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 Φυσικό περιβάλλον

 Διατροφή

 Υγεία

Βασικοί Άξονες
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Πεδία σύνδεσης 
με το πρόγραμμα σπουδών

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 Αρχές Επεξεργασίας τροφίμων

 Μεταποίηση Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων

 Υγιεινή

 Πληροφορική-Χρήση Νέων Τεχνολογιών
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Γνωριμία και σύσταση της παιδαγωγικής 
ομάδας και ενημέρωση για το θέμα και 

τους στόχους του προγράμματος.

Μεθοδολογία - Υλοποίηση
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Μεθοδολογία-Υλοποίηση

 Αξιοποίηση Μαθητοκεντρικών μεθόδων

 Problem Based Learning

 Project Based Learning

 Flipped Classroom

 Χρήση Νέων Τεχνολογιών
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Καταιγισμός Ιδεών 
Βασικοί Προβληματισμοί
 Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής;

 Συμβολή των διατροφικών μας επιλογών και  
παρασκευής των φαγητών στην μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος της διατροφής

 Κριτήρια που επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα 
της διατροφής και στοχευμένες λύσεις

 Σχέση  της υΓΗας μας  με το οικολογικό αποτύπωμα 
της διατροφής

 Τελικά τι σχέση έχει η ΓΗ με τη ΜαΓΗρική και με την 
υΓΗα μας;
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Καταιγισμός ιδεών 
Διαμοιρασμός υλικού

 Διαμοιρασμός και συλλογή υλικού για μελέτη στο σπίτι

 Προτάσεις για παρασκευή συνταγών 

 Προτάσεις για αξιοποίηση των υπολειμμάτων τους προς 
όφελος του φυσικού περιβάλλοντος, των διατροφικών 
μας συνηθειών και της υγείας μας

 Χρήση του Padlet
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Στόχοι του προγράμματος που υλοποιήθηκαν

 Μεγάλο ενδιαφέρον και συνεργατική δράση για την 
εκπόνηση του έργου 

 Βελτίωση κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, 
ανάλυσης και επίλυσης προβλήματος 

 Κινητοποίηση της ομάδας, αναζήτηση και μελέτη 
υλικού

 Κατανόηση της  έννοιας του οικολογικού 
αποτυπώματος και το σημαντικό ρόλο του στην υγεία 
μας και στο περιβάλλον

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής
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Στόχοι του προγράμματος που υλοποιήθηκαν

 Αποφάσεις της ομάδας για τρόπους 
ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων 
των τροφών, αξιοποίησης αυτών και 
επιλογή κατάλληλων προϊόντων για 
τις παρασκευές τους

 Παρασκευές με ενδιαφέρουσες  
συνταγές και πρόταση για έξυπνα tips 
για την μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος

 Κατανόηση της σχέσης φυσικών 
πόρων, διατροφικών συνηθειών, 
σπατάλη φαγητού με το περιβάλλον 
και την υγεία μας

 Βελτίωση των ψηφιακών μας 
δεξιοτήτων
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Υλοποίηση Προγράμματος
 Παρασκευή συνταγών με κριτήριο την μείωση του 

οικολογικού αποτυπώματος λαμβάνοντας κριτήρια όπως:
 Τροφοχιλιόμετρα - Τοπικότητα

 Εποχικότητα

 Ποσότητα 

 Ενέργεια που καταναλώνεται για την 
μεταποίηση ή/και συντήρηση

 Βιολογικά προϊόντα

 Καταγραφή και μέτρηση των υπολειμμάτων

 Προτάσεις για αξιοποίηση των υπολειμμάτων για
 μεταποίηση και επανάχρηση αυτών

 χρήση στο φυσικό περιβάλλον

 Προτάσεις για μεταποίηση και επανάχρηση των 
τροφών/φαγητών που περισσεύουν
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Υλοποίηση Προγράμματος
 Μια από τις προτάσεις για δημιουργία κομπόστ που 

χρησιμοποιήθηκε ως βιολογικό λίπασμα στα φυτά, 
βότανα και λαχανικά που φυτέψαμε στον αγρόκηπο του 
σχολείου μας και κατ’επέκταση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σε γλάστρες σε κάθε μπαλκόνι ή 
μποστανάκι των σπιτιών μας.
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 Έτσι κάθε σπίτι μπορεί να 
συνεισφέρει στο αστικό 
πράσινο συμβάλλοντας 
στην σωματική και 
διανοητική μας υγεία ως
 Δεξαμενή οξυγόνου
 Παραγωγή φρέσκων 

φυτικών βιολογικών 
προϊόντων για μεταποίηση 

 Αλλαγή της όψης της 
πόλης 

 Μια λύση στην κλιματική 
αλλαγή

 Το Πράσινο  Μπαλκόνι 
δίνει την αίσθηση της 
επαφής με τη φύση οπότε 
συμβάλλει στην ψυχική 
μας υγεία

Προτάσεις 
Aπό τη ΓΗ στην υΓΗα μας !
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Το motto μας

