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«Αγαπάµε τον τόπο µας … αναδεικνύουµε τα τοπικά προϊόντα» 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Αρ. Πράξης  Ηµεροµηνία 

20
η
  23/10/2012 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Χ 
  

 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΠΕ) 

ΩΡΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩ

ΣΗΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ

Ν ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

XATZHNIKOΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΕ04 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
 ΝΑΙ 

Σεµινάριο του Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου στο πλαίσιο της 

συγχρηµατοδοτούµενης από 

την Ε.Ε. Πράξης µε αντικείµενο την 

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών και 

Στελεχών Εκπαίδευσης 

(Α’ βάθµιας και Β’ βάθµιας 

εκπαίδευσης) σε θέµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

    

1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 ΝΑΙ 

 

2. ΤΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕ.06 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 ΝΑΙ 

 

3. ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΕ.04 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

 

 
ΝΑΙ 

 

4. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΕ.04 

ΦΥΣΙΚΟΣ 
 ΝΑΙ 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : 59     ΑΓΟΡΙΑ: 15   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 44 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:  ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α: ΝΑΙ    (Γ1,Γ2,Γ3,Γ4) 

 

Συνάντηση οµάδας: 

 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 
η 

& 8
 η
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ 

ΚΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) : 

� Η Ρόδος δεν είναι απλά το νησί µας. Είναι η ζωή µας, η οικογένεια µας, η ιστορία 

µας, η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά µας. Η Ρόδος είναι το νησί που κερδίζει 

όσους την επισκέπτονται εδώ και 2400 χρόνια. Ιδιαίτερα στην παρούσα αρνητική 

οικονοµική περίοδο, που η κρίση είναι µεγάλη και η δυσκολία ακόµα και για 

επιβίωση πολλών συµπολιτών µας αναδεικνύεται καθηµερινά, οι τζίροι των 

επιχειρήσεων συνεχώς πέφτουν, είναι πολύ σηµαντικό να προσπαθούµε σταθερά να 

αναδείξουµε τα επιτυχηµένα παραδείγµατα γιατί υπάρχουν και είναι πραγµατικά 

πολλά στον τόπο µας. Στο νησί της Ρόδου ζουν άνθρωποι που εκτός του ότι 

παράγουν, αναδεικνύουν και διατηρούν την πολιτισµική κληρονοµιά, 

προστατεύουν το περιβάλλον, διαχειρίζονται πόρους. Τα παραγόµενα προϊόντα 

συνεισφέρουν στην τοπική οικονοµία και ευρύτερα στην τοπική ανάπτυξη µέσα 

από την ποιότητα, την ιδιαιτερότητα, την ταυτότητα τους σε βάθος χρόνου, 

δηµιουργώντας έτσι µια ιστορία και µια παράδοση για τον τόπο (∆ρακωνάκης, 

2009). Συνεισφέρουν ακόµη στην τοπική ανάπτυξη µε την διασύνδεσή τους µε τους 

υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας, δηµιουργώντας θέσεις απασχόλησης, 

επιχειρηµατικότητα, προστιθέµενη αξία. Θεωρούµε αυτονόητο οι νέοι να 

καταπιαστούν µε την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων του νησιού.  

� Βρισκόµαστε την περίοδο αυτή στην καρδιά της οικονοµικής κρίσης. Μιας κρίσης 

για την οποία είναι εν µέρη υπεύθυνες και οι καταναλωτικές µας συνήθειες, οι 

οποίες όλα αυτά τα χρόνια, στο ελάχιστο λάµβαναν υπ’ όψιν την στήριξη των 

τοπικών µας προϊόντων, των παραγωγών µας και της τοπικής µας αγοράς. Είναι 

καιρός να προτιµήσουµε και να στηρίξουµε τα δικά µας προϊόντα, τους δικούς µας 

παραγωγούς, εµάς τους ίδιους (Κίνηση ενεργών πολιτών Σητείας 2012). Η τοπική 

ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι µερική/θεµατική/κλαδική αλλά πολυδιάστατη και 

πολυεπίπεδη. ∆εν µπορεί να περιµένουµε την ανάπτυξή του νησιού εξ ουρανού, 

ούτε φυσικά από το κράτος µόνο, όσους πόρους και αν διαθέσει. Η ανάκαµψη θα 

προκύψει από την ενεργή συµµετοχή του πολίτη, και ιδιαίτερα των νέων οι οποίοι 

χρειάζεται αυτοπεποίθηση, κουράγιο, υποµονή και παράλληλα καινοτοµία και 

φαντασία. Με την παρούσα εργασία ξεκινά µια προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών 

προϊόντων των δικών µας προϊόντων καθώς επίσης και µια προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης υπέρ της κατανάλωσης τους.  

