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∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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∆ιεύθυνση:  ∆ηµοκρατίας & Αγ. Ιωάννου 
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Τηλέφωνα:  22410-91810, FAX:  22410-91810 
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Αγαπητοί γονείς, 

Στα πλαίσια εφαρµογής του περιβαλλοντικού προγράµµατος µε τίτλο: «Ελιά του ήλιου 

θυγατέρα» 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 περιβαλλοντική οµάδα 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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Ελιά του ήλιου θυγατέρα 

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 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

α. Ποικιλίες ελιάς  

β. Εχθροί και ασθένειες 
  

2. Οµάδα ΧΗΜΕΙΑΣ  

α. Κριτήρια ποιότητας του ελαιολάδου (Μέτρηση οξύτητας του λαδιού)   

β. Ποιοτική κατάταξη ελαιολάδου  

γ. Παρασκευή σαπουνιού  
 

3. Οµάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   

α. Συγκοµιδή του ελαιοκάρπου  

β. ∆ιαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου   
 

4. Οµάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

α. Η ελιά στην αρχαιότητα  

β. Ελιά και µυθολογία  

γ. Ελιά και ολυµπιακοί αγώνες  
 

5. Οµάδα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ   

α. Καντηλάκι 

β. Νηστεία  

γ. Βάπτιση  

δ. Ευχέλαιο 

ε. Η κιβωτός του Νώε 
 

6. Οµάδα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  

α. Ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας  

β. Ελαιοπαραγωγές περιοχές της Μεσογείου  

γ. Περιοχές µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση ελαιόλαδου  
 

� 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 περιβαλλοντικού 

προγράµµατος, 

� Μονοήµερη επίσκεψη στον ελαιώνα του κ. Γεωργά Απόστολου όπου οι µαθητές 

θα ακούσουν οµιλία από ειδικό για την καλλιέργεια της ελιάς. Θα ακολουθήσει 

επίδειξη από τον ελαιοπαραγωγό κ. Γεωργά, της συγκοµιδής του ελαιοκάρπου. Οι 

µαθητές στην συνέχεια χωρισµένοι σε οµάδες θα συµµετέχουν στη συλλογή και 

συγκέντρωση του καρπού. Στο τέλος οι µαθητές θα επισκεφτούν το ελαιοτριβείο 

της Αγ. Ισιδώρου όπου θα ξεναγηθούν στο χώρο και θα παρακολουθήσουν όλα 

τα στάδια της µετατροπής του καρπού σε λάδι. 

 

 



 

 

 

� ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

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

ελαιώνα του κ. Γεωργά Απόστολου και στο ελαιοτριβείο του Αγ. Ισιδώρου, σε 

χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Μονοήµερη επίσκεψη στο παραδοσιακό λιοτρίβι του χωριού Απόλλωνα.        

� Ενεργοποίηση των οµάδων, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τα µέλη των 

οποίων θα δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα:  

1
α
  και 3

α 
  

 

� ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

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

παραδοσιακό λιοτρίβι του χωριού Απόλλωνα, σε χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Ενεργοποίηση της οµάδας, ΧΗΜΕΙΑ, τα µέλη των οποίων θα δηµιουργήσουν 

διαφάνειες µε θέµα την ενότητα:  

2
α
  και 2

β
   

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

πήραν από το ελαιοτριβείο καθώς και άλλων που θα φέρουν από τα σπίτια τους. 

Στη συνέχεια θα παρασκευάσουν ατοµικό σαπούνι για κάθε µαθητή.     

 

� ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν κατά τη µέτρηση της οξύτητας του 

λαδιού και της  παρασκευής σαπουνιού, σε χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Ενεργοποίηση της οµάδας, ΙΣΤΟΡΙΑ, τα µέλη των οποίων θα δηµιουργήσουν 

διαφάνειες µε θέµα την ενότητα:  

4
α
, 4

β
 και 4

γ
   

Επιπρόσθετα τα µέλη της οµάδας θα φυτέψουν ένα ελαιόδενδρο στο προαύλιο 

του σχολείου. 

 

� ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 

� Οργάνωση των φωτογραφιών, που λήφθηκαν κατά το φύτεµα του ελαιόδενδρου 

στο προαύλιο του σχολείου, σε χαρτόνια δηµιουργώντας κολάζ, 

� Ενεργοποίηση των οµάδων, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ και ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, τα µέλη των 

οποίων θα δηµιουργήσουν διαφάνειες µε θέµα την ενότητα:  

5
α
, 5

β
, 5

γ
, 5

δ
, 5

ε
 και 6

α 
, 6

β
, 6

γ 

 

� 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,  

� Ηµερίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


