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Επιλογή θέματος
• Μία από τις τρείς βασικές διαστάσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα

σχολεία είναι η «εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον», όπου επιχειρείται η επαφή
των μαθητών με τη φύση ως απευθείας πηγή γνώσης (Γεωργόπουλος Α. &
Τσαλίκη Ε., 1993).

• Η ελληνική φύση λοιπόν και κυρίως το κατάμεστο από ελαιώνες φυσικό
περιβάλλον της περιοχής, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας επιλογής του θέματος.
Εξάλλου, η Ελλάδα αποτελεί την τρίτη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγή ελαιόλαδου
ενώ η Λέσβος φημίζεται για το εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδό της. Εξίσου
φημισμένο είναι και το λάδι της περιοχής μας, ο θησαυρός του τόπου μας.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη η
ελαιοκομία συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην οικονομία του τόπου καθώς επί
αιώνες έζησε και εξακολουθεί να ζει τους κατοίκους. Συνεπώς, οι μαθητές και οι
μαθήτριες βιώνουν τη διαδικασία της συλλογής του ελαιόκαρπου και της
παραγωγής του ελαιόλαδου θεωρώντας το θέμα οικείο.

• Έτσι, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 η Β', Γ΄ και Δ΄ τάξεις του
σχολείου μας διαπραγματεύθηκαν το θέμα της ελιάς και του λαδιού.



Σκοπός

• Το θέμα επιλέχτηκε με σκοπό να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα
βασικό προϊόν την ελληνικής γης την ελιά, ένα δέντρο που συνέχεια βλέπουν
γύρω τους τα παιδιά, να γνωρίσουν τις σημαντικές ωφέλειες που
προσκομίζει ο άνθρωπος από αυτό αλλά και να γνωρίσουν τη σημαντική
συμβολή του στην εξέλιξη του πολιτισμού του τόπου τους, από τα
πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.

• Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος ήταν να γίνει μια
διαθεματική προσέγγιση του θέματος της ελιάς και του ελαιόλαδου. Μέσα
από οργανωμένες δραστηριότητες τα παιδιά να αγαπήσουν το περιβάλλον
και να υιοθετήσουν θετική συμπεριφορά απέναντί του, να
συνειδητοποιήσουν την αξία των προϊόντων στην οικονομία της οικογένειάς
τους και της περιοχής τους.

• Να γνωρίσουν οι μαθητές προϊόντα μεσογειακής παραγωγής και
υγιεινής διατροφής και να μάθουν τις παραδόσεις του τόπου γύρω α
πό την ελιά και το λάδι.

• Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα πεδία που εμπλέκονται
στη μαθησιακή διαδικασία.



Επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι

Οι επιμέρους στόχοι της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές μπορούν να χωριστούν σε 

τρείς άξονες : Α)τους γνωστικούς, Β)τους ψυχοκινητικούς και Γ)τους συναισθηματικούς :

Α. Γνωστικοί

 Να αποκτήσουν γνώσεις για την ιστορία της ελιάς, την καλλιέργειά, τις μεθόδους επεξεργασίας και 
παραγωγής διάφορων προϊόντων.

 Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ελιάς και του ελαιόλαδου στη ζωή μας και τη σημασία του 
λαδιού στην οικονομία της περιοχής.

 Να γνωρίσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην καλλιέργεια της γης και να τις αξιολογήσουν.

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις και έννοιες σχετικές με το θέμα.

 Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα.

 Να έρθουν σε επαφή με τη γεωγραφική διάσταση του θέματος.

 Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης και επεξεργασίας, συσχέτισης, αξιολόγησης και 
αξιοποίησης πληροφοριών. 

 Να συνειδητοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, (κατσίγαροι, φυτοφάρμακα, υπερλίπανση, 
μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, οικολογική - βιολογική καλλιέργεια).



Β. Ψυχοκινητικοί

 Να μπορούν να συλλέγουν, να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν 
υλικά και πληροφορίες.

