
Κάθετος κήπος
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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 12-14

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Διάρκεια

Βρείτε το καλύτερο μέρος για να φτιάξετε τον κάθετο κήπο.
Μάθετε αν απαιτείται άδεια. 
Κοινοποιήστε το εργαστήριο.
Ερευνήστε και σχεδιάστε τον κάθετο κήπο και το εργαστήριο (με αναλώσιμα
και μη αναλώσιμα υλικά). 
Σχεδιάστε το πρόγραμμα του πρότζεκτ, το ημερολόγιο και ορίστε όλες τις
μεθοδολογίες. 
Ερευνήστε και προτείνετε να συμμετάσχουν άτομα που σχετίζονται με την
ψηφιακή κατασκευή, εάν δεν έχετε πρόσβαση σε εκτυπωτή CNC ή 3D.

Τέσσερεις / πέντε μέρες, 4 ώρες τη μέρα.

Ημερολόγιο βημάτων για τη συντήρηση του κήπου. 
Συντονισμός με άλλες οργανώσεις νέων που συμμετέχουν στη συντήρηση.

Έρευνα και παραγωγή ιδεών:

Ένα μήνα πριν την άσκηση:

Το εργαστήριο: 

Συντήρηση: 

Οδηγός εκπαιδευτικού
Σε αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να πάρει μέρος μια ομάδα 10 - 15 παιδιών
ηλικίας μεταξύ 12 και 14 ετών, που μπορεί να είναι είτε από το σχολείο είτε έξω
από αυτό ακόμη και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Συνιστάται η δραστηριότητα να είναι ανοιχτή σε όλους, να προάγει την
ποικιλομορφία και να έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας.
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Ημερολόγιο
Ιδανικά μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα ή το
καλοκαίρι σε μια αστική περιοχή (4 - 5 ημέρες, 4 ώρες τη μέρα).



Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδοποίησης

Παρουσίαση των σχετικών εργασιών, εννοιών και γνώσεων που θα
επιτευχθούν.
Συνάντηση και έναρξη της δημιουργικότητας: κάθε ημέρα θα ξεκινά με μια
διαφορετική τεχνική διευκόλυνσης που θα ενθαρρύνει τους νέους. 
Επανεξέταση για ό, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και προγραμματισμός για ό, τι
πρέπει να γίνει στη συνάντηση. 

Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί. 

Συζητήστε τι έχει γίνει και προσδιορίστε τι δούλεψε και τι πρέπει να επιλυθεί. 
Μοιράστε σήματα στους συμμετέχοντες ανάλογα με την επιτυχία των
ολοκληρωμένων εργασιών.

Κάθε ημέρα έχει τρεις φάσεις.

Πρώτη (ανοιχτή φάση): 

Δεύτερη (φάση ανάπτυξης):  

Τρίτη (φάση ολοκλήρωσης):  

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδοποίησης
Όλες οι εργασίες καθορίζονται και συνδέονται με το αναλυτικό
πρόγραμμα του Raspberry Pi Foundation https://curriculum.raspberrypi.org/

Με αυτά τα εικονίδια και τα χρώματα, δημιουργήθηκε μια σειρά σημάτων που θα
δίνονται στο τέλος της ημέρας στους συμμετέχοντες προκειμένου να
ανταμοιφθούν για την διαδικασία της εκμάθησης και για τις δεξιότητες που
απέκτησαν. Είναι επίσης ένας τρόπος για να πάρουν μέρος στη διαδικασία.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το 
ιδεόγραμμα

Προκαλέστε προσδοκία, συναίσθημα, ενδιαφέρον. 
Εάν είναι η πρώτη συνάντηση, παρουσιάστε κάθε συμμετέχοντα, το
προσωπικό υποστήριξης και το διοργανωτή. 
Κάντε ερωτήσεις για να μάθετε τις προσδοκίες κάθε συμμετέχοντα. Αυτό
δίνει την ευκαιρία να ακούσετε και να περιορίσετε οποιαδήποτε αμφιβολία.

