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Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα

Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε 

ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ 

επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, λα 

πηνζεηήζνπλ κηα θηιηθή ζηάζε πξνο ηελ 

θύζε, λα γλσξίζνπλ ηνπο ηνκείο 

παξαγσγήο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο.



Στόχοι του προγράμματοσ
• Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ γηα ηηο 

ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο. 

• Δηζαγσγή ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Αλαγλώξηζε ηεο δηαηξνθηθήο 

αμίαο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη ε δηαζύλδεζε ηνπο κε ηελ 

πνηόηεηα θαη ηελ εληνπηόηεηα.

• Τηνζέηεζε ηεο ηερληθήο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο

• Να θαηαλνήζνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ ηόπνπ καο

• Να εθαξκόζνπλ παξαδνζηαθέο θαη αεηθνξηθέο πξαθηηθέο θαηά 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην καγείξεκα.

• Να γλσξίζνπλ ηξόπνπο ζπληήξεζεο

• Να θαηαλνήζνπλ ην ξόιν ηνπ θαηαλαισηή ζηελ πινπνίεζε ηεο 

αεηθνξίαο 



Τομείσ Παραγωγήσ



Πρωτογενήσ Τομέασ
Φρούτα

Παξαδνζηαθέο θαη λέεο θαιιηέξγεηεο ηνπ ηόπνπ καο:

-ζηαθύιηα -θαξπνύδηα

-πεπόληα -ξνδάθηλα

-λεθηαξίληα -βεξίθνθα

-κήια -αριάδηα

-αθηηλίδηα -ξόδηα

-θπδώληα -δακάζθελα

-ζύθα -θεξάζηα

-βύζζηλα -ισηνί

-γθόηδη κπέξη -ηππνθαέο



Αρωματικά φυτά 
Βότανα

Τι εσδοκιμεί ζηον ηόπο μας

-ξίγαλε -ηζάη ηνπ βνπλνύ

-ρακνκήιη -ζπκάξη

-κέληα -θιακνύξη

-θαζθόκειν -δακπνύθνο

-κειηζζόρνξην -αρηιιαία

-ίζνπνο



Δευτερογενήσ Τομέασ
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο,

παξαζθεπάζακε δηάθνξα πξντόληα όπσο :

-Μαρμελάδες

ξνδάθηλν, δακάζθελν, κήιν, αριάδη, αθηηλίδην,

θξάνπια

-Γλσκά κοσηαλιού

ζηαθύιη, καληαξίλη, θηξίθη, θπδώλη, ζύθν

-Σιρόπι ροδιού

-Λάδι αρωμαηιζμένο με βόηανα

-Λικέρ από καληαξίλη θαη ξόδη



Δημιουργώντασ …



Τριτογενήσ Τομέασ
Σα πξντόληα πνπ 
παξαζθεπάζακε, ηα 
δηαζέζακε ζ’ έλα 
ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη, 
ην νπνίν νξγαλώζακε ζηνλ 
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη 
γνλείο πνπ καο 
επηζθέθηεθαλ 
πξνκεζεύηεθαλ ηα πξντόληα 
καο, ελζαξξύλνληαο καο λα 
ζπλερίζνπκε ηελ 
πξνζπάζεηα απηή.



Χριςτουγεννιάτικο Παζάρι



Παράλληλεσ Εκδηλώςεισ:
Πρωινό ςτο ςχολείο

Δηνηκάζακε πξσηλό γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν πξσηλό πεξηειάκβαλε: 

ςσκί, καξκειάδα (ηελ θηηάμακε κόλνη καο ζην 

ζρνιείν), απγό θαη ηζάη από βόηαλα. Ζ πξνζπάζεηα 

καο απηή ζηέθηεθε κε επηηπρία. Οη καζεηέο 

ελζνπζηάζηεθαλ. Πηζηεύνπκε όηη ζα πηνζεηήζνπλ 

έλα πγηεηλό θαη παξαδνζηαθό πξσηλό θαη ζην ζπίηη 

ηνπο. Σν ςσκί ήηαλ πξνζθνξά αξηνπνηώλ ηεο πόιεο 

καο, ηνπο νπνίνπο επραξηζηήζακε κε έλα βάδν γιπθό 

ζύθνπνπ θηηάμακε από ηελ ζπθηά ηνπ ζρνιείνπ.





