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Σάμου

Τίτλος ομάδας δράσης: «Οι μάγειρες της υγείας»

Εκπαιδευτικοί: Παναγιώτα Καρνάβα ΠΕ78 ΕΑΕ (ΕΕΕΕΚ Κω)

Χρυσαυγή Γαλανάκη ΠΕ88.04 ΕΑΕ (ΕΕΕΕΚ Σάμου)



• κατάλληλα διαμορφωμένος 
χώρος

• προσομοιάζει την οικιακή 
κουζίνα που διαθέτει το 
εκάστοτε νοικοκυριό

• τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας για την 
ασφάλεια των μαθητών

μαθητές / -τριες να 

αναπτύξουν και να εξελίξουν 

τις δεξιότητες της αυτόνομης 

διαβίωσης

Το εργαστήριο Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής. 



Στόχοι

Πρακτικό μέρος 

• σύνδεση γνώσης από το 

θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο

• απόκτηση διατροφικής συνείδησης 

• ικανότητα επιλογής ωφέλιμων 

έναντι βλαβερών τροφών στην 

πράξη

• κατανόηση διατροφικής αξίας 

γευμάτων ημέρας

• γνωριμία με διατροφικό πλούτου 

του τόπου 

• αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικών



Μεθοδολογία

1η διαδικτυακή συνάντηση 2η διαδικτυακή συνάντηση Συνταγές Πρακτική εφαρμογή

Ύστερα από συζήτηση 

γύρω από την Μεσογειακή 

διατροφή μεταξύ των 

μαθητών / -τριών και των 

δύο σχολείων ζητήσαμε 

από τους μαθητές να 

εντοπίσουν διαδικτυακά 

συνταγές οι οποίες 

σχετίζονται με το πρότυπο 

της.

Ζητήσαμε από τους 

μαθητές να μας 

αναφέρουν τα ευρήματα 

τους και καταλήξαμε στην 

παρουσίαση και την 

σχεδίαση γευμάτων δύο 

τυπικών ημερών με 

συνταγές που πρότεινε το 

εκάστοτε σχολείο. 

Αντικατάσταση 

διάφορων 

συστατικών με 

τοπικά προϊόντα.

Έτσι για κάθε συνταγή 

ορίζαμε την ώρα και 

την ημέρα που θα την 

πραγματοποιούσαμε.



Γεύμα ημέρας

Συνταγές

ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω

Πρωινό Σαμιώτικες τηγανίτες Ψωμί με μαρμελάδα πορτοκάλι 

χωρίς ζάχαρη 

Δεκατιανό Σαμιώτικο μπουρέκι κολοκύθας Παρασκευή τυριού από ντόπιο 

γάλα με ψωμί

Μεσημεριανό Γεμιστά συνοδευόμενα με παραδοσιακό Σαμιώτικο 

γιαούρτι 

Κοτόπουλο τηγανιά με πουρέ 

από φασόλια μαυρομάτικα και 

χωριάτικη σαλάτα

Απογευματινό

Δροσερό ρόφημα με μπανάνα, πορτοκάλι, μέλι και 

κακάο 

Φρουτοσαλάτα γαρνιρισμένη 

με μέλι 

Βραδινό Κρητικός ντάκος με ανθότυρο και ελιές Σάμου

Χορτόπιτα με φέτα και τοπικά 

χόρτα 

Γλυκό Καλιτσούνια με Σαμιώτικη μυζήθρα

Παστέλι μελιού αρωματισμένο 

με σαμιώτικα πορτοκάλια



Παρουσίαση γευμάτων

ΕΕΕΕΚ ΚωΕΕΕΕΚ Σάμου

Σαμιώτικες τηγανίτες με φέτα

Ψωμί με μαρμελάδα από 

σαμιώτικα πορτοκάλια 

χωρίς ζάχαρη 

Πρωινό 



ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω

Δεκατιανό

Σαμιώτικα μπουρέκια κολοκύθας 
Παρασκευή τυριού από ντόπιο σαμιώτικο γάλα με 

ψωμί ολικής 



ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω

Μεσημεριανό

Γεμιστά συνοδευόμενα με παραδοσιακό 

Σαμιώτικο γιαούρτι 
Κοτόπουλο τηγανιά με πουρέ από 

φασόλια μαυρομάτικα και χωριάτικη 

σαλάτα 



ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω

Απογευματινό 

Δροσερό ρόφημα με μπανάνα, 

σαμιώτικο πορτοκάλι, σαμιώτικο 

μέλι και κακάο 

Φρουτοσαλάτα γαρνιρισμένη με μέλι 



ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω

Βραδινό 

Κρητικός ντάκος με ανθότυρο και 

ελιές Σάμου 

Χορτόπιτα με φέτα και 

τοπικά χόρτα Σάμου



ΕΕΕΕΚ Σάμου ΕΕΕΕΚ Κω 

Γλυκό 

Καλιτσούνια με Σαμιώτικη 

μυζήθρα 

Παστέλι μελιού 

αρωματισμένο με σαμιώτικα 

πορτοκάλια 



Ανατροφοδότηση (1/2)

Στο τέλος της 5ης

συνάντησης μας  
ενημερώσαμε τους 

μαθητές ότι θα πρέπει να 
κρατάνε μαζί τους ένα 
φυλλάδιο από σούπερ 
μάρκετ στην επόμενη 

μας συνάντηση.

Στην επόμενη συνάντηση 
μας ενημερώσαμε τους 

μαθητές ότι θα 
ζωγραφίσουμε την 

Μεσογειακή Πυραμίδα. 

Η εκάστοτε ομάδα, 
έπρεπε να διανέμει και 

να κολλήσει στο χαρτόνι 
τα τρόφιμα / ποτά που 

έχει συλλέξει.

Αφού έγινε η συλλογή 
των αποκομμάτων, σε 
ένα μεγάλο χαρτόνι 
ζωγραφίσαμε μια 
πυραμίδα και την 

χωρίσαμε σε 
σκαλοπάτια. 

Ζητήσαμε από κάθε 
ομάδα να συγκεντρώσει 
τα φυλλάδια που έχουν 

προσκομίσει και να 
κόψουν τα κατάλληλα 
τρόφιμα / ποτά  που θα 

βοηθήσουν στην 
δημιουργία της 

πυραμίδας.

Δημιουργήσαμε υπό –
ομάδες δηλαδή, 3 μεικτές 

ομάδες οι οποίες 
αποτελούνταν από 5 

μαθητές/ - τριες. 
Ονοματίσαμε  τις ομάδες 

σε: α) καθημερινά, β) 
εβδομαδιαία και γ) 

μηνιαία. 



Παραγόμενο υλικό



Ανατροφοδότηση (2/2)

«Το φανάρι της 

υγιεινής 

διατροφής»

Οι μαθητές 

καλούνται να 

συσχετίσουν τα 

διαθέσιμα τρόφιμα 

με τα χρώματα του 

φαναριού ανάλογα 

με το πόσο συχνά 

πρέπει να 

καταναλώνονται.



Στις 11/04/2022 

πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή συνάντηση με 

το ΕΕΕΕΚ Κω. Κατά την διάρκεια της 

συνάντησης με την τεχνική 

της συζήτησης 

δημιουργήθηκε 

αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές/ -τριες των δύο 

σχολείων με θέμα την 

διατροφή.
Στο τέλος της συνάντησης 

οι μαθητές/ - τριες μας 

παρουσίασαν τις 

δημιουργίες τους.



Δημιουργίες 
ΕΕΕΕΚ Κω



Ο κήπος μας 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


