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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ε
Ι∆

ΙΚ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 (
Π

Ε
) 

ΩΡΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Σ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

 

 

ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ    

 

 

ΠΕ04 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

 

 

02 

  

 

ΝΑΙ 

 

 
Εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

1. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 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 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : 24     ΑΓΟΡΙΑ: 12  ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 12 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΙ   ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α:  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

 
ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ: 

ΠΕΜΠΤΗ  7
η
 & 8

η
  ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΟΧΙ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δηµιουργήστε ένα εφέτος) 



 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Το βασικότερο κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος υπήρξε η µεγάλη 

σπουδαιότητα που έχει η ελιά και το ελαιόλαδο στην ελληνική κουζίνα. Γνωρίζοντας 

την υψηλή διατροφική αξία του ελαιόλαδου και τις πολύτιµες φυσικές ιδιότητες, 

χάρη στις οποίες εδώ και χιλιετίες αποτελεί καταξιωµένο θεµέλιο της µεσογειακής 

διατροφής αποφασίστηκε οι µαθητές κατά  το σχολικό έτος 2010-2011 να 

διαπραγµατευτούν το θέµα του υγρού χρυσαφιού της µεσογείου, συµµετέχοντας 

ενεργά στο εν λόγο πρόγραµµα αγωγής υγείας. Στην εποχή του γρήγορου φαγητού 

ίσως είναι µια µοναδική ευκαιρία οι µαθητές να γνωρίσουν την πολύτιµη µεσογειακή  

διατροφή µιας και πρόσφατες διατροφικές µελέτες απέδειξαν ότι η Μεσογειακή 

διατροφή, που έχει σαν βασικό στοιχείο της το ελαιόλαδο, είναι η πιο υγιεινή 

διατροφή για τον άνθρωπο. 

 

ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
� ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  
� Να µάθουν την θρεπτική αξία του ελαιόλαδου, 

� Να κατανοήσουν τα οφέλη του ελαιόλαδου στην υγεία του ανθρώπου, 

� Να µάθουν πως κατατάσσεται το λάδι ανάλογα την ποιότητα του, 

� Να µάθουν πως παρασκευάζουν αρωµατισµένο ελαιόλαδο,  

� Να γνωρίσουν πως γίνεται η διατήρηση και η αποθήκευση του λαδιού, 

� Να γνωρίσουν πως παρασκευάζονται βρώσιµες ελιές,  

� Να µάθουν τις φαρµακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου, 

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

� Να εξοικειωθούν µε την επιστηµονική µεθοδολογία και έρευνα,  

� Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης και επεξεργασίας, συσχέτισης 

και αξιοποίησης πληροφοριών.  

      

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

βιωµατική προσέγγιση, 

� Να εργαστούν σε οµάδες και να καλλιεργήσουν αξίες αλληλοσεβασµού και 

αλληλεγγύης, 

� Να αναπτύξουν την οµαδικότητα, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία µε τους 

άλλους µαθητές, τους καθηγητές τους και άλλους κοινωνικούς φορείς και την 

ευρύτερη κοινωνία,   

� Να διαµορφώσουν υπεύθυνη συµπεριφορά και να αναζητήσουν λύσεις, 

� Να επιλύουν δηµιουργικά τις διαφορές τους,  

� Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αντίληψη,    

� Να αποκτήσουν αισθήµατα ευθύνης απέναντι στη προστασία της φύσης και να 

περάσουν από την ατοµική στη συλλογική συνείδηση, 

� Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση τους,  

� Να εµπλουτίσουν την σχολική τους ζωή µε συναισθήµατα και φαντασία. 

 

� 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.   

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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. 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. 
 