� Τα παραδοσιακά προϊόντα συµβάλλουν σηµαντικά στην υγεία του ανθρώπου, στην 

δηµιουργία συνθηκών καλύτερης ζωής, στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου, στην 

εξασφάλιση των συνθηκών για την διατήρηση χλωρίδας και της πανίδας.  

� Η ενεργή συµµετοχή του µαθητή στην προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών 

προϊόντων, αλλά και κατάθεσης προτάσεων για την ποιοτική τους αναβάθµιση, 

µπορεί να αφυπνίσει και να δραστηριοποιήσει και την κοινωνία.  

 



� Το αντικείµενο του προγράµµατος, λοιπόν, γεφυρώνει το σχολείο µε την κοινωνία, 

συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία µε την φύση, τον πολιτισµό, την παραγωγή, 

την οικονοµία, την ίδια τη ζωή.  

� Οι µαθητές θα αρχίσουν να γίνονται κοινωνοί των σύγχρονων προβληµάτων, να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που θα διαχέονται µέσω της οικογένειας τους και του 

σχολείου τους σε όλη την κοινωνία, ευαισθητοποιώντας και αυτούς που µένουν 

απαθείς στα σύγχρονα προβλήµατα.  

 
 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο 

σημαντικούς) 

� ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  
� Να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα του τόπου µας, να µάθουν τα ιδιαίτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους και να βοηθήσουν στην ανάδειξη τους στην τοπική αγορά,  

� Να µάθουν πως παρασκευάζονται µε τον παραδοσιακό τρόπο και να 

παρασκευάσουν τα δικά τους,  

� Να γνωρίσουν τις ποικιλίες των ελιών και τους εχθρούς που τις απειλούν, 

� Να µάθουν πως παρασκεύαζαν κάποτε το σαπούνι και να παρασκευάσουν τα δικά 

τους αρωµατικά σαπούνια,  

� Να γνωρίσουν τους µεθόδους παραγωγής του λαδιού, 

� Να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα του ελαιόλαδου στη ζωή µας και τη 

σηµασία του λαδιού στην οικονοµία της περιοχής,  

� Να µάθουν τα πλεονεκτήµατα χρήσης της κηραλοιφής, 

� Να κατανοήσουν χηµικές διεργασίες που οδηγούν στη δηµιουργία Λικέρ για 

παράδειγµα αλκοολική ζύµωση, εκχύλιση κ.α., 

� Να µάθουν πως χρησιµοποιούνται τα προϊόντα της µέλισσας για την παραγωγή 

προϊόντων,     

� Να αναπτύξουν θετική στάση για τον τόπο τους γνωρίζοντας τα τοπικά προϊόντα 

που παράγονται στο νησί,    

� Να ενηµερωθούν οι µαθητές για την ανάγκη στήριξης των τοπικών προϊόντων και 

επιχειρήσεων,  

� Να αλλάξουν οι µαθητές καταναλωτική συνείδηση, µε την έννοια ότι στον τόπο 

που ζούµε, θα πρέπει αυτά που παράγουµε πρωτίστως και να τα καταναλώνουµε, 

� Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους µε λέξεις και έννοιες σχετικές µε το θέµα,  

� Να εξοικειωθούν µε την επιστηµονική µεθοδολογία και έρευνα,  

      

� ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  

� Να γίνουν συµµέτοχοι άρα και συνένοχοι στη διαχείριση του τόπο τους, 

� Να αποκτήσουν αισθήµατα ευθύνης απέναντι στη διαχείριση του νησιού τους και 

να περάσουν από την ατοµική στη συλλογική συνείδηση, 

� Να καλλιεργήσει στους µαθητές τις θετικές στάσεις για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, ικανότητες για οµαδική δραστηριότητα και συνεργασία µε στόχο 

την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσµατος, τη δηµιουργικότητα και την αυτενέργεια, 

την κοινωνική προσφορά  

� Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης,  

� Να καλλιεργήσουν επιπλέον ικανότητες επικοινωνίας και οµαδικής εργασίας και να 

καλλιεργήσουν αξίες αλληλοσεβασµού και αλληλεγγύης µέσα από τη συµµετοχή 

τους σε ευρύτερες µαθητικές οµάδες και σε ποικίλες δραστηριότητες,  



� Να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον µέσα από τη βιωµατική 

προσέγγιση, 

� Να εµπλουτίσουν την σχολική τους ζωή µε συναισθήµατα και φαντασία 

� Να διαµορφώσουν υπεύθυνη συµπεριφορά και να αναζητήσουν λύσεις, 

� Να επιλύουν δηµιουργικά τις διαφορές τους,  

� Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αντίληψη,    

� Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση τους.  