Εξηγήστε τη διαδικασία της δραστηριότητας με σαφήνεια βήμα προς βήμα,
π.χ. ότι θα δουλέψετε με ανακυκλωμένα υλικά και σε ομάδες. Οι εργασίες θα
είναι η κατασκευή ενός κινητήρα, η τοποθέτηση μιας βάσης και μιας
μπαταρίας που θα συνδεθούν πριν από τη δοκιμή). 
Δώστε μερικές οδηγίες, προφυλάξεις και διαδικασίες που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όταν βρίσκεστε στο χώρο (π.χ. πρέπει να είστε
προσεκτικοί με τον εκτυπωτή 3D ...) 
Θα μπορούσατε να δείξετε τα βίντεο ή τα πρότυπα για να δώσετε μια ιδέα της
έννοιας και τι πρέπει να επιτευχθεί. 
Εάν δεν είναι η πρώτη συνάντηση, θα ήταν χρήσιμο να αναλύσετε τι συνέβη
στην προηγούμενη ώστε να γίνετε σαφείς για το τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια
αυτής της συνάντησης.

Η δραστηριότητα ξεκινά. Οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε ομάδες ή
ζευγάρια. 
Τα υλικά δίνονται σε κάθε ομάδα. 
Οι συμμετέχοντες αρχίζουν να σκέφτονται, να επινοούν, να σχεδιάζουν και να
εφεύρουν.

Η μεθοδολογία του ιδεογράμματος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
ενθαρρύνετε τη συμμετοχή σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα και είναι επίσης
ένας τρόπος για να μοιράσετε τις πληροφορίες με επιτυχία στους συμμετέχοντες.
Σε αυτό πάρχουν 4 βήματα:

 1. Ενσυναίσθηση

2. Ορισμός

3. Συλλογισμός
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 Χρησιμοποιείστε χαρτόνι, ξύλο, χαρτικά και άλλα, για να τους επιτρέψετε να
αναπτύξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν ένα αρχικό πρότυπο. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν για τα συναισθήματά τους, τα
αποτελέσματά τους και τι έχουν μάθει στα πλαίσια της ομάδας και της
τάξης. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να λάβουν σχόλια και συμβουλές σχετικά
με το πώς να βελτιώσουν ή πώς να προσδιορίσουν ποια τμήματα του έργου
τους λειτούργησαν ιδιαίτερα καλά. Η συμβολή των ιδεών πρέπει πάντα
να γίνεται με θετικό τρόπο και να έχει ως στόχο την παρότρυνση. 
Το τελικό πρότυπο πρέπει να είναι πραγματικού μεγέθους έτσι ώστε να μοιάζει
όσο το δυνατόν περισσότερο με το τελικό σχέδιο. 

Το πρότυπο ελέγχεται και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. 
Εάν η δραστηριότητα συνεχιστεί σε μια άλλη συνάντηση, συνιστάται να ορίσετε
τι έχει επιτευχθεί σε αυτήν, σε ποιο στάδιο έχει φτάσει η ομάδα και να
προγραμματίσετε πώς θα χρησιμοποιήσετε το χρόνο της στην επόμενη.

4. Πρωτοτυπία

5. Έλεγχος
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Προετοιμασία

Ανάληψη ευθύνης για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων,
χρονοδιαγραμμάτων κλπ.
Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την ανάπτυξη κάθε μέρους της
δραστηριότητας.
Ανάληψη ευθύνης για τη φροντίδα του περιβάλλοντος της δραστηριότητας.
Παρακίνηση και ενθάρρυνση των νέων μαθητών στις καθημερινές τους
προκλήσεις.

Κάθε δραστηριότητα έχει μια ομάδα πίσω που την οραματίζεται, την προετοιμάζει,
την εκτελεί και την αξιολογεί. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την
πολυπλοκότητα του μαθησιακού περιεχομένου της δραστηριότητας, αυτή η ομάδα
μπορεί επίσης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός ειδικού.