3. Μελέτη Πεδίου ή Εκδροµή στο Πεδίο: 

• Μέσω επισκέψεων: 

� Στο Γυναικείο Αγροτουριστικό & Αγροτοβιοτεχνικό 

Συνεταιρισµό «Οι Απολλωνιάτισσες»   

• 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. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
� 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 ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ    

α. Ποικιλίες ελαιοκάρπου  

β. Είδη ελαιολάδου  

γ. Συνθήκες διατήρησης και αποθήκευσης του ελαιόλαδου 
  

2. Οµάδα ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ   

α. Φαρµακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες του λαδιού   
 

3. Οµάδα ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ   



 

α. Συγκέντρωση παροιµιών, ποιηµάτων και κειµένων    
 

4. Οµάδα ΜΑΓΕΙΡΩΝ   

α. Συνταγές µε ελαιόλαδο  

β. Εδέσµατα µε ελαιόλαδο και ελιές  
 

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

µαθητών καθηγητών», 

� ∆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 προγράµµατος 

αγωγής υγείας, 

� Ενεργοποίηση της οµάδας, ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ, τα µέλη των οποίων θα 

δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα: 1
α
 
 
  

� Επιπρόσθετα τα µέλη της οµάδας θα συλλέξουν πράσινες ελιές τις οποίες θα 

επεξεργαστούν και θα τις µετατρέψουν σε βρώσιµες. 

 

� ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν κατά την παρασκευή ελιών, σε 

χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Μονοήµερη επίσκεψη στο Γυναικείο Αγροτουριστικό & Αγροτοβιοτεχνικό 

Συνεταιρισµό «Οι Απολλωνιάτισσες»  στο χωριό Απόλλωνα.  

� Ενεργοποίηση της οµάδας, ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ, τα µέλη των οποίων θα 

δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα: 1
β
,  

� Οι µαθητές θα επισκεφτούν το supermarket της περιοχής όπου θα 

καταγράψουν τα είδη των λαδιών και θα προβούν σε αγορά του 

ποιοτικότερου.
 
 
 
  

 

� ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν από την επίσκεψη της οµάδας 

στο Γυναικείο Αγροτουριστικό & Αγροτοβιοτεχνικό Συνεταιρισµό «Οι 

Απολλωνιάτισσες»  στο χωριό Απόλλωνα, σε χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Ενεργοποίηση της οµάδας, ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΩΓΩΝ, τα µέλη των οποίων θα 

δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα: 2
α
.      

 

� ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
� Ενεργοποίηση της οµάδας, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, τα µέλη των οποίων θα 

δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα: 3
α
   

Όπου τα µέλη τις οµάδας θα συγκεντρώσουν παροιµίες, ποιήµατα και κείµενα 

προκειµένου να γεννηθεί µια συζήτηση για το συµβολισµό της ελιάς που 

εµπνέει τους καλλιτέχνες ανά τον αιώνα. 

 

� ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 
�
 Ενεργοποίηση των οµάδας, ΜΑΓΕΙΡΩΝ, τα µέλη των οποίων θα 

δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα: 4
α
, 4

β 

 

� ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 
� ∆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,  

� ∆ηµιουργία εδεσµάτων από λάδι και ελιές, 



 

� Ηµερίδα. 

 
Αριθµός προβλεπόµενων επισκέψεων      01                                       

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
(πχ. έντυπο, CD, αφίσα, σελίδα στο internet, φωτογραφικό άλµπουµ, κ.ά.) 

 

CD- autorun µε δράσεις παρεµβάσεις της περιβαλλοντικής οµάδας. 

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ, ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Είδος Τιµή µονάδας Ποσότητα Τελική αξία 

Μελάνια εκτυπωτή 

τύπου HP Color 

LaserJet 2600n 

160 4 640 

100 τεµάχια µε τις 

θήκες τους CD-R 

700MB   

0,65 100 65 

Χαρτί Α4 των 160gr 14 3 42 

Α4 Lamination 30 3 90 

12 Χαρτόνια 

150cmx80cm   
 12 30 

Φανελάκια 20 24 480 

Έξοδα ηµερίδας   150 

UHU Glue Pen 2 5 10 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ   2880 

  Σύνολο: 4387 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4387€ 

 

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 ∆ιευθυντής                      Οι συντονιστές του προγράµµατος  

                                                 

                        

 

                                      

    Χατζηνικόλας Μιχαήλ 

    Μαστρογιάννης Μιχαήλ                              ΠΕ04 Βιολόγος                                                                     

                  ΠΕ02 Φιλόλογος                                                   

Τζιρτζιπή Κυριακή  

                                                                                                                        ΠΕ04 Χηµικός 


