στο σχολείο. Η 

δραστηριοποίηση  μας για τη συντήρηση όσο και  την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 

σχολείου μας επιβεβαιώνει και ενισχύει τους δεσμούς της κοινότητας στην οποία ανήκουμε, αυξάνει 

την αυτοπεποίθησή μας και γενικότερα ενισχύει τα θετικά αισθήματα, αφού η συμμετοχή μας σε ένα 

συλλογικό έργο που αποσκοπεί στο καλό όλων μας μπορεί να είναι μια πολύτιμη ψυχαγωγική και 

διδακτική εμπειρία. 

Η πίσω αυλή του σχολείου μας είναι ένας χώρος προς το παρόν μη προσβάσιμος. Ένας 

αφρόντιστος υποτυπώδης κήπος υπάρχει σε αυτόν. Ο πίσω τοίχος του σχολικού κτιρίου όπως και 

ο φαρδύς διάδρομος που οδηγεί σε αυτόν από την μπροστινή αυλή δεν βάφτηκαν όπως το 

υπόλοιπο κτίσμα κατά την τελευταία συντήρηση του. Ο χώρος  συχνά γεμίζει σκουπίδια από 

παρακείμενες κατοικίες, ή από απροσεξία των μαθητών ή από όσα παρασύρει ο άνεμος από τον 

γύρω χώρο. Σκεφτείτε τι θα κερδίζαμε αν είχαμε επιπλέον χώρο για παιχνίδι και άλλες σχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον χώρο! 

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να εκφράσετε το ενδιαφέρον και τις ιδέες σας για την αναμόρφωση 
αυτού του ανενεργού και αφιλόξενου υπό τις παρούσες συνθήκες σχολικού χώρου. Εσείς που 
νομίζετε ότι θα μπορούσατε αφιερώνοντας λίγο χρόνο να προσφέρετε κάποια υπηρεσία στον εαυτό 
σας και στους συμμαθητές σας συμμετέχοντας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τον 
καλλωπισμό  της πίσω αυλής και του κήπου του σχολείου μας, σπεύσατε! 

Οι ιδέες μας στην προσέγγιση του στόχου μας: 

• Να γνωρίσουμε καλλιτεχνικά έργα με θέμα τα άνθη και τους κήπους (προβολή 

κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ, ψηφιακή «ξενάγηση» σε διάφορα μουσεία που 

εκθέτουν έργα με θέμα την φύση /τους κήπους/τα άνθη, συζήτηση και έκθεση απόψεων για 

τις νέες αντιλήψεις ανάπτυξης του φυτικού κόσμου/ βιοποικιλότητας των πόλεων)  

• Να διακοσμήσουμε με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τη φυτική βλάστηση τους τοίχους της 

αυλής.  

• Να μιλήσουμε και να μελετήσουμε τα φυτά που θα μπορούσαν ευδοκιμήσουν στο περιβάλλον 

του χώρου που διαθέτουμε. 

• Να μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική των κήπων και να μελετήσουμε παραδείγματα γνωστών 

και άγνωστων κήπων σε όλο τον κόσμο καθώς και τη χρήση αλλά και τον συμβολισμό αυτών. 

• Να προετοιμάσουμε το χώρο για να φυτέψουμε καινούρια φυτά. 

• Να φτιάξουμε κατασκευές εμπνευσμένες  άνθη, φυτά και τον κήπο σαν οργανικό σύνολο.   

• Να “παντρέψουμε” τις δραστηριότητες μας με σχετικές δράσεις στο πλαίσιο άλλων 

μαθημάτων όπως τα καλλιτεχνικά ή η τεχνολογία. 



• Να εργαστούμε  χειρωνακτικά και πνευματικά διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας ώστε να γίνει 

αυτός ο χώρος μέρος μάθησης και ψυχαγωγίας ανανεώνοντας το ενδιαφέρον όλων μας για 

πράγματα που θεωρούμε δεδομένα. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές και μαθήτριες, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή γνωστοποιώντας το 

ενδιαφέρον τους στην κα Πετρόχειλου ή στον υπεύθυνο καθηγητή της  τάξης τους. 

 