Διάφορα καθήκοντα για τους συμμετέχοντες:
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Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση

Συμφωνήστε με άλλους σχετικούς φορείς, ως εκπαιδευτική εμπειρία πως θα
μπορούσατε να εντάξεται και άλλες οργανώσεις νέων και παιδιών, την
παρακολούθηση, τη συντήρηση και τη φροντίδα του κάθετου κήπου καθ 'όλη
τη διάρκεια του έτους.  

Οργανώστε τη φροντίδα του κάθετου κήπου με όλες τις ανάγκες που αυτό θα
περιλαμβάνει (π.χ αναφύτευση, εύρεση κατάλληλου χώματος, λιπάσματος,
παρακολούθηση του αρδευτικού συστήματος κ.ο.κ...).

Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο με πιθανά βήματα στα οποία συμμετέχουν όλες
οι οργανώσεις. 

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην 
ολοκλήρωση της κύριας εργασίας
Η κύρια πρόκληση είναι ο σεβασμός του χρόνου ανάπτυξης των μικρών βημάτων,
για την εκπλήρωση των επιμέρους εργασιών που προγραμματίζονται κάθε μέρα.
Εάν δεν το κάνετε, όλα μπορούν να καθυστερήσουν και αυτό επηρεάζει τόσο το
περιβάλλον του εργαστηρίου όσο και το κλίμα της ομάδας.
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Ενημέρωση / Επιθυμητά 
αποτελέσματα & ικανότητες

Κάθετος κήπος. 
Ένας διεπιστημονικός οργανισμός για τη συντήρηση του κήπου.  

Γνώσεις σχετικά με τη φυτολογία. Να βρουν τα καλύτερα φυτά για τον κάθετο
κήπο. 
Σχεδιασμός βασικών δισδιάστατων και τρισδιάστατων εργαλείων. 
Χρήση βασικού ψηφιακού, αναλογικού και ηλεκτρομηχανικού εξαρτήματος. 
Επεξεργασία εισακτέων τιμών για παρακολούθηση ή αντίδραση στο
περιβάλλον. 
Χρήση βασικών υλικών και εργαλείων για τη δημιουργία πρότυπων πρότζεκτ.  
Χρήση κατασκευαστικών τεχνικών και εργαλείων για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου προϊόντος.  
Ανεξάρτητη χρήση κατασκευαστικών συστημάτων για την παραγωγή
σύνθετων ολοκληρωμένων πρότζεκτ. 
Συνεργασία για πρότζεκτ ψηφιακής δημιουργίας με άλλα μέλη της κοινότητας.  
Εκπαίδευση άλλων στις δεξιότητες και ζητήματα ηθικής κατά την ψηφιακή
παραγωγή.

Η δημιουργία ενός κάθετου κήπου είναι ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας.
Χρησιμοποιείστε ψηφιακά εργαλεία κατασκευής και ιδεόγραμμα για να
συνεργαστείτε με τους νέους.  

Η εργασία για την ανάκτηση και τη διατήρηση ενός δημόσιου χώρου είναι μια
ευκαιρία για τη δημιουργία ταυτότητας και νέων μορφών συνύπαρξης. 

Αποτελέσματα: 

Αρμοδιότητες: 



Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 12-14
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Θεωρία σχετική με το STE(A)M
Είναι ένα έργο «Κοινωνικής Καινοτομίας» που χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία
κατασκευής και ιδεόγραμμα.  

Δουλεύοντας προς μια ψηφιακή κατασκευή μαζί με νέους, είναι μια ευκαιρία για
εσάς να έρθετε σε επαφή με μια σειρά νέων τεχνολογιών ώστε να αποκτήσετε
νέες δεξιότητες για το μέλλον σας. 
Δουλεύοντας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της δημιουργίας ενός
αστικού «πράσινου χώρου» είναι μια ευκαιρία να μάθετε νέες μεθοδολογίες και
εργαλεία που θα μπορείτε να τα εφαρμόζετε στην καθημερινή σας ζωή. 
Δουλέυοντας στην ανάκαμψη και τη διατήρηση ενός δημόσιου χώρου με
νέους, είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία ταυτότητας και νέων μορφών
συνύπαρξης.  