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και γίνουν οι ενεργοί πολίτες του 
αύριο που θα πάρουν τις πολιτικές αποφάσεις με στόχο την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 Να γίνουν ικανοί να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία : Η/Υ, 
ψηφιακή και κοινή φωτογραφική μηχανή, δημοσιογραφικό 
κασετόφωνο, φορητό ραδιοκασετόφωνο και CD -DVD player, μηχανή 
προβολής διαφανειών, τηλεόραση και βίντεο, κιάλια, κ.α.

 Να αντιληφθούν και να αναπτύξουν τις κινητικές και εκφραστικές 
ικανότητες του σώματος μέσω του χορού και των θεατρικών 
δρώμενων.



Γ. Συναισθηματικοί

 Να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον μέσα από τη βιωματική 
προσέγγιση.

 Να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που απειλούν τη χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής.

 Να διαμορφώσουν υπεύθυνη συμπεριφορά και να αναζητήσουν λύσεις.

 Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση και να μπορούν να προτείνουν τρόπους προστασίας 
του περιβάλλοντος.

 Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία με τους άλλους 
μαθητές, τους δασκάλους και άλλους κοινωνικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία .

 Να συνδέσουν το τοπικό με το εθνικό και το παγκόσμιο περιβάλλον.

 Να επιλύουν δημιουργικά τις διαφορές τους.

 Να εμπλουτίσουν τη σχολική τους ζωή με συναίσθημα, με ρυθμό και φαντασία, με 
«χρώματα και αρώματα».

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και να γίνουν οι ενεργοί πολίτες του αύριο που θα πάρουν 
τις πολιτικές αποφάσεις με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων.

 Να γίνουν φορείς της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

 Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους.



Υποενότητες που εξετάσαμε:

Κατά   τη διάρκεια του προγράμματος  ερευνήσαμε :

Α) Την ιστορία του ελαιόδεντρου ανά τους αιώνες στον ελληνικό χώρο.

Β)Τη διαδικασία συγκομιδής της ελιάς.

Γ) Τα στάδια συλλογής και επεξεργασίας της ελιάς ως την παραγωγή 
ελαιόλαδου και άλλων προϊόντων.

Δ) Το ρόλο της ελιάς στην τοπική οικονομία.

Ε) Την ελιά στην ελληνική μυθολογία, στους αρχαίους Ολυμπιακούς 
αγώνες, στη θρησκεία μας, στα έθιμά μας.

ΣΤ) Την αξία της ελιάς και του ελαιόλαδου στη διατροφή μας.
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Η αποτελεσματική διαχείριση ενός τέτοιου θέματος προϋποθέτει την εφαρμογή μεθόδων που προωθούν την αυτενέργεια

και τη συνεργασία του μαθητικού δυναμικού. Μια τέτοια μέθοδος είναι η μέθοδος Σχεδίων εργασίας ή project η οποία

είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στη μόρφωση μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης.

Ειδικότερα, αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν όλοι και η ίδια η διδασκαλία

διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν (Karl Frey, 1986). Η βασική δομή της μεθόδου είναι η εξής:

1. Πρωτοβουλία

2. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία

3. Από κοινού διαμόρφωσης των πλαισίων δράσης

4. Υλοποίηση όσων έχουν προγραμματιστεί

5. Περάτωση του project (συνειδητός τερματισμός/ επανασύνδεση με την αρχική πρωτοβουλία/ εφαρμογή στην 

καθημερινή πράξη)

Κατά τη διάρκεια του παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωση και διαλείμματα επανατροφοδότησης"
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• Η εφαρμογή της μεθόδου project υποστηρίχθηκε από μια μορφή

διδασκαλίας στην οποία κυριάρχησε η συνεργασία των μελών της
ομάδας των μαθητών/ τριών χωρίς όμως παράλληλα να αποκλείονται
και άλλες διδακτικές μορφές όπως η μετωπική, η ατομική και η εταιρική.

• Ως εκ τούτου κρίθηκε κατάλληλη η ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας
που αφορά στη σκόπιμη οργάνωση των μαθητών μιας τάξης σε ομάδες
σχολικής εργασίας για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων
παιδαγωγικών και διδακτικών σκοπών και στόχων (Δερβίσης Σ., 1998).

