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Αγαπητοί γονείς, 

Στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος αγωγής υγείας µε τίτλο «Ελιά – Ελαιόλαδο – 

∆ιατροφικές Συνήθειες» είναι αναγκαία η συµµετοχή των µαθητών  για µία ώρα την 

εβδοµάδα µετά το πέρας του ωρολογίου προγράµµατος.  

Η συγκεκριµένη ώρα καθορίζεται µετά από κάθε συγκέντρωση ανάλογα µε το 

εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σχολείου.  

   

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   
 

Η/Ο κάτωθι υπογεγραµµένη-ος………………………………………………..κηδεµόνας 

του µαθητή/τριας  …………………………………………………...βεβαιώνει ότι µπορεί 

να συµµετάσχει στην οµάδα αγωγής υγείας και να  παραµένει µία ώρα την εβδοµάδα 

µετά το πέρας του ωρολογίου προγράµµατος.  

 

                                              Οι Συντονιστές των προγραµµάτων               Ο/Η κηδεµόνας 

 

 

 

 

     ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Μ.      ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ Κ.       
                                                    ΠΕ04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ         ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ελιά – Ελαιόλαδο – ∆ιατροφικές Συνήθειες 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


