ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Το καλάθι των προϊόντων του τόπου μας
Χώρος : Αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά & Μέσα : Φύλλο εργασίας, ένα για κάθε ομάδα
Αντιπροσωπευτικά προϊόντα, όπου είναι δυνατόν
Υλικά δημιουργικών κατασκευών (χαρτόνια, μαρκαδόροι, κόλλες,
ψαλίδια, ψάθινα καλάθια, … )
Ηλικιακή ομάδα : 12-18

1) Πραγματοποιούμε έρευνα σχετικά με τα προϊόντα της περιοχής μας. Η κάθε ομάδα
συνθέτει με το δικό της τρόπο το «καλάθι» των τοπικών προϊόντων και το
παρουσιάζει στις άλλες.

2) Συμπληρώνουμε τον πίνακα :

Προϊόν 1
Προϊόντα
Νωπό
Τυποποιημένο
Βιολογικό
Πιστοποιημένο
Μεταποιητικό
Παραδοσιακό

Προϊόν 2

Προϊόν 3

Προϊόν 4

Προϊόν 5

Προϊόν 6

………….

…………

…………

…………

…………

(Π.χ. φακή)

…………

Συνδεδεμένο
με την
ταυτότητα της
περιοχής
Προϊόν
υπηρεσίας
Άλλο …
…………..

3) Συγκρίνουμε τα καλάθια της κάθε ομάδας και φτιάχνουμε όλοι μαζί ένα «καλάθι»
με τα τοπικά προϊόντα του τόπου μας. Το τελικό καλάθι μας αποτελείται από τα
παρακάτω προϊόντα :
α) ………………………….

β) ………………………….

γ) ……………………………

δ) ……………………………

ε) ……………………………

…
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των τοπικών μας προϊόντων
Χώρος : Διάφοροι χώροι επισκέψεων, αίθουσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη
Υλικά & Μέσα : Φύλλο εργασίας, ένα για κάθε ομάδα, μπλοκ σημειώσεων
Ηλικιακή ομάδα : 14-18
Από το καλάθι των προϊόντων που συνθέσαμε, η κάθε ομάδα επιλέγει ένα τοπικό
προϊόν, ή μια ομοειδή κατηγορία τοπικών προϊόντων, που θα μελετήσει
περισσότερο (είναι δυνατόν περισσότερες από μία ομάδες να επιλέξουν το ίδιο
προϊόν)

1) Αναφέρατε 3 λόγους για τους οποίους επιλέξατε το
συγκεκριμένο τοπικό προϊόν :
i) ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
ii) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
iii) ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

2) Αναζητούμε την ιστορική διαδρομή του τοπικού προϊόντος που επιλέξαμε σχετικά
με το ρόλο του στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές
(βιβλία, διαδίκτυο, …) και συζητώντας με ηλικιωμένους.

α) Αποτυπώνουμε το «παρελθόν» του-Αφηγούμαστε την «ιστορία» του με
κείμενο περίπου 500 λέξεων
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

β) Δημιουργούμε και παρουσιάζουμε θεατρικό δρώμενο
(σκετς, ή θέατρο σκιών, ή κουκλοθέατρο) με το τοπικό προϊόν σε ρόλο
πρωταγωνιστή και στους άλλους ρόλους οι πρώτες ύλες, οι παραγωγοί, οι έμποροι, οι
εργαζόμενοι, οι καταναλωτές κλπ.

3) Ερευνούμε
το «παρόν» του προϊόντος και την
υφιστάμενη κατάσταση

Μετά από κατάλληλη προετοιμασία και καθορισμό των αξόνων ενδιαφέροντος
πραγματοποιούμε επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με την παραγωγή και τα
επόμενα στάδια διαχείρισης του προϊόντος (αγροκτήματα, οικοτεχνίες, βιοτεχνίες,
χώρους διάθεσης, λαϊκές αγορές, εκθέσεις προϊόντων, super markets, δημόσιες
υπηρεσίες, …). Παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε για τις διαδικασίες,
θέτουμε

ερωτήματα

γύρω

από

τους

άξονες

διερεύνησης

που

έχουμε

συνδιαμορφώσει και συζητάμε με τους εμπλεκόμενους φορείς ( δημόσιες
υπηρεσίες, παραγωγούς, εργαζομένους, επιχειρηματίες, κ.ά.).
Καταγράφουμε ορισμένα από τα στοιχεία που έχουμε εντοπίσει:
α) Αριθμός εμπλεκόμενων μονάδων και εργαζομένων στα στάδια παραγωγής,
τυποποίησης, μεταποίησης, εμπορίας
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
β) Η συμβολή του προϊόντος στην τοπική οικονομία είναι :
Μικρής κλίμακας



Μέτριας



Μεγάλης
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γ) Κατά πόσο έχει μεταβληθεί η θέση του στην τοπική οικονομία και κοινωνία σε
σχέση με το παρελθόν
…………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
δ) Έχουν αλλάξει και κατά πόσο οι διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης σε σχέση με
το παρελθόν ;
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

4) Ανιχνεύουμε το «μέλλον» του προϊόντος

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η οικονομική τάση στο μέλλον για το συγκεκριμένο
τοπικό, ή ομάδα τοπικών προϊόντων (αιτιολογείστε)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

5) Άλλα στοιχεία

Συμπληρώστε επιπλέον στοιχεία αν υπάρχουν
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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