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Ανακαλύπτω το πράσινο στο δήμο μου! 

Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Earth οι μαθητές μπορούν να δουν την περιοχή 

τους από ψηλά. Μπορούν επίσης να αναζητήσουν το σχολείο τους στο πεδίο αναζήτησης 

(πάνω αριστερά) πληκτρολογώντας είτε το όνομα, είτε τη διεύθυνση του σχολείου. 

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Σχολεία και πάρκα Νίκαιας-

Αγ.Ι.Ρεντη.kmz στο οποίο είναι σημειωμένα όλα τα γυμνάσια του δήμου καθώς και οι πιο 

κοντινοί σε κάθε σχολείο και σημαντικοί από άποψης μεγέθους και χαρακτηριστικών χώροι 

πρασίνου. Στη συνέχεια ενθαρρύνετε τους μαθητές να κάνουν μια επισκόπηση του χώρου 

του σχολείου τους, καθώς και να εντοπίσουν κοντινούς χώρους πρασίνου (μπορούν να 

οπτικοποιηθούν αν επιλέξετε Επίπεδα-> Περισσότερα-> Πάρκα και χώροι αναψυχής). Στη 

συνέχεια μπορούν να κάνουν μια επισκόπηση του συνολικού πρασίνου του δήμου Νίκαιας-

Αγ. Ι. Ρέντη και να σας δώσουν μια εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης της επιφάνειας του 

δήμου από πράσινο.  

Για να μπορέσουμε τώρα να εκτιμήσουμε με πιο επιστημονικό τρόπο το ποσοστό του 

πρασίνου στο δήμο μας θα χρησιμοποιήσουμε το χάρτη του δήμου που θα βρείτε στο 

αρχείο με τίτλο «Χάρτης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη». Τυπώνουμε ένα χάρτη ανά ομάδα 

μαθητών, το μοιράζουμε στις ομάδες και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν το περίγραμμα του 

δήμου με μαύρο μαρκαδόρο (ή μολύβι), καθώς και να χρωματίσουν τους χώρους πρασίνου 

με πράσινο μαρκαδόρο (ή μολύβι) χρησιμοποιώντας το υπόμνημα του χάρτη για να τους 

εντοπίσουν. Στη συνέχεια τυπώνουμε σε διαφάνεια (επιδιασκοπίου – overhead projector) 

το αρχείο πλέγμα μικρό.doc. Δίνουμε σε κάθε ομάδα μαθητών από ένα διαφανές πλέγμα 

και τους ζητάμε να το στερεώσουν πάνω στο χάρτη τους με συνδετήρες. Τους ζητάμε να 

μετρήσουν την επιφάνεια που καταλαμβάνει ο δήμος σε μικρά τετράγωνα και  τη 

συμπληρώνουν (σίγουρα θα γίνει κατά προσέγγιση, αφού κάποια τετράγωνα θα είναι 

μισοκατειλημμένα, μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να αθροίζουμε το περιεχόμενο δύο ή 

περισσότερων τέτοιων τετραγώνων ώστε να φτάσουμε σε κάλυψη ενός τετραγώνου). Με 

τον ίδιο τρόπο θα εργαστούν και για να υπολογίσουν την επιφάνεια που καταλαμβάνει το 

αστικό πράσινο σε μικρά τετράγωνα και θα την καταγράψουν. Έπειτα με μαθηματικούς 

υπολογισμούς μπορούν να καταλήξουν στο ποσοστό % της επιφάνειας του πρασίνου σε 

σχέση με τη συνολική επιφάνεια του δήμου. Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές σχετικά 

με το αποτέλεσμα και το αν πιστεύουν ότι είναι αρκετό το πράσινο στο δήμο τους ή αν 

θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Με αφορμή αυτό γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα της ύπαρξης πράσινων χώρων στην πόλη και τα δικαιώματα των πολιτών 

σχετικά με δημόσιους αστικούς χώρους πρασίνου. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίας 

από το κείμενο – μεταπτυχιακή εργασία του ΕΜΠ «Αστικοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου» 

(στο αρχείο Astikoi Koinoxrhstoi Xvroi Prasinoy.pdf).  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος το επιθυμητό μέγεθος αστικών χώρων πρασίνου 

είναι 8 τ.μ./ανά κάτοικο, όταν ο μέσος όρος στην Αθήνα είναι στην πραγματικότητα 2,55 

τ.μ./κάτοικο. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές υπολογίζουν την έκταση πρασίνου που 

αναλογεί σε κάθε δημότη Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα της Wikipedia δηλαδή Συνολική έκταση δήμου=11,31 τ. χλμ. Και πληθυσμός 
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105.430 κάτοικοι. Στη συνέχεια συγκρίνουν το αποτέλεσμά τους με αυτό της Αθήνας αλλά 

και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων με βάση το διάγραμμα και καταλήγουν σε συμπεράσματα 

τα οποία συζητούνται από όλους. 

Χώρος συμπλήρωσης από τους μαθητές 

Συμπλήρωσε τα παρακάτω πεδία με βάση του υπολογισμούς σου: 

Επιφάνεια Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (σε μικρά τετράγωνα): 

 

Επιφάνεια αστικών χώρων πρασίνου (σε μικρά τετράγωνα): 

Υπολόγισε με βάση τους δύο παραπάνω αριθμούς το ποσοστό % της κάλυψης της 

επιφάνειας του Δήμου από πράσινο: 

 

 

 

Με βάση το ποσοστό που βρήκες πιο πάνω υπολόγισε την πραγματική έκταση σε τ.μ. των 

χώρων πρασίνου του Δήμου αν γνωρίζεις την συνολική έκταση του Δήμου η οποία είναι 

11,31 τ.χλμ. (προσοχή 1 τ. χλμ. =1.000.000 τ.μ.): 

 

 

 

Υπολόγισε την έκταση των χώρων πρασίνου που αναλογούν σε κάθε Δημότη 

χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο αριθμό και το συνολικό πληθυσμό του Δήμου: 

 

 

 

 

Σύγκρινε το αποτέλεσμά σου με το επιθυμητό μέγεθος αστικών χώρων πρασίνου/κάτοικο 

όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι 8τ.μ./κάτοικο, με το μέσο όρο 

της Αθήνας, καθώς και με αυτόν άλλων ευρωπαϊκών πόλεων χρησιμοποιώντας το 

παρακάτω διάγραμμα και κατέγραψε τις παρατηρήσεις σου: 
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