
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΩΝ 

 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
(ΜΑΙΧ), Ιστοσελίδα: www.maich.gr,  

 e-mail: info@maich.gr, τηλ. 28210 35000 

 Συνεταιρισμός Παραγωγών-Καταναλωτών Οικολογι-
κών Προϊόντων «ΓΑΙΑ», Τηλ: 28210 28783, 28210 
36446 e-mail: gaiape@otenet.gr  

 Εθελοντική ομάδα για τη διατήρηση των παραδοσια-
κών σπόρων στα Χανιά «ΣΠΟΡΙΤΕΣ» 

 «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Εθελοντική ομάδα για την 
εκπαίδευση στη δημιουργία μικρών κήπων,  

 Ιστοσελίδα: http://www.prasinosxoleio.gr/ 

 ΠΗΛΟΙΚΟ, Ομάδα για την παραδοσιακή αρχιτεκτονι-
κή με φυσικά υλικά, Ιστοσελίδα: http://www.piliko.gr/ 

 e-mail: pilikoteam@gmail.com  

 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑ-
ΡΙΑΣ Ιστοσελίδα: www.samaria.gr,  

 Τηλ. 28210 45570, e-mail: info@samaria.gr  

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   

 Ιστοσελίδα: http://www.nhmc.uoc.gr/ 
 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Βασιλικά Βουτών, 

70013 Ηράκλειο, Κρήτης, Τηλ: 2810 324366 

 ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ιστοσελίδα: www.dasarxeio.com  

 Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας Πολυτε-
χνείου Κρήτης, Ιστοσελίδα: 
https://www.tuc.gr/index.php?id=2603&L=0  

 Τηλ: 28210 37071 / 28210 37074  
 e-mail: park@mail.tuc.gr    

 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS:  
 Ιστοσελίδα: www.medsos.gr, Τηλ: 210 8228795 

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΡΗΤΗΣ: Ιστοσελίδα: www.ecocrete.gr 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ (WWF)  
 Ιστοσελίδα: www.wwf.gr   

 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
ΒΑΜΟΥ 

  
  

 kpevamou@gmail.com 
 https://kpevamou.blogspot.com/ 

http://kpevamoukipos.blogspot.com/ 

Θεματικές ενότητες &  
ενδεικτική θεματολογία  

 Δημιουργία σχολικού κήπου στην αυλή του 

σχολείου. 

 Πρασινίζοντας την τάξη και το σχολείο μου. 

 Αρωματικά φυτά της Κρήτης. 

 Διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας. 

 Παραδοσιακές καλλιέργειες και σπόροι 

 Η βιολογική καλλιέργεια    

 Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμά-

των. 

 Τι είναι η Κομποστοποίηση. 

 Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης 

που υλοποιούν οι δήμοι - παρακολούθηση 

- έρευνα.  

 Διαχείριση γεωργικών φυτικών απορριμμά-

των - μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις 

κομποστοποίησης. 

 Κομποστοποίηση «κατσίγαρου» ελαιουρ-

γείων.   

 Καλλιέργεια λαχανικών για διατροφή 

 Φαρμακευτικές χρήσεις των φυτών - βότα-

να. 

 Τα φυτά στην παράδοση του τόπου μου  

 Φυτά και μυθολογία. 

 Πράσινες στέγες. 
 

 

Περιφερειακό Δίκτυο  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

«Ένας κήπος στο σχολείο μου» 
Συντονιστικός Φορέας   

Κέντρο Περιβαλλοντικής  
Εκπαίδευσης Βάμου 

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του  Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων. 
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Σκοπιμότητα Ίδρυσης του Περι-
φερειακού Θεματικού Δικτύου  

Η Κρήτη φημίζεται για τη μεγά-
λη βιοποικιλότητά της, για τα 
ονομαστά αγροτικά προϊόντα 
της, για τα βότανα και τα αρω-
ματικά φυτά αλλά και για τα 
σπάνια και απειλούμενα είδη 

 φυτών που φιλοξενεί. 
 Στο Νομό Χανίων βρίσκεται ο διεθνούς φήμης 

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς που φιλοξενεί σπά-
νια κι απειλούμενα είδη ζώων και φυτών και γι’ αυ-
τό έχει δημιουργηθεί και ο Φορέας Διαχείρισης 
Λευκών Ορέων, σε μια προσπάθεια της Πολιτείας 
να προστατέψει όχι μόνο φαράγγι της Σαμαριάς 
αλλά και το σύνολο του ορεινού όγκου των Λευκών 
Ορέων και των ειδών που φιλοξενούν. 