 

� ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 

� Να εξερευνήσουν, να µετρήσουν, να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να 

συσχετίσουν και να κατανοήσουν τελικά τις λειτουργίες της φύσης, 

� Να µπορούν να παρατηρούν χρησιµοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να 

συλλέγουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το internet, να καταγράφουν, να 

συγκρίνουν, να ταξινοµούν, να επεξεργάζονται δεδοµένα, να υποθέτουν, να 

εξάγουν συµπεράσµατα, να αξιολογούν γνώσεις που αποκτήθηκαν, 

� Να εκφράζουν παραστατικά µε γραπτό – προφορικό λόγο τις ιδέες – σκέψεις τους, 

� Ν’ αποκτήσουν την ετοιµότητα αλλά και την ικανότητα να παρουσιάζουν µπροστά 

στη τάξη κάποιο σχέδιο ή κάποια άποψή τους, ν’ αξιοποιούν κάτι που διαβάστηκε 

και να παίρνουν θέση, 

� Να µάθουν να ασκούν καλόπιστη κριτική, να διαφωνούν, να ακούνε, να 

υπερασπίζονται, να συγκρίνουν, να αντιπαραβάλουν απόψεις,  

� Να µάθουν να διεκδικούν µε σωστό τρόπο.   

 
 

Γ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Για την επιτυχία του προγράµµατός µας θα χρησιµοποιήσουµε τις παρακάτω µεθόδους 

συνδυαστικά προκειµένου να έχουµε τα αποτελέσµατα που επιθυµούµε: 

1. Project (∆ιεκπεραίωση Προγράµµατος): 

• Επιλογή του θέµατος 

• Συνολική εξέταση του θέµατος για την εξαγωγή ερωτηµάτων 

• Συστηµατικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων 

• Κατανοµή των δραστηριοτήτων στις οµάδες 

• Αλληλοενηµέρωση οµάδων 

• Αξιοποίηση και εφαρµογή της λύσης του προβλήµατος σε άλλα 

προβλήµατα 

• Τελική σύνθεση, καταγραφή συµπερασµάτων και κοινοποίηση στην 

κοινότητα 
 

2. Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 

•  Θα δοθεί ερωτηµατολόγιο στους µαθητές του σχολείου στην αρχή και 

στο τέλος του προγράµµατος  
 

3. ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος  

• Η προσέγγιση του θέµατος θα γίνει µε βάση την αρχή της 

διεπιστηµονικότητας που περιλαµβάνει κύρια το στοιχείο της 

αυτενέργειας, ώστε η µάθηση να αποβαίνει βιωµατική, µε αποτέλεσµα η 

γνώση που προκύπτει να έχει χαρακτήρα υποκειµενικό και να οδηγείται 

το άτοµο στην αγωγή της αυτοµόρφωσης 



 

4. Συζήτηση: 

• Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών µεταξύ των συµµετεχόντων. 

• Έκφραση των αποριών και των προβληµατισµών των µαθητών µας  πάνω 

σε όσα παρουσιαστούν. 

• Ενθάρρυνση όσων δεν συµµετέχουν. 
 

5. Μελέτη Πεδίου ή Εκδροµή στο Πεδίο: 

• Μέσω επισκέψεων: 

� Στην Παναγιά την Υψενή 

� Στο αποστακτήριο Σούµας στο χωριό Έµπωνα 

� Σε κηροπλαστείο  

� Σε πρότυπο ελαιοτριβείο  

� Στο λαογραφικό ίδρυµα Απολλώνων Ανδρέας & Μαρία 

Χατζηανδρέου  

� Στο γυναικείο αγροτουριστικό & αρτοβιοτεχνικό  συνετερισµό ΟΙ  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ      
• Καλή οργάνωση και πληροφόρηση για την περιοχή και προετοιµασία των 

εκπαιδευοµένων ώστε να γνωρίζουν την περιοχή που θα επισκεφθούν. 

• Ύπαρξη δραστηριοτήτων οι οποίες θα διεξαχθούν στο πεδίο. 

• ∆ιοργάνωση δραστηριοτήτων µετά τις εκδροµές. 
 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η προσέγγιση του θέµατος θα γίνει µε βάση την αρχή της διεπιστηµονικότητας. Οι 

µαθητές θα προσεγγίσουν το θέµα από την πλευρά της Βιολογίας, Χηµείας, Τεχνολογίας, 

Γεωγραφίας, Ιστορίας, Θρησκευτικών και Οικιακής Οικονοµίας, Καλλιτεχνικών.  