• Τέλος, η προσέγγιση του θέματος έγινε με βάση την αρχή της
διαθεματικότητας, μιας και είναι κοντά όχι μόνο στην παιδική
αντίληψη, που δυσκολεύεται να κατανοήσει την κατάτμηση της γνώσης
σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και στην ίδια την
πραγματικότητα η οποία παρουσιάζει αδιάσπαστη ολότητα
(Ματσαγγούρας Η., 2000).



Παιδαγωγικές τεχνικές της βιωματικής 
μάθησης που εφαρμόστηκαν:
• Ελεύθερος συνειρμός (καταιγισμός ιδεών)

• Καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, κολάζ, ποιήματα, αφίσες, κατασκευές)

• Εργασία σε μικρές ομάδες ή δυάδες

• Αφήγηση ιστοριών ή μεμονωμένων περιπτώσεων

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (video, κινηματογράφος, εκπαιδευτικές ταινίες)

• Επισκέπτες ομιλητές 

• Εκπόνηση εργασιών

• Έρευνα

• Παιδαγωγικά παιχνίδια

• Κατασκευή ερωτηματολογίου – οδηγού συνέντευξης



Μεθοδολογία υλοποίησης – Συνεργασία με άλλους φορείς
• Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ατομικά, σε μικρές ομάδες ή με ολόκληρη την τάξη, αξιοποιώντας μια πληθώρα παιδαγωγικών

τεχνικών και δραστηριοτήτων.

• Οι μαθητές/τριες σε πρώτη φάση συγκέντρωσαν πληροφορίες ατομικά, κατόπιν τις επεξεργάστηκαν και τις ανέλυσαν στο πλαίσιο

μικρής ομάδας μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τις κατέγραψαν. Στη συνέχεια, απασχολήθηκαν με

διάφορες δραστηριότητες, ενώ κατά το τελικό στάδιο εξέφρασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, επιλέγοντας τρόπους

παρουσίασης και ανταλλαγής αυτών με τους συμμαθητές τους, εξήγαγαν συμπεράσματα και συνέθεσαν τρόπους διάχυσης των

πληροφοριών και διαπιστώσεών τους στους συμμαθητές τους.

• Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις: α) σε ελαιώνα του

χωριού για να μαζέψουμε ελιές και να εξηγήσουμε από κοντά τη διαδικασία, β) στο ελαιοτριβείο της οικογένειας Πρωτούλη στο

Μεγαλοχώρι, γ) στο «Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου» στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, προκειμένου να δοθούν οι

κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα και τις απορίες των μαθητών/τριών. Τέλος, επισκεφτήκαμε τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο

του χωριού και ψήσαμε τα λαδοκούλουρα και το ψωμί που φτιάξαμε με το δικό μας λάδι. Οι παραπάνω επισκέψεις

πραγματοποιήθηκαν αφότου οι μαθητές/τριες είχαν προχωρήσει στην εργασία τους και την προσωπική τους αναζήτηση, έχοντας

οι ίδιοι θέσει συγκεκριμένες απορίες και ερωτήματα.

• Τέλος, το σχολείο μας συμμετέχει στο δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» του ΚΠΕ Καλαμάτας μέσω του οποίου ήρθε σε

επαφή και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου αντάλλαξε πληροφορίες και υλικό.



Ενδεικτικές 
δραστηριότητες και 

διδακτικές επισκέψεις 
κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος



Επισκεφτήκαμε έναν ελαιώνα και μαζέψαμε 
τις ελιές μας.

Απλώσαμε τα πανιά μας Ραβδίσαμε τα δέντρα



Μαζέψαμε τις ελιές 
από τα πανιά

Κάναμε διάλειμμα για 
φαγητό 

Φάγαμε ότι τρώνε και 
οι εργάτες



Πήγαμε τις ελιές μας στο ελαιοτριβείο

Είδαμε τους χώρους Και τα μηχανήματα



Είδαμε πως μεταφέρονται οι ελιές Πως βγαίνει το λάδι



Πήραμε συνέντευξη από τον 
υπεύθυνο 

Κρατήσαμε σημειώσεις για τα στάδια 
της ελιάς στο ελαιοτριβείο μέχρι να 

πάρουμε το λάδι 



Δοκιμάσαμε το λάδι που βγάλαμε Ανακεφαλαιώσαμε τα όσα μάθαμε 
από την αρχή για να τα 
εμπεδώσουμε καλύτερα



Με το λάδι μας φτιάξαμε ψωμί και λαδοκούλουρα

Ακολουθήσαμε κατά γράμμα 
τη συνταγή

Φτιάξαμε τις ζύμες μας



Το ψωμί μας! Τα λαδοκούλουρά μας!