 Στη μεγάλη δοκιμασία της χώρας μας με την 
οικονομική κρίση, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν 
στην ύπαιθρο, επιστρέφουν στα χωριά και τις μι-
κρές πόλεις, αναζητούν διέξοδο στη γεωργία, η 
οποία αποτελεί ελπίδα επιβίωσης για πολλούς αν-
θρώπους  που έχουν πληγεί από την οικονομική 
κρίση και παραμένουν άνεργοι. 
 Τα Χανιά σαν πόλη 
και ο νομός Χανίων γε-
νικότερα προσφέρονται 
για τη δημιουργία μι-
κρών κήπων τόσο μέσα 
στην πόλη όσο και σε 
κοντινές αποστάσεις 
από τον τόπο κατοικίας.  

 

Σκοπιμότητα της ίδρυσης 
ενός δικτύου σχολικών κή-
πων είναι πρώτα απ’ όλα να 

συμβάλλουμε για να πρα-
σινίσουν οι σχολικές 
αυλές (μιας και οι επιστη-
μονικές έρευνες δείχνουν ότι 
μειώνεται η επιθετικότητα και 

οι εντάσεις όταν υπάρχει μεγάλη αυλή και κυριαρχεί 

το πράσινο στο σχολείο), αλλά και να μάθουν οι 
μικροί μαθητές για το μαγικό κόσμο των φυ-
τών, να γνωρίσουν τη μεγάλη βιοποικιλότη-
τα της Κρήτης και τη σημασία της για την οικολο-
γική ισορροπία, τη διατροφή μας, την υγεία και την 

οικονομία του νησιού και να μάθουν εναλλακτικές 
διεξόδους επαγγελματικής απασχόλησης στο 
μέλλον. 

Στόχοι του δικτύου 
Η λειτουργία του δικτύ-
ου στοχεύει κυρίως: 

 στην οργανωμένη 
επιστημονική και παιδα-
γωγική στήριξη προ-
γραμμάτων Π.Ε. που 
θα έχουν σχετική θεμα-
τολογία 

 στη δημιουργία σχετι-
κού εκπαιδευτικού υλικού 

 στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των 
μελών του δικτύου 

 στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ 
ειδικών επιστημόνων και όλων των μελών 
(Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμ-
μετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων) 

 Οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στή-
ριξη προγραμμάτων Π.Ε των σχολείων που συμ-
μετέχουν στο δίκτυο με: 

 Παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιο-
γραφίας 

 Θεματική επιμόρ-
φωση των συντο-
νιστών εκπαιδευ-
τικών των ομά-
δων ΠΕ 

 Επισκέψεις πεδί-
ου μαζί με μαθη-
τές (ΜΑΙΧ, Πάρ-
κο Διάσωσης 
Χλωρίδας και 
Πανίδας Πολυτε-
χνείου Κρήτης κλπ) 

 Δημιουργία κοινών εκδόσεων και συμμετοχή σε 
κοινές  περιβαλλοντικές δράσεις  για τη διασύνδε-
ση των σχολείων-μελών του δικτύου. 

 Συνεργασία με 
τοπικούς και περι-
φερειακούς φο-
ρείς,  ΟΤΑ, επι-
στημονικές ενώ-
σεις κλπ. 

 Καλλιέργεια και 
ανάπτυξη νέας 
οικολογικής και 
κοινωνικής συνεί-
δησης στους ε-

μπλεκόμενους μαθητές, φιλικής προς το περιβάλ-
λον ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη δη-
μιουργία μικρών κήπων και τη διατήρηση της το-
πικής βιοποικιλότητας. 

 Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των μελών του 
δικτύου.  

 Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και διατύπωση προτάσε-
ων για δράσεις των μαθη-
τών για κινητοποίηση αρ-
μόδιων δημόσιων φορέων. 

 Περιφερειακές και εθνικές 
συνεργασίες με φορείς και 
σχολεία που δραστηριο-
ποιούνται στην ίδια θεμα-
τολογία. 

Tulipa cretica 

Androcymbium Rechingeri 

Hypericum aciferum 

Campanula cretica 