Με το motto 

Φυτεύω μαΓΗρεύω στην υΓΗα μου 

Θέλουμε να δείξουμε την αλληλένδετη σχέση  

Γης  μαΓΗρικής και  υΓηας
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Το Blog
https://blogs.sch.gr/vatzim/
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Τρόποι διάχυσης (1)
 Το Blog

 Αναρτήσεις στα social media των 
σχολικών μονάδων

 Χρήση της ιστοσελίδας των 
σχολικών μονάδων για ανάρτηση 
των πονημάτων

 Ενημέρωση του γραφείου Τύπου του 
Δήμου Καλαμαριάς για ανάρτηση 
της δράσης στην ιστοσελίδα του 
Δήμου

 Ενημέρωση της τοπικής κοινότητας 
με άρθρο στο περιοδικό του Δήμου 
Καλαμαριάς « Πολίτης Κ»
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Τρόποι διάχυσης (2)

 Μέλος του Εθνικού δικτύου του ΚΠΕ 
Ιεράπετρας «ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΥΓΕΙΑ»

 Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Παιδείας 
του Δήμου Καλαμαριάς

 Συμμετοχή στην ημερίδα 
παρουσίασης των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων

 Συμμετοχή στο μαθητικό διαγωνισμό 
διατροφής Διατροφικά Challenges
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Ερωτηματολόγιο - Αξιολόγηση
1. Στην κλίμακα από το 1 (Καθόλου) – 5 (Απόλυτα) πόσο ικανοποιημένοι 

είστε από τη συμμετοχή σας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «ΓΗ 
μαΓΗρική και υΓΗα»;

2. Ποια φάση του προγράμματος σας άρεσε περισσότερο (μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

 Καταιγισμός ιδεών-Καταγραφή στο padlet

 Εργασία σε ομάδες – Ανάθεση ρόλων

 Χρήση νέων τεχνολογιών, των social media και η οργάνωση και 
ενημέρωση του blog

 Αναζήτηση κατάλληλων συνταγών με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια 

 Εύρεση έξυπνων tips για σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων και 
των υπολοίπων των τροφών

 Παρασκευή των συνταγών και καταμέτρηση των υπολειμμάτων

 Παρουσίαση της εργασίας στο ευρύ κοινό

 Προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων

 Όλα τα παραπάνω

3. Ποια φάση του προγράμματος σας δυσκόλεψε  περισσότερο (μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

 Καταιγισμός ιδεών-Καταγραφή στο padlet

 Εργασία σε ομάδες – Ανάθεση ρόλων

 Χρήση νέων τεχνολογιών, των social media και η οργάνωση και 
ενημέρωση του blog

 Αναζήτηση κατάλληλων συνταγών με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια 

 Εύρεση έξυπνων tips για σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων και 
των υπολοίπων των τροφών

 Παρασκευή των συνταγών και καταμέτρηση των υπολειμμάτων

 Παρουσίαση της εργασίας στο ευρύ κοινό

 Προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων

 Όλα τα παραπάνω

4. Το πρόγραμμα βασίστηκε στις μεθόδους problem based 
learning, project based learning, flipped classroom καθώς 
και στη χρήση νέων τεχνολογιών. Σας φάνηκε 
ενδιαφέρουσα η εφαρμογή τους;

•Ναι
•Όχι

5. Στην κλίμακα από το 1 (Καθόλου) – 5 (Απόλυτα)κατά 
πόσο συμφωνείτε να ενταχθούν οι παραπάνω μέθοδοι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων του ωρολογίου 
προγράμματος;

6. Στην κλίμακα από το 1 (Καθόλου) – 5 (Απόλυτα)γράψτε 
πόσο ευχαριστημένοι είστε με τα αποτελέσματα του 
προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του.
7. Αντιληφθήκατε την έννοια του οικολογικού 
αποτυπώματος της διατροφής;

•Ναι
•Όχι

8. Αντιληφθήκατε τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με 
τις διατροφικές μας συνήθειες;

•Ναι
•Όχι

9. Αντιληφθήκατε τη σχέση που έχει η ΓΗ, η μαΓΗρική και 
η υΓΗα;

•Ναι
•Όχι

10. Αν θα θέλατε να βελτιώσετε κάτι στο πρόγραμμα 
μελλοντικά ποιο θα ήταν αυτό;

……………………………………………………………………………………………
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Μελλοντικά σχέδια
 Συμμετοχή σε δράσεις του Εθνικού 

δικτύου του ΚΠΕ Ιεράπετρας 
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και 
ΥΓΕΙΑ»

 Επέκταση του blog με την 
προσθήκη επιπλέον συνταγών και 
πρακτικών tips,  που θα βοηθήσουν

 στην ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών του πάνω στο θέμα

 στην αξιοποίηση του 
αναρτημένου υλικού από κάθε 
ενδιαφερόμενο

 στη βιωσιμότητα  του έργου
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Τμήμα: Γ’ Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
Οι εκπαιδευτικοί: Κωστελίδου Θεοδώρα

Ραζάκου Φωτεινή
Τζιμούρτου Βασιλική

19


