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Ευχαριστούμε: 

 Τους μαθητές που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα.

 Το Δήμο Φερών για την τεχνική και 
οικονομική βοήθεια.

 Τους καθηγητές του σχολείου για την 
υποστηριξή και τη βοήθεια τους.

 Τους μαθητές του σχολείου που βοήθησαν 
ακόμη κι αν δεν συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα.



 

 

Στό
χος: 

 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 
του προαύλιου χώρου του σχολείου.

 Δημιουργία μιας κατασκευής από 
παλλέτες.

 Φύτευση αρωματικών φυτών.



 

 

Συμμετοχή στο 

πρόγραμμα: 

“Δάσος: π
ερπατώ

, 

εξε
ρευνώ, μ

αθαίνω”

 Πρόγραμμα για σχολεία από το ΚΠΕ 
Μακρινίτσας.

 Υλοποιήθηκε σε δάσος της περιοχής 
της Μακρινίτσας.

 Στόχος: να γνωρίσουν οι μαθητές τη 
λειτουργία και τη σημαντικότητα του 
οικοσυστήματος του Δάσους. 



 

 



 

 

Κατασκευή με παλλέτες

Για να κάθονται τα παιδιά στα 
διαλείμματα αλλά και για να γίνονται 

μαθήματα εκτός αίθουσας



 

 

Φύτευση αρωματικών φυτών

 Επιλέχθηκαν αρωματικά φυτά που να 
ταιριάζουν στο κλίμα της περιοχής και 
να είναι ανθεκτικά. Επιπλέον είναι 
πολύ σημαντικά φυτά λόγω των 
ιδιοτήτων τους.

 Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποια 
αρωματικά φυτά στις επόμενες 
διαφάνειες. 



 

 

Δεντρολίβανο (rosmarinus 
officinalis):

ros marinus στα αρχαία λατινικά είναι “η δροσιά της θάλασσας”. 

Στην αρχαία Ελλάδα οι μαθητές έβαζαν πάνω στα κεφάλια τους άνθη 
δεντρολίβανου για να ενισχύσουν την ικανότητά τους για απομνημόνευση.

 Ωφέλειες: τονωτικό-ενισχυτικό της μνήμης, αντισηπτικό 
και αντιρρευματικό. Θεωρείται ότι καθαρίζει το αίμα και δρα 
ευεργετικά σε αναπνευστικά προβλήματα του άσθματος. 
Τα φύλλα του δεντρολίβανου παραδοσιακά 
χρησιμοποιούνται για τον πονοκέφαλο, την ανακούφιση 
της δυσπεψίας και των ήπιων διαταραχών του 
γαστρεντερικού συστήματος. Χρησιμοποιείται ως 
χολαγωγό, εφιδρωτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό (για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών της έμμηνης ρύσης) και 
καθαρτικό.



 

 

Λεβάντα (lavandula 

angustifolia)

 Ωφέλειες: ως ρόφημα καταπραϋνει τους 
νευρόπονους του στομάχου. Γενικά ηρεμεί το 
νευρικό σύστημα, γιατί δρα ως χαλαρωτικό. 
Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν 
φυτικής προέλευσης για την ανακούφιση των 
ήπιων συμπτωμάτων του άγχους και της 
ψυχικής εξάντλησης και είναι υπναγωγό. 
Έχει, επίσης αντισηπτικές και επουλωτικές 
ιδιότητες. 



 

 

Μέντα (mentha X Piperita)

 Ωφέλειες: τα φύλλα της μέντας αποτελούν μέχρι 
και σήμερα παραδοσιακό βότανο για τη 
συμπτωματική ανακούφιση από πεπτικές 
διαταραχές, όπως τη δυσπεψία.Το αφέψημα και το 
αιθέριο έλαιο της μέντας δρα ως αναλγητικό, κατά 
της αϋπνίας και του πονοκέφαλου. Το πλούσιο σε 
συστατικά αιθέριο έλαιο έχει αποδειχθεί ότι ασκεί 
αντιμικροβιακή δράση και γι'αυτό χρησιμοποιείται 
σε προϊόντα στοματικής υγιεινής, καθώς και στη 
λαϊκή θεραπευτική για τις σπασμολυτικές, 
αντιφλεγμονώδεις, τονωτικές, αντιμικροβιακές και 
αιμοστατικές της ιδιότητες.



 

 

Φασκόμηλο (Salvia)

 Από το “salvare” που σημαίνει “σώζω ζωές”

 Όταν άνοιξε το εμπόριο με την Κίνα η συμφωνία ήταν δύο 
μάτσα κινέζικο τσάι για ένα μάτσο φασκόμηλο γιατί το 
θεωρούσαν ανώτερο από το δικό τους τσάι.

 Ωφέλειες: επιβεβαιώθηκε ότι ενισχύει τη μνήμη. 
Έχει τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες, ενώ 
χρησιμοποιείται και κατά των νευραλγιών. Αποτελεί 
παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν για την 
ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης, για τις 
θεραπείες δερματικών παθήσεων καθώς και για τις 
στοματικές φλεγμονές. 



 

 

Προετοιμασία 

εδάφους



 

 

Φύτευση



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ιδέες για την επόμενη χρονιά:

 Παρασκευή Φυτικών καλλυντικών:
 Κεραλοιφές με βότανα (αρωματικά 

φυτά).

 Λάδια με βότανα.

 Σαπούνια με βότανα.

 Αιθέρια έλαια βοτάνων.
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