Αυτό που επιδιώκει η δραστηριότητα είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επιχειρηματικότητα και η εις βάθους γνώση σε
συγκεκριμένους τομείς όπως τα ηλεκτρονικά (σύστημα άρδευσης Arduino) ή στην
κηπουρική και το αστικό περιβάλλον. Επίσης επιδιώκει να γίνει ένας αναλογισμός
για τη χρήση του δημόσιου χώρου της κοινότητας.  

Έχετε υπόψη τις έννοιες όπως ηλεκτρονικά και λογισμικό (τεχνολογία, μηχανική
και μαθηματικά), οικολογία και βιωσιμότητα (επιστήμη), σχεδιασμός και
κατασκευή (τεχνολογία και τέχνες).
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Λέξεις / φράσεις κλειδιά
Βιωσιμότητα, αστικός κήπος, οικολογία, ανακύκλωση.
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Γενικός σκοπός
Ο κύριος σκοπός είναι η κατασκευή ενός κάθετου κήπου, ειδικότερα τριών
στοιχείων: γλάστρες, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο υλικό, επιλογή φυτών που
ταιριάζουν καλύτερα στο περιβάλλον όπου θα γίνει ο κήπος και ολόκληρο το
σύστημα άρδευσης.

Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα καλό δίκτυο προμηθευτών ανακυκλωμένων
υλικών, όπως ξύλο και άλλα, για τη χρήση τους στην κατασκευή του κάθετου
κήπου. Υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που πρέπει να αγοραστούν, όπως
αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα άρδευσης, φλάντζες, σωλήνες κλπ.
Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι ορισμένες από τις ενέργειες συλλογής του
ανακυκλωμένου υλικού γίνονται σε συνεργασία με ομάδα νέων και με αυτόν τον
τρόπο θα δείτε τη στάση της συνεργασίας που αναπτύσσεται με τους ανθρώπους
που δωρίζουν το ανακυκλωμένο υλικό.  

Οι προγραμματισμένες εργασίες στο εργαστήριο γίνονται σε έναν εσωτερικό χώρο
ενώ η κατασκευή του κάθετου κήπου γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Βοτανική: καλύτερες συνθήκες για τα φυτά και απαραίτητες προϋποθέσεις
για ατμόσφαιρα και νερό. 
Μαθηματικές γνώσεις και βασικές γνώσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. 
Ψηφιακές γνώσεις, η οποία συνεπάγεται με την ασφαλή και κριτική χρήση των
τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (IST) και, ως εκ τούτου, με την
κυριαρχία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε αστικό περιβάλλον. 
Ειδικές γνώσεις κηπουρικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ανακτημένου
χώρου. 
Ομαδική εργασία για την επίτευξη ορισμένων αποτελεσμάτων, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 
Η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων από διαφορετικά πεδία στο ίδιο πρότζεκτ. 
«Μαθαίνω για να μάθω».

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Μέσα και πηγές
Η όλη διαδικασία πρέπει να καταγραφεί σε βίντεο και φωτογραφίες καθώς και οι
συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν συνέντευξη. Πρέπει να περιγράψουν
την εμπειρία τους με δικά τους λόγια. Η κοινοποίηση της διαδικασίας είναι επίσης
ένα βασικό σημείο ως τρόπος ενδυνάμωσης και συμμετοχής των συμμετεχόντων
στη δραστηριότητα.  

Ιστότοπος με πηγές:
http://thingiverse.com
http://hackster.io
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/g847/how-to-start-
a-vertical-garden/ 
http://architek.com/products/vertical-gardens
http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/vertical-gardens 
https://waldenlabs.com/20-vertical-gardening-ideas/ 
https://www.rodalesorganiclife.com/garden/3-ways-to-build-an-epic-vertical-garden

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά
Ξύλο. 
Εργαλεία επεξεργασίας ξύλου. 
Εάν είναι δυνατόν ένα CNC.
Εάν είναι δυνατόν, ένας εκτυπωτής 3D. 
Φλάντζες. 
Βίδες. 
Χρώμα. 
Ζεστή κόλλα. 
Arduino ή Micro: bit (με αισθητήρες) για το αυτοματοποιημένο σύστημα
άρδευσης.  

