
O κήπος μας  

67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  



   Το παλιό κτίριο του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης  





η Ξηροκρήνη  



2013-2014 

Το ξεκίνημα  



Νοέμβριος 2013 

                       Το μάζεμα της ελιάς  





   Η ελιά ή ελαιόδενδρο ή λιόδεντρο είναι ένα δέντρο, 
το οποίο συναντάται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Ο 
καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν 
παράγεται το ελαιόλαδο.  

    Κάθε χρόνο, τα δύο λιόδεντρα της αυλής μας 
γεμίζουν με καρπούς.  Φέτος, όμως, τα παιδιά του 
σχολείου μας έκαναν κάτι διαφορετικό. Το 
Νοέμβριο, οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού 
συζήτησαν στις τάξεις τους για την ελιά, βγήκαν 
στην αυλή, παρατήρησαν πώς οργανώνεται η 
συγκομιδή των καρπών και τις μάζεψαν !   



   Ο καιρός πέρασε και το Φεβρουάριο οι ελιές μας 
ήταν πια έτοιμες!  

   Χωρίς, λοιπόν, να χάνουμε καιρό, αποφασίσουμε να 
τις χρησιμοποιήσουμε! Μαζέψαμε συνταγές και με 
τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων (ευχαριστούμε 
πολύ την κυρία Μαλβίνα) φτιάξαμε με τις ελιές μας 
-και φάγαμε- φοβερά ψωμιά και κουλουράκια! 

































2014-2015 

Ενδοσχολικές δράσεις  



















Τάξη:  Γ1  

 

Μπαρμπούτη 

Ξανθή 

















• Ενημέρωσαν και ενεργοποίησαν όλη τη σχολική κοινότητα 
για τη δυνατότητα ενασχόλησης με τον σχολικό κήπο  

•  Αναγνώρισαν με τα ονόματά τους διάφορα είδη δένδρων, 
θάμνων, χαμηλής βλάστησης και κηπευτικών 

•  Επιχειρηματολόγησαν για τα πλεονεκτήματα δημιουργίας 
σχολικού κήπου και αντιλήφθηκαν τη διαδικασία της 
φυτικής παραγωγής 

• Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με κατάλληλους φορείς 
(π.χ. υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, σύλλογος γονέων, 
εκπαιδευτικοί, εθελοντές) για τη δημιουργία του κήπου 

• Ανέλαβαν υπεύθυνα τη φύτευση, καλλιέργεια και φροντίδα 
του  

 

 

 



2015-2016 

Συνεργασίες – Διάχυση γνώσεων εκτός σχολικής 
κοινότητας  













1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις  √ 

 

2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ προβλήματος 

 

3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ προβλήματος  

 

4ο Επίπεδο: Δράσεις 

 



   Eat Wise: Educating for a healthy and 
sustainable diet 

 

    Στρατηγική σύμπραξη (ΚΑ2) 2015-2017 για την υγιεινή 
διατροφή και με τη δημιουργία λαχανόκηπου 

     

     Greece, Spain, Romania, Bulgaria, Turkey, Czech Republic  



•  Students will learn about balanced diet, about  wise 
shopping (choosing green, local, seasonable food; reducing 
waste and litter;  reading food labels... ) about how to 
recycle resulting rubbish... 

•  All this, in order to help them  acquire a consciouness of 
compromise that will lead future citizens to improve 
lifestyle, to take care of natural environment and to 
promote fair trade. 

• Children will share with their European partners the results 
of their learning,  as well as compare the different 
seasonable products you can find in each country , the 
cooking traditions- usually closely related to land and 
nature,  the cost of different menues in the different 
partner countries and of course the different  habits related 
to food. 

  



   We would like to make the most of the possibilities each 
community offers to raise awareness in students of the 
natural food cycle: grow- prepare- cook - eat - compost.  

 

    These various means can be: Eco- farms, school´s vegetable 
garden, Agenda 21project, internet researching, surveys, 
eldest people... 

 

    We would also like our work to have an impact in the 
community by involving it in the consecution of the project 
aims and by organizing different campaigns addressed not 
only to students but also to parents and other members of 
the community. We are thinking of a : balanced diet 
campaign, a sustainable food campaign and a litter 
reducing campaign.  

 







Είναι αδύνατο για ένα παιδί που εργάζεται στον κήπο 
να μη συντονιστεί με ορισμένους  παγκόσμιους νόμους ...,  
ανακατεύοντας το έδαφος ακούραστα έτσι ώστε να αφήσει την υγρασία 
και τον αέρα, τη φύση, να βυθιστεί μυστικά, βαθιά μέσα στην καρδιά του 

 
DORA   WILLIAMS 
Gardens and Their Meaning, 1911 


