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ΤΝΕΡΓΑΣΗΚΑΝ

16 μαθητϋσ, 9 αγόρια και 7 κορύτςια



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ

… από το μϊθημα τησ Ιςτορύασ 
και ςυγκεκριμϋνα από τα πρώτα 
κεφϊλαια, τα οπούα ανϋφεραν τα 
επαγγϋλματα και τα προώόντα 
που παρόγαγαν οι κϊτοικοι τησ 
αρχαύασ Ελλϊδασ ΑΥΟΡΜΗΗ

… δόθηκε από το μϊθημα τησ 
Μελϋτησ του Περιβϊλλοντοσ και 
ςυγκεκριμϋνα την ενότητα 4 με 
τύτλο «Επαγγϋλματα και 
Προώόντα ςτον τόπο μασ –
Οικονομύα και επαγγϋλματα»



Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Β. ΓΝΩΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ

Γ. ΣΟΦΟΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ -
ΣΑΕΩΝ –
ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΩΝ

• Να μπορούν οι μαθητϋσ να δουλεύουν ομαδικϊ ώςτε να 
μϊθουν να επιλύουν διαφορϋσ, να βγϊζουν 
ςυμπερϊςματα, να ςυνεργϊζονται , να ςυζητούν και να 
κατανϋμουν εργαςύεσ μεταξύ τουσ.

• Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ τα τοπικϊ επαγγϋλματα και τα 
προώόντα του τόπου τουσ.

• Να αναδεύξουν οι μαθητϋσ το ρόλο των τοπικών 
προώόντων ςτη βελτύωςη του τρόπο ζωόσ των μελών τησ 
μϋςα από την παραγωγό και κατανϊλωςό τουσ.

• Η παραγωγό προώόντων και η κατανϊλωςό τουσ, αφού 
πρώτα εφαρμοςτούν οι κατϊλληλεσ πρακτικϋσ 
μεταπούηςόσ τουσ.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ
• Φρόςη εποπτικών μϋςων
• Έρευνα και καταγραφό επαγγελμϊτων που 

ςχετύζονται με την παραγωγό προώόντων
• Καταγραφό των προώόντων τησ περιοχόσ.
• Εμπλοκό μαθητών ςτην παραγωγό προώόντων 

με τη χρόςη πρώτων υλών
• Επύςκεψη μονϊδων παραγωγόσ προώόντων
• Βιωματικό προςϋγγιςη (ϊμεςη επαφό των 

μαθητών μϋςα από καταςκευϋσ, 
δραματοπούηςη, μελϋτη πεδύου, χρόςη όςο το 
δυνατόν όλων των αιςθόςεων, παιχνύδι)

• Παρατόρηςη
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ΥΑΕΙ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΦΑΣΗ Α’

• Εντοπιςμόσ των επαγγελμάτων τησ περιοχήσ και καταγραφή 
τουσ

• Δημιουργία χάρτη ιδεών

ΦΑΣΗ B’

• Ο άνθρωποσ και η ελιά

• Ανάγνωςη μύθου τησ ελιάσ και επεξεργαςία κειμένου

• Παρακολούθηςη εκπ/κήσ παρουςίαςησ για την επεξεργαςία 
τησ ελιάσ

• Μελέτη πεδίου

• υζήτηςη και ςυλλογή φυςικών υλικών για καταςκευέσ

ΦΑΣΗ Γ’

• Μεταποίηςη προΰόντων (μαγειρική, παραςκευή ςαπουνιού)



ΥΑΗ Α’
(καταγραφό επαγγελμϊτων – χϊρτησ ιδεών)



