
    Περιβαλλοντικό      
    πρόγραμμα Β’   
    Γυμνασίου 
 ‘’Τα τοπικά προϊόντα’’ 



                 ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ
 Να γνωρίσουν τα προϊόντα του τόπου μας ,τις ιδιότητες 

τους ,τη διατροφική αξία τους και τους διαφορετικούς 
τρόπους κατανάλωσης τους. 

 Να αναλογιστούν  την αξία των τοπικών μας προϊόντων 
και τη σημασία τους για την τοπική οικονομία.

 Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα προϊόντα στην 
αγορά και να προβληματιστούν για τους τρόπους 
προώθησης τους στην  ευρύτερη κοινωνία .

 Να δουν  μέσα από βιωματικά εργαστήρια τον τρόπο 
παρασκευής και επεξεργασίας παραδοσιακών 
προϊόντων και να πειραματιστούν στην δημιουργία τους.



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συζήτηση
 Έρευνα
 Βιωματικά εργαστήρια 
 Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους
 Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Αρχανών
 Πειραματισμός και παρασκευές προϊόντων στην τάξη
 Παιχνίδια
 Σκετς
 Δημιουργία σχετικού εντύπου



                ΔΡΑΣΕΙΣ

 Επίσκεψη ΕΥΒΟΤΡΥ
 Επίσκεψη ΚΠΕ Αρχανών 
 Επίσκεψη ελαιουργείο 

Περβολαράκη
 Παρασκευή σαπουνιού, 

κηραλοιφής κτλ
 Έρευνα αγοράς γαλακτοκομικών 

προϊόντων



                 ΕΡΕΥΝΑ

 Έρευνα των μαθητών με συνεντεύξεις σε 
ειδικούς  για τα προϊόντα που εξετάζονταν, 
έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τις 
ιδιότητες τους ,τη διατροφική τους αξία , 
τρόπους κατανάλωσης τους ,προώθησης 
τους στην αγορά.



                   
                   ΛΑΔΙ 

               ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ:

 ΣΑΠΟΥΝΙ
 ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ
 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ



ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ...











        ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣ     
     ..αρωματισμένο με λεβάντα



        ΟΙ ΚΕΡΑΛΟΙΦΕΣ….



  ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΛΑΔΙΑ



             ΤΟ ΓΑΛΑ…

 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ



             Η  ΘΕΩΡΙΑ….



               Η ΠΡΑΞΗ….



    
     ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ….



       Επίσκεψη ΕΥΒΟΤΡΥ









  Επίσκεψη ελαιουργείο Περβολαράκη











 Επίσκεψη ΚΠΕ Αρχανών









  Ερεύνα αγοράς γαλακτοκομικών     
 προϊόντων 













        
         ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ …

              της ομάδας μας



         ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ









Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ



ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

                 ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑ

                 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ



            

            ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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