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ∆ΙΩΡΑ) 

Η χρονική εξέλιξη του προγράµµατος 

( διερεύνηση θέµατος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ) 
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� Αρχικά οι µαθητές θα ενηµερωθούν για το πρόγραµµα, θα θέσουν τους 

στόχους του προγράµµατος και θα οριστούν οµάδες εργασίας στις οποίες θα 

ανατεθεί συγκεκριµένο έργο,  

1. Οµάδα παραγωγής Τσακιστών Ελιών   

2. Οµάδα παραγωγής Λικέρ   

3. Οµάδα παραγωγής Κουλουριών και Αµυγδαλωτών    

4. Οµάδα παραγωγής Πράσινου Σαπουνιού   

5. Οµάδα παραγωγής Κεραλοιφής    

6. Οµάδα παραγωγής Αρωµατικών Λαδιών   

7. Οµάδα παραγωγής Παστελιών  

8. Οµάδα παραγωγής Λεµονάδας  
 

Η κάθε οµάδα θα δηµιουργεί power-point και θα παρουσιάζει στις υπόλοιπες 

οµάδες το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης της και στη συνέχεια θα 

επανέρχεται παρουσιάζοντας την πρακτική που ακολούθησε για να φτάσει 

στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 

� Θα συντάξουν το «Συναισθηµατικό Συµβόλαιο» που διέπει τις σχέσεις 

µαθητών καθηγητών», 

� Ανάδειξη του διοικητικού συµβουλίου της περιβαλλοντικής οµάδας µετά 

από εκλογές µεταξύ των µελλών της. Το ∆.Σ. θα αποτελείται από τον 

πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, δύο οικονοµολόγους και τον γραµµατέα,    

� ∆ηµιουργία του συµβόλου της περιβαλλοντικής οµάδας και αγορά 

µπλουζακιών µε το σύµβολο της,   

� Μέσω του διαδικτύου γίνεται αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και 

στοιχείων σχετικών µε τη θεµατολογία του εκπονούµενου περιβαλλοντικού 

προγράµµατος, 
 

 Τα προϊόντα που θα παράγουν οι οµάδες θα προωθηθούν στην τοπική αγορά 

προκειµένου τα χρήµατα που θα µαζευτούν να καλύψουν εν µέρει τα έξοδα 

του προγράµµατος,  
   

 Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα ιδρυθεί εκδοτικός οίκος ο οποίος θα έχει 

σαν σκοπό τη δηµοσίευση:  

a) των αποτελεσµάτων της εργασίας  

b) άλλων εργασιών εκπαιδευτικών του σχολείου και ειδικών επιστηµών  

Ο εκδοτικός οίκος δεν θα αποκοµίζει ωφέλει από τις δηµοσιεύσεις που θα 

κάνει και θα διανέµει δωρεάν τις εκδόσεις του. Το προτεινόµενο όνοµα του 

εκδοτικού είναι ΕΥ∆ΗΜΟΣ,    
 

� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Τσακιστών Ελιών   

� Αγορά άγουρων πράσινων τσουνάτων ελιών και επεξεργασία αυτών από την 

οµάδα ώστε να γίνει παραγωγή και συσκευασία πράσινων τσακιστών  ελιών.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point και θα παρουσιάζει στις υπόλοιπες 

οµάδες το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης της.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας 

ώστε να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις 

υπόλοιπες οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της 

οµάδας και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 
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� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Λικέρ    

� Παραγωγή και συσκευασία Λικέρ µε άρωµα λεµονιού και πορτοκαλιού.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 
 

 Μονοήµερη επίσκεψη στο παραδοσιακό αποστακτήριο Σούµας στο χωριό 

Έµπωνα.  

 Συνεργασία της περιβαλλοντικής οµάδας µε το Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισµών ∆ωδεκανήσου. Οµιλία ειδικού.  
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� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Κουλουριών & Αµυγδαλωτών    

� Παραγωγή και συσκευασία κουλουριών και αµυγδαλωτών.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 
 

� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Λεµονάδας     

� Παραγωγή σπιτικής λεµονάδας.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 

 Μονοήµερη επίσκεψη στο Λαογραφικό Ίδρυµα Απολώνων ώστε να ξεναγηθούν 

οι µαθητές στο παραδοσιακό χωριάτικο σπίτι και να δουν µε ποιο τρόπο 

γινόταν η µεταποίηση του καρπού σε λάδι µερικές δεκαετίες πριν, 

 Επίσκεψη στο Γυναικείο Αγροτουριστικό και Αρτοβιοτεχνικό Συνεταιρισµό οι 

Απολλωνιάτισσες που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα ανώτερης ποιότητος, 

 Επίσκεψη στο πρότυπο ελαιοτριβείο στο χωριό Παστίδα όπου οι µαθητές θα 

έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο χώρο του και να παρακολουθήσουν όλα 

τα στάδια µετατροπής του καρπού σε λάδι ώστε να επισηµανθούν τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των δύο πρακτικών εκείνης της εποχής 

µε σήµερα. 

