
 
Πρόγραμμα  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 

 



                       ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

    Περιβαλλοντική οργάνωση για 
τη διατήρηση της άγριας ζωής 
και την ορθή διαχείριση των 
ορεινών οικοσυστημάτων& 
του φυσικού περιβάλλοντος 



ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
• 20 χρόνια δράσης 

 
• Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 
 
• Όλα εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Παιδείας  
 
• 100.000 μαθητές/τριες κάθε 

χρόνο παρακολουθούν 
προγράμματα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

 
• 10.000 μαθητές/τριες 

επισκέπτονται το 
Περιβαλλοντικό Κέντρο του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

  



Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

• Το Βαλιτσάκι της 
Καφέ Αρκούδας 

• 16.000 πακέτα 

• 400.000 
μαθητές/τριες 

• Η δική μου Ροδόπη-
Χάρτες του τόπου μου 

• 1500 πακέτα 

• 45.000 μαθητές/τριες 

• Ο δικός μου Γράμμος-
Χάρτες του τόπου μου 

• 2000 πακέτα 

• 60.000 μαθητές/τριες 

• Οι Χαρτογράφοι του 
Βέρνου και του 
Βαρνούντα 

• 1600 πακέτα 

• 38.000 μαθητές/τριες 

• Δάσος, Πηγή Νερού και 
Ζωής 

• 1500 πακέτα 

• 50.000 μαθητές/τριες 

• Οι Αγρι-άνθρωποι, 
Πολίτες του μέλλοντος 

• Υπό έγκριση 



Περιβαλλοντικό Κέντρο  
10.000 μαθητές/τριες κάθε χρόνο 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ                                                                                                                       
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

& Δημιουργίας Κήπων 



Περιβαλλοντικό Κέντρο  
 

Καταφύγιο ΛΥΚΟΥ 

(Αγραπιδιά Φλώρινας) 

Κέντρο Ενημέρωσης ΛΥΚΟΥ 

(Αγραπιδιά Φλώρινας) 



Περιβαλλοντικό Κέντρο  
 

Καταφύγιο της ΑΡΚΟΥΔΑΣ 

(Νυμφαίο Φλώρινας) 

Κέντρο Ενημέρωσης για την 
ΑΡΚΟΥΔΑ 

(Νυμφαίο Φλώρινας) 



 
Περιβαλλοντικό Κέντρο  

ΤΑ ΑΡΚΤΟΥΡΑΚΙΑ 
 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ                                                                                                                       
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

& Δημιουργίας Κήπων 

• Ένας μαγικός βιότοπος 
άγριας ζωής 

• Διασκεδαστικά εργαστήρια  

• Η φύση σε 4 εποχές 

 



 
Περιβαλλοντικό Κέντρο  

Εκπαιδευτικά Μονοπάτια  
 • Ανακάλυψη της φύσης 

• Σύνδεση των βιοτόπων με όλες τις 
επιστήμες 

• Επαφή με την άγρια ζωή 

 



3ετές Διαθεματικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε συνεργασία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ  
με τη ευρύτερη κοινότητα του ιδρύματος 
 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 Γενικός Σκοπός 
 
Η εκπαίδευση με θέμα τους 
ελληνικούς βιοτόπους και η 
ενίσχυση ιδρυμάτων μέσω 
αισθητικών και φυσικών 
παρεμβάσεων στα κτίρια  
 
 
 
 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 
 

1) Διαδραστικές παρουσιάσεις α. για 
τους τύπους βιοτόπων της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, β. για τη 
διαδικασία φύτευσης και φροντίδας 
ενός κήπου 

2) Δημιουργία θεματικών κήπων  

3) Εικαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια 

Παιδαγωγικό Περιεχόμενο   
Προγράμματος 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 
• 20 θεματικοί κήποι σε: 

α) Γυμνάσια/ Λύκεια που βρίσκονται σε  
κοινωνικά ή περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες 
περιοχές της χώρας  
β) Ιδρύματα-Φορείς που φιλοξενούν άτομα 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων  

 
• 4.000 παιδιά σε ολόκληρη  
    την Ελλάδα καθώς και σε 1.500  
    ενήλικες και εκπαιδευτικούς  

 

Πού και σε ποιους θα υλοποιηθεί:  

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Χρονική Διάρκεια Προγράμματος 
Μάιος 2012- Μάιος 2015 

• Δράσεις σε ιδρύματα: 
από Απρίλιο 2013 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Στόχοι του προγράμματος 
 
• Οι κήποι να αποτελέσουν ένα 

πολύτιµο «εργαλείο» 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
(ανάπτυξη στάσεων, 
συµπεριφορών και δεξιοτήτων) 

• Οι κήποι να αποτελέσουν 
υπαίθριες τάξεις για τη 
διδασκαλία άλλων σχολικών 
µαθηµάτων (Βιολογία, 
Γεωγραφία, Καλλιτεχνικά).  