Εργαστήκαμε ομαδικά! Το αποτέλεσμα της ομαδικής 
εργασίας μας δικαίωσε απόλυτα!



Πήγαμε στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο του 
χωριού και ψήσαμε τις δημιουργίες μας

Με την ευκαιρία πήραμε και μια συνέντευξη 
για την Παρασκευή του ψωμιού και για τη 

λειτουργία του ξυλόφουρνου

Κρατήσαμε όπως πάντα τις σημειώσεις μας.



Ψήσαμε το ψωμί μας Ψήσαμε τα λαδοκούλουρά μας



Καθίσαμε στην πλατεία του χωριού και φάγαμε το πρωινό μας με 
το ψωμί που φτιάξαμε, λαδοτύρι σπιτικό, ντοματούλα και στη 

συνέχεια φάγαμε τα λαδοκούλουρά μας.



Επισκεφτήκαμε το «Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας 
Λέσβου» στην Αγία Παρασκευή Λέσβου



Ο υπέυθυνος του 
ΚΠΕ Ευεργέτουλα
μας ξενάγησε στο 

μουσείο



Πήραμε απαντήσεις σε 
πολλά ερωτήματά μας, 
λύσαμε αρκετές απορίες 

μας. Στη συνέχεια 
κρατήσαμε σημειώσεις.



Φύλλα εργασίας – παρουσιάσεις

Πήραμε συνέντευξη από μια ελιά



Διαβάσαμε το λαϊκό 
παραμύθι της Σάμου 
«Της ελιάς το δάκρυ»

Η ιστορία του αγοριού με το ιδιαίτερο
όνομα της Ελιάς το Δάκρυ προέρχεται από
σαμιώτικο λαϊκό παραμύθι, που
ζωντανεύει επιπλέον με την ευφάνταστη
εικονογράφηση της Διατσέντας Παρίση.
Πρόκειται για τις περιπετειώδεις
αναζητήσεις του αγοριού που διέθετε
αξιοθαύμαστες δυνάμεις και ασκούσε
μεγάλη γοητεία τόσο στα στοιχεία της
φύσης όσο και σε μυθικές υπάρξεις, όπως
τους δράκους που τον συνόδευαν στην
περιήγησή του. Η λαϊκή ταύτιση ενός
προσώπου με την Ελιά προφανώς
λειτουργεί ως σύμβολο της παντοδυναμίας
και εξάπλωσης του λαδιού και της ελιάς
στις παραδοσιακές κοινωνίες της
Μεσογείου.



Ψάξαμε σε εγκυκλοπαίδειες για το σαπούνι 
και την παρασκευή του από ελαιόλαδο



Παρουσιάσαμε τις εργασίες των ομάδων 
στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου



Το ταξίδι της ελιάς από τον ελαιώνα 
έως το ελαιοτριβείο

Το ράβδισμα



Η μεταφορά στο ελαιοτριβείο Τα στάδια ελαιοπαραγωγής



Σχεδιάσαμε τη 
συσκευασία του δικού 
μας λαδιού και την 

ετικέτα του



Η ελιά στην ιστορία - μυθολογία, τη 
θρησκεία και την λογοτεχνία





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
• Οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή αλλά και άλλοι που

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος,
θεωρούμε ότι υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον,
πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος
λάβαμε υπόψη μας τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε
παιδιού, τις διαφορές στον τρόπο και στον ρυθμό μάθησης, τις
αντιλήψεις, τις ικανότητες, τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητές
τους. Θεωρούμε ότι δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες
ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα
περιβάλλον εξασφαλίσαμε κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης
για όλα τα παιδιά.

• Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος τα παιδιά
εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και ευαισθητοποιήθηκαν σε
θέματα περιβαλλοντικής αγωγής.
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