-Συμμετοχή ςε 3ήμερο πρόγραμμα του

ΚΠΕ Νάουςασ



Καηά ηελ επίζθεςε ζην Κ.Π.Δ. Νάνπζαο 

παξαθνινπζήζακε ην πξόγξακκα «Αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο γεο». Παξαθνινπζήζακε 

βησκαηηθά ηξόπνπο αλαθύθισζεο νξγαληθώλ 

ππνιεηκκάησλ θαη αεηθνξηθέο πξαθηηθέο ζηελ 

γεσξγία θαη θηελνηξνθία.



Δπηζθεθηήθακε θηήκαηα βηνθαιιηεξγεηώλ, 

Βνζθνηόπηα, θαη ην νηλνπνηείν Καξαηάηζηνπ 

(γλσξίζακε θαη αγνξάζακε ηελ πνηθηιία ηνπ 

μπλόκαπξνπ). Πήξακε ζπλεληεύμεηο, παξαηεξήζακε 

θαη θαηαγξάςακε πξαθηηθέο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο. 



Παξαζθεπάζακε έλα πγηεηλό γεύκα ζην μελνδνρείν 

Δζπεξίδεο ηεο Νάνπζαο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζεθ 

Γεκήηξε Μάληζηνπ. Επκώζακε θαη πιάζακε κόλνη 

καο ηα καθαξόληα πνπ θάγακε. Φηηάμακε θαη ζαιάηα 

κε πξντόληα από ηνλ θήπν ηνπ θηήκαηνο ηνπ 

μελνδνρείνπ





ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Κ.Π.Δ. 

Νάνπζαο, θάζε νκάδα παξνπζίαζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη 

δηάζεζεο κηα ρέξζαο πεξηνρήο.





Γελ κείλακε, όκσο, κόλν ζηηο εκπεηξίεο πνπ καο 

πξόζθεξε ην Κ.Π.Δ. Γηαζθεδάζακε, επηζθεθηήθακε 

ηόπνπο θαη δήζακε κηα απίζηεπηε εκπεηξία 

αλεβαίλνληαο ζηα 3-5 πεγάδηα. Απνιαύζακε ην 

ρηνληζκέλν ηνπίν θαη παίμακε ρηνλνπόιεκν.



-Συμμετοχή ςτην 4ήμερη περιβαλλοντική

εκδρομή ςε Βόλο, Τρίκαλα, λίμνη 
Πλαςτήρα, Μετζωρα



-Επίςκεψη ςτην λαϊκή αγορά τησ πόλησ για

γνωριμία με ντόπιουσ παραγωγοφσ

Καηαγξάςακε θαη κειεηήζακε ηα δηαζέζηκα

πξντόληα ζηελ ιατθή αγνξά θαη ηελ πεγή

πξνέιεπζεο ηνπο. Δληνπίζακε απηά πνπ παξάγνληαη

ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο. Ρσηήζακε παξαγσγνύο

θαη εκπόξνπο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπο. πδεηήζακε

κε ηνπο θαηαλαισηέο  πνπ πξνηηκνύλ  ηνπο ηνπηθνύο

γεσξγνύο θαζώο ηνπο εκπηζηεύνληαη πεξηζζόηεξν

θαη  παξάιιεια επηζπκνύλ λα εληζρύνπλ  ηελ

ηνπηθή νηθνλνκία. 





Συμμετοχές

Σν πξόγξακκα καο ζπκκεηέρεη ζην Δζληθό

ζεκαηηθό  Γίθηπν Κξεζηέλσλ  κε ζέκα 

« Τα ηοπικά προϊόνηα ζε μια κοινωνία

αειθορίας» αληαιιάζνληαο έηζη ρξήζηκεο

εκπεηξίεο κε άιια ζρνιεία ηνπ δηθηύνπ.