Ανάλογα με την επιφάνεια όπου βρίσκεται ο κάθετος κήπος, θα πρέπει να λάβετε
υπόψη τα απαραίτητα στοιχεία για να τον στηρίξετε, για παράδειγμα μια ξύλινη
κατασκευή.



Εργασίες

Πρώτη, (ανοιχτή φάση) συνάντηση και έναρξη της δημιουργικότητας,
ανασκόπηση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και προγραμματισμός του τι πρέπει
να γίνει στη συνάντηση (την πρώτη ημέρα, θα γίνει επίσης μια μεθοδολογία
γνώσης και παρουσίασης). 
Δεύτερον, (φάση ανάπτυξης) ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που έχουν
συμφωνηθεί. 
Τρίτον, (φάση ολοκήρωσης) συζήτηση για ό, τι έχει γίνει, σχολιασμός της
ατμόσφαιρας, καθώς και εάν υπήρχαν λάθη και πώς
επιλύθηκαν. Κατανομή σημάτων στους συμμετέχοντες ανάλογα με την
κατάσταση των ολοκληρωμένων εργασιών.

Σχεδιασμός και παραγωγή ιδεών, δημιουργία γλαστρών 
Σχεδιασμός και παραγωγή ιδεών, δημιουργία των στηριγμάτων των γλάστρων
για σύνδεση με το στήριγμα του κάθετου κήπου 
Σχεδιασμός και οργάνωση του συστήματος άρδευσης (κώδικας Arduino -
ψηφιακό μέρος) 
Σχεδιασμός και οργάνωση του συστήματος άρδευσης (Arduino και αισθητήρες
– υλικό μέρος) 

Κάθε ημέρα αποτελείται από τρεις φάσεις:  

1η ημέρα - Ιδεόγραμμα 

Η πρώτη μέρα εξυπηρετεί στο να έρθει κοντά η ομάδα με στόχο την κατασκεύη
ενός κάθετου κήπου. Επισκεφτείτε τον χώρο όπου θα βρίσκεται ο κήπος,
οροματιστείτε τον και σκεφτείτε όλοι μαζί. Δουλέψτε σε ομάδες πάνω σε σχέδια και
ιδέες (ανταλλαγή ιδεών). Φτιάξτε πρότυπα με χαρτόνι και άλλα υλικά για να
ελέγξετε τη λειτουργικότητα ή να απορρίψετε ιδέες που δε λειτουργούν καθόλου. 

Μαθαίνοντας να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε γλάστρες για τον κάθετο κήπο 

Σημαντικό βήμα: Αποφασίστε ποια υλικά θα χρησιμοποιήσετε για να
κατασκευάσετε τα διάφορα κομμάτια του κάθετου κήπου και πώς θα ταιριάξουν
μεταξύ τους.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Εργασίες

Δημιουργία γλαστρών 
Δημιουργία των στηριγμάτων των γλάστρων που πρόκειται να συνδεθούν με
το στήριγμα του κάθετου κήπου 
Τελικός σχεδιασμός του συστήματος άρδευσης (ψηφιακό μέρος) 
Δημιουργία του συστήματος άρδευσης (υλικό μέρος) 

εκπαίδευση για τα χαρακτηριστικά του χώρου και τις διάφορες επιλογές
φυτέματος 
φύτεμα διαφορετικών ειδών 

2η ημέρα - Πρώτη ημέρα κατασκευής (αν το ημερολόγιο είναι πέντε ημερών,
χωρίστε τη διαδικασία κατασκευής σε δύο ημέρες) 
Η δεύτερη μέρα ξεκινά με μια εισαγωγή στην αστική οικολογία, τις περιόδους
φυτέματος, τους τύπους φυτών που ταιριάζουν καλύτερα και την οργάνωση ενός
κάθετου κήπου. Οραματιστείτε διάφορα παραδείγματα και τρόπους που θα
βοηθήσουν στην κατασκευή του κήπου. 