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Στόχοι του προγράμματος 
 

•Να μεταδώσει το μήνυμα της 
προστασίας της βιοποικιλότητας.  

• Να συνειδητοποιήσουν οι 
συμμετέχοντες τη σηµασία της χλωρίδας 
και της πανίδας για την ανθρώπινη ζωή.  

•Να αναπτύξουν συνεργατικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες.  

 

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Στόχοι του προγράμματος 
 

• Να ενθαρρύνει τη συµµετοχή σε 
δηµιουργικές και οµαδικές 
δραστηριότητες. 
 

• Να µεταµορφωθούν τα ιδρύματα σε 
όµορφους αισθητικά χώρους. 

 

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1ο Στάδιο: Προεπιλογή Ιδρυμάτων 
 
Προεπιλέγονται ιδρύματα ανά την Ελλάδα με κριτήρια: 
α. Χαρακτηριστικά του ιδρύματος 
β. Γεωγραφική κατανομή  
γ. Κλιματολογικές συνθήκες 
 

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



2ο Στάδιο: Επίσκεψη & τελική επιλογή 
 
Επισκέψεις στα ιδρύματα και τελική επιλογή των ιδρυμάτων 
που θα συμμετάσχουν. Στην επιλογή συμβάλλουν οι 
προδιαγραφές: 
α. Καταλληλότητα χώρου φύτευσης 
β. Απουσία πρασίνου στους χώρους του ιδρύματος  
γ. Ενδιαφέρον του προσωπικού και της διεύθυνσης για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 
 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



3Ο Στάδιο: Ανακοίνωση συμμετοχής 
 

• Η συμμετοχή του ιδρύματος ανακοινώνεται σε μια εκδήλωση- γιορτή 
στην οποία καλείται και η ευρύτερη κοινότητα. 
 

• Παρουσιάζεται, παράλληλα, το πρόγραμμα και οι σχετικές του 
δράσεις.  
 
 

• Σε συνεργασία με τους αρμόδιους  
προγραμματίζονται οι επόμενες 
επισκέψεις. 

 
• Υπογράφεται μεταξύ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και 

ιδρύματος συμφωνητικό συνεργασίας. 
 
 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



4Ο Στάδιο: Γνωρίζουμε τον Βιότοπο! 
 

• Η ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επισκέπτεται το ίδρυμα και υλοποιεί 
διαδραστικές παρουσιάσεις για τους θεματικούς κήπους και τα είδη 
βιοτόπων.   
 

• Ορίζονται οι ομάδες δράσης. 
 

• Διανέμεται ο Οδηγός-Φυλλάδιο «Οδηγός Φύτευσης & Φροντίδας 
Βοτανικού Κήπου»  

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



5Ο Στάδιο: Βάζουμε τη φύση στην 
αυλή μας! 

 
• Το τεχνικό συνεργείο μαζί με τον υπεύθυνο του 

προγράμματος  επισκέπτεται το ίδρυμα, και σε 
συνεργασία με τα παιδιά και το προσωπικό 
δημιουργεί τον θεματικό κήπο. 
 

• Τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες: 
κουβάλημα, σκάψιμο, φύτευση, τοποθέτηση 
αυτόματου ποτίσματος κλπ. 

  
• Τα δέντρα αποκτούν ταυτότητα και σήµανση µε 

ειδικές ταµπέλες, και τα παιδιά αναλαµβάνουν να 
τα «υιοθετήσουν».  

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



6Ο Στάδιο: Ομορφαίνουμε κι άλλο τον βιότοπό μας! 
 

• Βασισμένοι στις προτάσεις των παιδιών, ο εικαστικός σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος εμπλέκουν 
τα παιδιά στην δημιουργία της εικαστικής παρέμβασης. 