Εντυπώςεισ από το πρόγραμμα

Μέσα από το ταξίδι μας αυτό, γνωρίσαμε έναν 
πολύ ενδιαφέρον τρόπο απασχόλησης, την 
παρασκευή μαρμελάδας και γλυκών του 
κουταλιού. Τα πρωϊνά του Σαββάτου έγιναν η 
κύρια  έγνοια μας. Ας μην ξεχνάμε, όμως, και 
το ταξίδι μας στη γνώση,αφού μάθαμε για τις 
πρώτες ύλες των γλυκών που φτιάχναμε. Ήταν 
μια εξάχαστη χρονιά γεμάτη αναμνήσεις που 
θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη 
μας . 
Σοφία, Γεωργία 
Χριστίνα και Βαρβάρα 

Από αυτό το πρόγραμμα, έμαθα πώς να 
φτιάχνω μαρμελάδες και γλυκά του 
κουταλιού, τα οποία μας έβγαιναν πολύ 
νόστιμα. Επίσης, μια αξέχαστη εμπειρία 
από το πρόγραμμα είναι το πρωινό στο 
οποίο κεράσαμε στα παιδιά τις μαρμελάδες 
που φτιάξαμε, με ψωμί, τσάι και βραστά 
αυγουλάκια! Κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ 
ξανά με το σχολείο! 

Αργυρώ



Μέσα από αυτή την περιβαλλοντική 
μάθαμε πώς να κάνουμε μαρμελάδες και 
γλυκά του κουταλιού. Επίσης, μάθαμε για 
την αειφορία και πώς να καλλιεργούμε 
τη γη
Σοφία και Σίσσυ

Στην περιβαλλοντική μας περνάμε υπέροχα. 
Μέσω της περιβαλλοντικής αυτής μαθαίνουμε 
για τι προϊόντα του τόπου μας (από πού 
προέρχονται, τι περιέχουν και πώς 
καλλιεργούνται). Επίσης, μαθαίνουμε τις 
ιδιοτροπίες στο μαγείρεμα αυτών των 
προϊόντων και μαθαίνουμε να 
κοινωνικοποιούμαστε. Φυσικά, σε όλες τις 
συναντήσεις μας είμαστε όλοι δεμένοι και 
συντονισμένοι και συγκεντρωνόμαστε για 
την πραγματοποίηση του στόχου μας. Στην 
κοινωνικοποίηση μας βοηθάει και η  εκδρομή 
όπου συνεργαζόμαστε όλοι μικ΄ροί, μεγάλοι. 
Επίσης μαθαίνουμε για την καλλιέργεια 
φρούτων σε άλλους ελληνικούς τόπους εκτός 
την Καβάλα. Τέλος, όλα τα παιδιά πιστεύουν 
πως τώρα και στο μέλλον αυτή η 
περιβαλλοντική θα συνεχίσει να είναι μια 
υπέροχη εμπειρία.
Ελένη και Κατερίνα



Ευχαριςτίεσ

ηελ πξνζπάζεηα καο απηή είρακε βνήζεηα από

ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, ηελ

Γηεύζπλζε θαη ηνλ ζύιινγν εθπαηδεπηηθώλ ηνπ

ζρνιείνπ καο, ηελ θα Λίλα (επηζηάηξηα) θαη ηα

αξηνπνηεία ηεο πόιεο καο: Φελλατίδης, Forno,

Σηάτσ, Τζινάρης, Αρηόπολις. 

Ένα μεγάλο εσταριστώ σε όλοσς.



Υπεφθυνες προγράμματος:  Μαντηαφλάρα Άννα, Καμθλιώτου
Κυριακι.
Ονοματεπώνυμο μαθητών
Μπάκασ Θεόδωροσ Νικοποφλου Χριςτίνα 
Γιαγκουδάκθ Διμθτρα Καραςαββαϊδου οφία
Κοϊμτηίδου Αγγελικι Εμμανουθλίδου –Ψυχοφ Χάρισ
Καρυπίδου οφία Κυριακίδου Ηςαϊα
Μαρίνου Παναγιώτα Ράικοσ Βαςίλειοσ
Σεξακαλίδου Γεωργία Σςολάκθ Βαρβάρα
Φωκιανόσ Ευάγγελοσ Εμίνογλου τζλιοσ
Σςώμου Χρφςα Ιορδανίδθσ Σριαντάφυλλοσ 
Κάκκαλθσ Κωνςταντίνοσ Δανιθλίδου Αικατερίνθ
Δελι Ελζνθ Ζζκια Εμίλιο
Καραΐςκου Μαρία Ζυρνόγλου Χριςτίνα
Κωνςταντίνιδθσ Ακανάςιοσ Κωνςταντίνιδθσ υμεών
Κωνςταντινίδου Νικολζττα Κωνςταντινίδου ιμόνα
Μεταξά Μαρκζλλα Σηαμτηισ Μάριοσ
Σςερκζηθ Αργυρώ Χατηθαναςταςίου Κωνςταντίνα