Δημιουργήστε το τελικό σχέδιο του κήπου. Εργαστείτε σε ομάδες για να
προχωρήσετε στην κατασκευή των κομματιών του κήπου. 

Μαθαίνοντας να κατασκευάζετε 

 Μαθαίνοντας για την αστική κηπουρική 

 Σημαντικό βήμα: Πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία κατασκευής. 

3η ημέρα - Τελικός σχεδιασμός και κατασκευή 
Η τρίτη μέρα ξεκινά με τον οραματισμό των τελικών κομματιών και τον σχεδιασμό
της τελικής τους θέσης. Συνεχίστε με τα διάφορα κομμάτια που πρόκειται να
ολοκληρωθούν. Σχεδιάστε ένα σύστημα διατήρησης για το μέλλον και ένα
σύστημα σήμανσης για τον σεβασμό και τη χρήση του χώρου.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Εργασίες

Γλάστρες 
Στηρίγματα γλαστρών 
Σύστημα άρδευσης (ψηφιακό μέρος) 
Σύστημα άρδευσης (υλικό μέρος)

Επιλέξτε και μελετήστε τις ανάγκες των επιλογών φυτέματος 
Στήσιμο διαφορετικών ειδών φυτών 

Σχεδιασμός και ρύθμιση του συστήματος διατήρησης 
Σχεδιασμός και δημιουργία του συστήματος ευαισθητοποίησης για τον
σεβασμό του χώρου 

Γλάστρες με φυτά 
Σύστημα άρδευσης 

Φυτά 
Σύστημα σήμανσης 

Με ολόκληρη την ομάδα 

Τελική δημιουργία, τελευταίες λεπτομέρειες 

Κηπουρική 

Εργασία και ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

Σημαντικό βήμα: Κοιτάξτε τα τελικά κατασκευασμένα μέρη για τον κάθετο κήπο. 

4η  ημέρα - Τελευταίες λεπτομέρειες, τοποθέτηση και εορτασμός 
Συνδυάστε τα κατασκευασμένα κομμάτια με τα φυτά. Τοποθετήστε τα κομμάτια
στην τελική τους θέση στον κάθετο κήπο. Τοποθετήστε τη σήμανση και την
πινακίδα που περιγράφει το πρότζεκτ. Γιορτάστε το τέλος και την επίτευξη των
στόχων με ολόκληρη την ομάδα. 

Τοποθέτηση 

Κηπουρική 

Εορτασμός 

Σημαντικό βήμα: Κοιτάξτε τον ολοκληρωμένο κάθετο κήπο. 

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Λίστα ασφάλειας και προστασίας

Χρησιμοποιήστε γάντια και μάσκες για τη χρήση κοπτικών, ψαλιδιών, κόλλας,
ζεστής κόλλας.  

Γάντια και μάσκες για τη χρήση του εκτυπωτή 3D και CNC και
άλλων εργαλείων (σφυρί, βίδες). 
Ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας των CNC και των άλλων μηχανών.  

Κανόνες ασφάλειας σκαλωσιάς (συνήθως μόνο από εκπαιδευτικούς με ειδική
εκπαίδευση). 
Κανόνες για τη χρήση της σκάλας.

Εργαστήριο: 

Ψηφιακή κατασκευή: 

Εργασίες σε υψόμετρο (λάβετε υπόψη ότι αυτός είναι ένας κάθετος κήπος): 

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Επίδραση σε εξωτερικούς φορείς
Η μεγαλύτερη επίδραση του έργου είναι η δημιουργία ολόκληρου του σχεδίου
συντήρησης. Συντονίστε με διάφορους φορείς για να διατηρήσετε το πρόγραμμα
κατά τη διάρκεια του έτους.



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


