3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Τον Νοέμβριο του 2014 οι καθηγήτριες του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
Φλουράκη Χαρά και Σπυριδάκη Μαρία και 12 μαθητές από τη Β' τάξη
πραγματοποίησαν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: ΠΩΣ Η
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.
Η επιλογή του προγράμματος έγινε από κοινού με τους μαθητές και σε
συνάρτηση με το ότι το σχολείο μας είναι μέλος του Δικτύου ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ –
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνταν κάθε
Παρασκευή, σε αίθουσα του Γυμνασίου μας.
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος:
1) Τ ο μήνα Νοέμβριο:
Πραγματοποιήθηκε η επιλογή του θέματος και των υποθεμάτων, χωριστήκαμε
σε υποομάδες και ορίσαμε δραστηριότητες.
Οι ομάδες πραγματοποίησαν έρευνα και συγκέντρωσαν υλικό για τη
θεματολογία μας.
2) Το μήνα Δεκέμβριο:
Μέσω ερωτηματολογίου, βιβλιογραφίας και διαδικτύου ολοκληρώθηκε η
συγκέντρωση υλικού και έγινε παρουσίαση στην τάξη. Πραγματοποιήθηκε
επίσης επίσκεψη στη βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας μούστου <<
ΕΥΒΟΤΡΥ>> του κ. Κασσωτάκη στο Καββούσι.
3) Το μήνα Ιανουάριο:
Κατασκευές από τις ομάδες προϊόντων από τα παράγωγα του αμπελιού και της
μέλισσας όπως: γλυκό σταφύλι, μελομακάρονα κ.α.
Επίσκεψη στο χώρο του σχολείου από την κ. Πηγιάκη Ρέα- δημιουργία
σαπουνιού με μέλι και άλλα προϊόντα.
4) Το μήνα Φεβρουάριο:
Δημιουργία κουίζ και επιτραπέζιου παιχνιδιού με βάση αποκτηθείσα γνώση,
δημιουργία powerpoint καθώς και μίνι σκετς από ορισμένες ομάδες.
5) Το μήνα Μάρτιο:
Βιωματικό εργαστήριο του κ. Περάκη Γεωργίου και δημιουργία προϊόντων
γάλακτος και χρήση αυτών σε συνδιασμό με προϊόντα του αμπελιού και της
μέλισσας.

Συγκέντρωση όλου του υλικού και δημιουργία σχετικού εντύπου με στόχο την
προώθηση του στην τοπική κοινωνία.
6) Το μήνα Απρίλιο:
Ολοκλήρωση του προγράμματος με τη δημιουργία σχετικού powerpoint και την
εκτύπωση του εντύπου για διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο
χώρο του σχολείου και την τοπική κοινωνία. Παρουσίαση του προγράμματος
στις 12 Μαϊου , ημέρα παρουσίασης προγραμμάτων περιβαλλοντικού και
πολιτιστικού περιεχομένου του σχολείου μας.
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