ΥΑΗ Β’
1. Ανϊγνωςη μύθου τησ ελιϊσ και επεξεργαςύα 

κειμϋνου



1η ομϊδα – περύληψη κειμϋνου



2η ομϊδα – αποτύπωςη εικόνασ με ζωγραφικό



3η ομϊδα – δημιουργύα ποιόματοσ



4η ομϊδα – δραματοπούηςη εικόνασ



Οι ομϊδεσ παρουςύαςαν τισ εργαςύεσ τουσ



2. Μελϋτη πεδύου
η πορεύα μασ προσ τον ελαιώνα του χωριού…



Ασ βρούμε αρχικϊ το ύψοσ των δϋντρων…



μϋτρηςη τησ απόςταςησ από το ςωςτό ςημεύο…



μϋτρηςη τησ ηλικύασ του δϋντρου…



ςημαντικό η βοόθεια από τουσ γονεύσ…



Οι ‘μικρού ερευνητϋσ’ επιβλϋπουν την πορεύα 
τησ μελϋτησ…



υλλογικό προςπϊθεια για καλύτερα 
αποτελϋςματα…



μυρύςαμε, ακούςαμε, αγγύξαμε… 



και τϋλοσ ςυλλϋξαμε κλαδιϊ και καρπούσ από 
τοπικϊ προώόντα



ΚΑΣΑΚΕΤΕ με φυςικϊ υλικϊ



ΥΑΗ Γ’
χρόςη τοπικών προώόντων και μεταπούηςη

διατροφό παραςκευό ςαπουνιού



ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ
με τοπικϊ προώόντα

Τλικϊ:

Αλεύρι που φουςκώνει
(2 πακετϊκια)
6 αυγϊ
1 βιτϊμ
Ξύςμα από πορτοκϊλι
Σο χυμό από 1 πορτοκϊλι
Λύγη ϊχνη ζϊχαρη
1 ποτόρι ζϊχαρη
Λύγα αμύγδαλα



γύναμε και μϊγειρεσ…



ακολουθόςαμε πιςτϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςυνταγόσ…



και πετύχαμε το ςτόχο μασ…

πριν μετϊ



ΥΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΝΙ 

υλικϊ:
2 λίτρα ζεςτό νερό

3 λίτρα 
τηγανόλαδο

500 γραμμάρια 
καυςτική ποτάςα



Ανακύκλωςη πλαςτικών μπουκαλιών, 
λαδιού και νερό…



ΠΡΟΟΦΗ!!! με την καυςτικό ποτϊςα…



Καλό ανακϊτεμα για αρκετό ώρα…



Περύπου 2 μόνεσ ςε καλούπια…



Και το ςαπούνι μασ ϋτοιμο προσ χρόςη…



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Έχοντασ υπόψιν τουσ ςτόχουσ που θϋςαμε ςτην αρχό του 

προγρϊμματοσ:

• Οι μαθητϋσ ςυνεργϊςτηκαν με τα υπόλοιπα μϋλη τησ ομϊδα τουσ, με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ, με
ςυμμαθητϋσ τουσ από ϊλλεσ τϊξεισ αλλϊ και με τοπικούσ φορεύσ και τουσ γονεύσ τουσ.

• Οι μαθητϋσ ςυνϊντηςαν ςυγκεκριμϋνα ϊτομα που απαςχολούνται με το επϊγγελμα του
ελαιοπαραγωγού και ςυνϋλεξαν τισ πληροφορύεσ που όθελαν ςχετικϊ με το δϋντρο τησ ελιϊσ
και τα προώόντα του.

• Έμαθαν ποια εύναι τα τοπικϊ προώόντα που παρϊγει ο τόποσ τουσ μϋςα από τα επαγγϋλματα
που κατϋγραψαν ςτην κοινωνύα τουσ.

• Μπόρεςαν να χρηςιμοποιόςουν τα τοπικϊ τουσ προώόντα ώςτε να τα εντϊξουν ςτη διατροφό
τουσ και να εκτελϋςουν ςυνταγϋσ.

• Οι μαθητϋσ γνώριςαν τον τρόπο με το οπούο μπορεύ κϊποιοσ να μεταποιόςει τα τοπικϊ
προώόντα και να παρϊγει νϋο προώόν, εκμεταλλευόμενοσ ακόμη και υπολεύμματα από το
προώόν (π.χ. τηγανόλαδο).













ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ







Μέρος A Μέρος B

Κατηγορία A 40% 60%

Κατηγορία B 85% 70%

Κατηγορία Γ 55% 65%




