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Προς:
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Γραφεία Σχολικών ∆ραστηριοτήτων

Θέµα:
Αίτηµα συνεργασίας για το πρόγραµµα «∆ίκτυο σχολικών κήπων» στα σχολεία του
∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων και πρόταση για ενσωµάτωσή του στα προγράµµατα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχηµένη εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΚΗΠΟΙ, κατά τη σχολική χρονιά 2011-12 (http://youtu.be/BWeeU3Y-02w), ο δήµος
Αρχανών Αστερουσίων σας καλεί σε συνεργασία για την υλοποίηση ξανά του εν λόγω
προγράµµατος για τη νέα σχολική χρονιά 2012-13.
Πρόκειται για µια εκπαιδευτική δραστηριότητα βιωµατικού χαρακτήρα που
αφορά τη δηµιουργία κήπων σε σχολικές αυλές. Σκοπός είναι να δηµιουργηθούν µικροί
καλλιεργητές κηπευτικών, αρωµατικών και άλλων φυτών που θα αναλάβουν να
φροντίζουν συστηµατικά το δικό τους κήπο. Μέσα από αυτή τη δηµιουργική
εκπαιδευτική διαδικασία, που θα περιλαµβάνει και άλλες παράλληλες δράσεις,
ευελπιστούµε ότι θα συµβάλλουµε, όχι µόνο στην εκµάθηση καλλιεργητικών πρακτικών,
αλλά κυρίως, στην ευαισθητοποίηση των µαθητών – νέων, για ευρύτερα θέµατα του
περιβάλλοντος (βιολογικές καλλιέργειες κ.λπ.).
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Η υλοποίησή της προϋποθέτει τη συνεργασία µε πολλούς διαφορετικούς φορείς
όπως π.χ. οµάδες παραγωγών, βιοκαλλιεργητές της Τράπεζας σπόρων του ∆ήµου µας
κ.ά. Πάνω από όλα όµως, η επιτυχία της είναι απόλυτα εξαρτώµενη από τη στενή και
συστηµατική συνεργασία του ∆ήµου µε τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων και, τα Γραφεία Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου (παροχή επιµορφωτικού –
εκπαιδευτικού υλικού).
Ενδεικτικά, το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
-

το σκάψιµο των κήπων (σε αυτό µπορεί να βοηθήσει ο δήµος)

-

την προµήθεια εξοπλισµού άρδευσης (το αναλαµβάνει ο δήµος, εφόσον µας
υποδείξουν οι υπεύθυνοι καθηγητές του κάθε σχολείου, τι χρειάζεται να
προµηθευτούµε και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξαντλείται το περιορισµένο
διαθέσιµο κονδύλιο που έχουµε για αυτό το σκοπό),

-

την εξασφάλιση των φυτών (αρωµατικών) και σπόρων (Τράπεζα Σπόρων
∆ήµου και ∆ίκτυο «Το Πελίτι»).

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συµβολή σας σε αυτή µας την προσπάθεια.
Με εκτίµηση

Ειρήνη Χουδετσανάκη

Αντιδήµαρχος θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης

Μάνθος Πολιτάκης

Αντιδήµαρχος σε θέµατα παιδείας
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Σύντοµος απολογισµός της περσυνής χρονιάς…

βίντεο: http://youtu.be/BWeeU3Y-02w
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 14 σχολεία και συνεργάστηκαν µαζί µας:
-

η παιδαγωγική οµάδα «Φτου και Βγαίνω» µε πλήθος από βιωµατικές δράσεις,
ιδίως στην έναρξη του προγράµµατος,

-

βιοκαλλιεργητές του δήµου µας, όπως η Κάλλια Σπυριδάκη και οι εκπρόσωποι
στον Πύργο, της Εναλλακτικής Κοινότητας «το Πελίτι» κ.κ. Μανώλης
Βαρδάκης, Στέλλα Χατζηγεωργίου και Πρόδροµος Φετφατζής,

-

η Επαγγελµατική Σχολή Κρήτης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού
∆ΗΜΗΤΡΑ,

-

το εικαστικό εργαστήρι του δήµου που επιµελήθηκε τις ταµπέλες των
σχολείων του ∆ικτύου,

-

τη ∆ιεύθυνση ∆ασών και

-

πολλοί ιδιώτες χορηγοί (π.χ. εταιρία Μ&Μ Μαλλιωτάκη) που συνέβαλλαν
σηµαντικά στην πρακτική υλοποίηση του προγράµµατος.

Ο ∆ήµος, από τη µεριά του, µε τη συνδροµή των παραπάνω φορέων και ατόµων,
εξασφάλισε:
- το σκάψιµο των κήπων που υπέδειξαν οι καθηγητές και δάσκαλοι,
- τον αναγκαίο εξοπλισµό για το πότισµα των φυτών,
- τα ίδια τα φυτά (αρωµατικά και σπόρους).
Εκτός από τις προφανείς εκπαιδευτικές ωφέλειες του προγράµµατος,
προέκυψαν και σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα, η
ίδρυση της πρώτης τράπεζας σπόρων στην Κρήτη. Σε χωράφι ιδιοκτησίας του ∆ήµου
Αρχανών Αστερουσίων, δίπλα στο γυµνάσιο Πύργου ξεκίνησε µποστάνι µε ντόπιους
σπόρους και σπορές. Σε αυτή την τράπεζα σπόρων συµµετέχουν οι µαθητές του
σχολείου και πολλοί κάτοικοι της περιοχής.
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