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Υώρος : Σνπηθή Δπηρείξεζε / ην ζρνιείν καο 

Τλικά & Μέσα : Φύιιν εξγαζίαο /δηαδίθηπν / Μνπζείν Σύπνπ 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1:  Tοπικοί παραγωγοί 

 

1.1 Δπηζθεπηόκαζηε ην ρώξν θαη ζπλαληνύκε ηνπο ηδηνθηήηεο 

Καηαγξάθνπκε ην ηζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο (ρξνλνινγία 

ίδξπζεο, όλνκα ηδξπηή, ζεκεξηλνί ηδηνθηήηεο,…) 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1.2 Γεκηνπξγνύκε ην γελεαινγηθό δέληξν ηεο «νηθνγέλεηαο» ζην 

νπνίν ζεκεηώλνπκε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ θαζελόο κε ηελ 

επηρείξεζε. 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: Προώθηση και Διακρίσεις  

 

2.1 Ρσηνύκε ηνλ/ηελ Τπεύζπλν/ε γηα ην είδνο ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο, ηηο δηαθξίζεηο ηνπ, ηα 

ζεκεία πώιεζήο ηνπ, ηηο πηζαλέο εμαγσγέο ηνπ, ηηο δηαθνξέο ηνπ από άιια νκνεηδή πξντόληα. 

 ………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.2 Ρσηνύκε αλ ην πξντόλ είλαη Π.Ο.Π (λαη ή όρη θαη γηαηί) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.3 πδεηνύκε γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………… 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: Στα ίτνη  τοσ τρόνοσ 

 

3.1 Αλαδεηνύκε ζηελ επηρείξεζε εηηθέηεο ηνπ πξντόληνο (παιηέο θαη λέεο) ηηο θσηνγξαθίδνπκε 

θαη ηηο θαηαγξάθνπκε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

 

 1898   1912  ……… …………   2015 

 

3.2 πλδένπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε εηηθέηαο κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ ηόπνπ 

 

 

3.3 Αθνύ ξσηήζνπκε ηνλ/ηελ Τπεύζπλν/ε ηεο επηρείξεζεο γηα ηα ζρέδηα ηνπ/ηεο γηα ην κέιινλ 

ζρεδηάδνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο γηα ην 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ε ζεκεξηλή εηηθέηα)     ε πξόηαζή ζαο  

 

 

3.4 Αλαδεηνύκε ζηνλ ηνπηθό ηύπν δηαθεκίζεηο (παιηέο θαη λέεο) γηα ην ηνπηθό πξντόλ θαη ηηο 

θαηαγξάθνπκε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σηο ζρνιηάδνπκε θαη παξαηεξνύκε νκνηόηεηεο θαη 

δηαθνξέο. 

 

 

3.5 Άιιαμε ν ηξόπνο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο  ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο ζηε 

δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ; Καηαγξάθνπκε ηηο κεηαβνιέο  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: Τοπική κοινωνία 

 

4.1 Ρσηνύκε θαη θαηαγξάθνπκε αλ ζπλδέεηαη ην ηνπηθό πξντόλ κε ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο 

ηνπ ηόπνπ;  

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

4.2 Πόζα επαγγέικαηα θαη πνηα ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.3 πδεηάκε γηα ην ξόιν ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο ζηε «Βηώζηκε αλάπηπμε» ηεο πεξηνρήο καο 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5:  Προστασία περιβάλλοντος 

 

5.1 Ρσηάκε ηνλ/ηελ Τπεύζπλν/ε ηεο επηρείξεζεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

ιακβάλνπλ (γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ….) 

 ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

5.2 Ρσηάκε ηνλ/ηελ Τπεύζπλν/ε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ «εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε» θαη 

θαηαγξάθνπκε ηελ άπνςή θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνπλ ζηνλ ηνκέα απηό. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