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



7Ο Στάδιο: Μαθαίνουμε να τον φροντίζουμε και να τον διατηρούμε 
 
• Μετά την φύτευση, ο γεωπόνος του προγράμματος επισκέπτεται 

τακτικά τον κήπο και μαζί με τα παιδιά κάνει τις απαραίτητες 
εργασίες συντήρησης και φροντίδας. 

 
• Ο υπεύθυνος του προγράμματος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με 

το ίδρυμα για δυσκολίες ή απορίες που μπορεί να υπάρχουν. 
Επισκέπτεται τακτικά το ίδρυμα για να ενθαρρύνει την κοινότητα και 
να διαπιστώσει δυσκολίες στην φροντίδα του κήπου. 
 

• Στην τελευταία επίσκεψη, το ίδρυμα βραβεύεται για την συμμετοχή 
του στο πρόγραμμα και η φροντίδα του κήπου παραδίδεται εξ’ 
ολοκλήρου στο ίδρυμα. 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Θεματικοί  Κήποι 
Ο βιότοπος της αρκούδας  

Η αρκούδα, το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό 

της Ευρώπης, ζει σε έναν ολοκληρωμένο και με 

υψηλή βιοποικιλότητα βιότοπο. Καθημερινά 

τρέφεται από καρποφόρα δέντρα. Η επιβίωση 

της αρκούδας εξασφαλίζει και την επιβίωση του 

βιοτόπου αυτού, που αποτελεί σπάνιο και 

πολύτιμο φυσικό πλούτο  για τη χώρα μας.  

Ενδεικτικά φυτικά είδη: μηλιά, αμυγδαλιά, οξιά, 

μαύρη πεύκη, αγριοτριανταφυλλιά, μύρτιλλο, 

αγριοκορομηλιά κ.ά. 
  

  

  

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



Θεματικοί  Κήποι 
 
Βιότοποι με δέντρα που συγκρατούν νερό 
Το δάσος αποτελεί φυσικό αποταμιευτήρα 
του νερού της βροχής. Πολλά από τα δέντρα 
του έχουν την ικανότητα να συγκρατούν στις 
ρίζες του -στο υπέδαφος- το νερό που πέφτει 
σε μεγάλες ποσότητες και να το διοχετεύουν 
με μια φυσική αειφορική διαχείριση στις 
λίμνες και τα ποτάμια μέχρι να φτάσει στις 
κατοικίες των ανθρώπων.  
Ενδεικτικά φυτά: πλατάνια, ιτιές, 
υγράμβαρες, φλαμουριές. 

 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



  

 

Θεματικοί  Κήποι 
 

Δέντρα που αντιστέκονται στη φωτιά και άλλες απειλές 

Το δάσος είναι από τα πιο καλοσχεδιασμένα συστήματα, 

το οποίο ξέρει να αντιστέκεται στις απειλές (φωτιές, 

ασθένειες), να επεκτείνεται, να ανανεώνεται ακόμη και να 

καταστρέφεται όταν πια έχει γεράσει και δεν είναι 

παραγωγικό (φωτιές από φυσικά αίτια). Υπάρχουν, λοιπόν 

δέντρα που διαθέτουν αμυντικούς μηχανισμούς 

προστασίας από πολλές φυσικές απειλές.   

Ενδεικτικά φυτά: κουτσουπιά, δρυς, σημύδα, σφένδαμος, 

φράξος,  φτελιά, πρίνος. 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 

 

Αρωματικά φυτά και βότανα 

Το αρχαιότερο φαρμακείο της φύσης, αλλά και 

ένα ολόκληρο ράφι μπαχαρικά συναντά κανείς 

στα αρωματικά βότανα και φυτά των ελληνικών 

δασών. Με μια μεγάλη ποικιλία στα είδη αλλά και 

μια μοναδική ομορφιά, τα αρωματικά βότανα και 

φυτά της Ελλάδας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 

της βιοποικιλότητας ανά τον κόσμο.  

Ενδεικτικά φυτά: λεβάντα, μαντζουράνα, ρίγανη, 

μέντα, φασκόμηλο, δίκταμο  

Θεματικοί  Κήποι 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 



 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Υλοποίηση: 

 

 

Δωρεάν συμμετοχή επιλεγμένων ιδρυμάτων 

Βιότοπος 
Η φύση στην αυλή μας 