 Συνεργασία της περιβαλλοντικής οµάδας µε το ΕΒΕ∆ ∆ωδεκανήσου ώστε να 

στηθεί περίπτερο στην πλατεία Κύπρου όπου τα µέλη της οµάδας µε 

παραδοσιακή ενδυµασία και τραγούδι θα προωθήσουν τα παραδοσιακά 

προϊόντα που παρήγαγαν στην τοπική αγορά αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα 

τους για τον τόπο. 
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� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Σαπουνιών     

� Παραγωγή και συσκευασία σαπουνιών από ελαιόλαδο.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 
 

� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Κηραλοιφής      

� Παραγωγή και συσκευασία κηραλοιφής από ελαιόλαδο και κερί.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 

 

 Μονοήµερη επίσκεψη στη Μονή Υψενή στο χωριό Λάρδο όπου οι µαθητές θα 

παρασκευάσουν σαπούνια και κηραλοιφή µαθαίνοντας τον τρόπο παρασκευής 

τους στις µοναχές της µονής. 

 Επίσκεψη σε κηροπλαστείο όπου οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

ξεναγηθούν στο χώρο του και να µάθουν την διαδικασία παραγωγής κεριών.  
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� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Αρωµατικών Λαδιών      

� Παραγωγή και συσκευασία αρωµατικών λαδιών µε αρωµατικά βότανα.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 
 

 Επιπρόσθετα τα µέλη της οµάδας θα µετρήσουν την οξύτητα του λαδιού που 

θα φέρουν από τα σπίτια τους.  
 

 Συνεργασία µε το ελαιοπαραγωγό βιολογικού λαδιού κύριο Κατταβενό Στέλιο. 

Θα παρουσιάσει στους µαθητές τον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας των 

ελαιόδεντρων και τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η µεταποίηση του σε λάδι 

για να χαρακτηριστεί βιολογικό έχτρα παρθένο λάδι. 

 Συνεργασία µε την διατροφολόγο Πιλατέρη Μαρία. Θα πραγµατοποιήσει 

οµιλία µε τίτλο: Ο ρόλος του πρωινού στην πνευµατική διαύγεια στην επίδοση 

των µαθητών.  
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� Ενεργοποίηση της οµάδας παραγωγής Παστελιών       

� Παραγωγή και συσκευασία παστελιών από αµύγδαλα και φουντούκια.   

� Η οµάδα θα δηµιουργήσει power-point µε το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

της το οποίο θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες.  

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την δράση την οµάδας ώστε 

να δηµιουργήσουν power-point το οποίο θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες 

οµάδες.  

� ∆ηµιουργία κολάζ σε χαρτόνια ώστε να ενηµερωθεί για την δράση της οµάδας 

και η υπόλοιπη µαθητική κοινότητα. 

 

 Συνεργασία της περιβαλλοντικής οµάδας µε το ∆ήµο Ιαλυσού ώστε να 

στηθεί περίπτερο στην πλατεία Αποστολίδη όπου τα µέλη της οµάδας µε 

παραδοσιακή ενδυµασία και τραγούδι θα προωθήσουν τα παραδοσιακά 

προϊόντα που παρήγαγαν στην τοπική αγορά αναδεικνύοντας την 

σπουδαιότητα τους για τον τόπο. Οι παραβρισκόµενοι θα κεραστούν µε την 

σπιτική λεµονάδα.   
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� ∆ηµιουργία αφίσας για την προβολή του προγράµµατος, 

� Προετοιµασίες για την εκδροµή και την ηµερίδα, 

� Τετραήµερη εκπαιδευτική εκδροµή,  

� Απολογισµός και αξιολόγηση του προγράµµατος,  

� Έκθεση Φωτογραφίας από τις δράσης της οµάδας,  

� Ηµερίδα. 

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      05                            

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράµµατος µαζί µε το έντυπο υποβάλλονται και 

1. Κατάλογος  µε το ονοµατεπώνυµο των µαθητών της οµάδας, την τάξη και το τµήµα τους. 

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου 

 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 Μιχαήλ Χατζηνικόλας                                                ∆ρ. Ευστάθιος Στέφος     

 

 

 

 


