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Να αγαπήσουν τα παιδιά το περιβάλλον 

και  να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντί 

του, συνειδητοποιώντας την αξία των 

προϊόντων της ελιάς στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής καθώς και στην οικονομία 

και ανάπτυξη της Λέσβου.  



Οι μαθητές:  

 

•Να γνωρίσουν τον πολιτισμό της ελιάς.  

•Να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα του λεσβιακού ελαιώνα 

και να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητά του. 

•Να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής του λαδιού με 

παραδοσιακό και σύγχρονο τρόπο.  

•Να συγκρίνουν τη συμβατική με τη βιολογική καλλιέργεια. 

•Να μελετήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την 

παραγωγή του λαδιού (καλλιέργεια, βιοκαλλιέργεια, απόβλητα 

ελαιοτριβείων). 



Οι μαθητές:  

 

•Να ανακαλύψουν τη μεγάλη διατροφική αξία του λαδιού και να 

γευτούν τα προϊόντα της ελιάς της λεσβιακής γης.  

•Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της ελιάς  ως  πανάρχαιου 

δώρου του Θεού και της φύσης. 

•Να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας σε 

ομάδες, λήψης αποφάσεων και επίλυσης  προβλημάτων.  

•Να ψυχαγωγηθούν και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. 

 



 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος project που περιελάμβανε: 

σχέδιο εργασίας, ερωτηματολόγιο, δράση πεδίου, 

παρατήρηση, φύλλα εργασίας, εργασία σε ομάδες, 

βιωματική προσέγγιση του θέματος. 
 



 

Συνεργαστήκαμε με τους παρακάτω φορείς: 

 

Διευθυντή σχολείου, δασκάλες Γ’ και Δ’ τάξεων, 

υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, γονείς, ΚΠΕ 

Ευεργέτουλα, Δίκτυο-Ελιά Καλαμάτας, γεωπόνο, ιερέα, 

αγρότες,  ιδιοκτήτη και εργαζομένους ελαιοτριβείου, 

Μουσείο Βρανά, υπεύθυνο μουσείο σαπουνιού 
 



 
•Ελαιόκτημα 

•Ελαιοτριβείο Πρωτούλη στον Τρύγονα 

•Μουσείο-ελαιοτριβείο Βρανά στον Παπάδο Γέρας 

•Μουσείο σαπουνοποιίας 

•Εκκλησία Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου 

•ΚΠΕ Ευργέτουλα 



 
•Ερωτηματολόγιο για ανίχνευση πρότερων γνώσεων 

•Γράφουμε τις εντυπώσεις μας από την επίσκεψη στο ελαιόκτημα 

•Συζητούμε με γεωπόνο 

•Μαθαίνουμε ποιήματα, παροιμίες, αινίγματα για την ελιά 

•Φτιάχνουμε σύνθετες λέξεις 

•Ζωγραφίζουμε κότινους 

•Φτιάχνουμε χάρτινα δέντρα ελιάς 

•Μαθαίνουμε τραγούδια για την ελιά 

•Δείχνουμε στο χάρτη της Ελλάδας ποιες περιοχές παράγουν  

λάδι 



 
•Διαβάζουμε παραμύθια με θέμα την ελιά 

•Λύνουμε προβλήματα στα μαθηματικά 

•Μαθαίνουμε τον παραδοσιακό και σύγχρονο τρόπο παραγωγής 

λαδιού 

•Αναγνωρίζουμε τα σύμβολα της ελιάς 

•Συζητάμε με τον ιερέα για τη χρήση του λαδιού στην εκκλησία 

•Φτιάχνουμε κολάζ με τα στάδια παραγωγής λαδιού στο σύγχρονο 

ελαιοτριβείο 

•Συλλέγουμε συνταγές φαγητών μαγειρεμένων με ελαιόλαδο 



 
•Αναζητούμε στο διαδίκτυο πίνακες ζωγράφων με θέμα το      

μάζεμα της ελιάς 

•Μαθαίνουμε το λεξιλόγιο της ελιάς 

•Δοκιμάζουμε ψωμί με λάδι 

•Ραβδίζουμε ελιές στο ελαιόκτημα 

•Ακολουθούμε το μονοπάτι της ελιάς και γνωρίζουμε τα φυτά του 

ελαιώνα (Πρόγραμμα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα) 

•Φτιάχνουμε τις δικές μας ετικέτες για τα προϊόντα της ελιάς 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 







Φτιάχνουμε το δικό μας δέντρο ελιάς 





Στο ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

Το μονοπάτι της ελιάς 



Παρακολούθηση βίντεο για την 

παραγωγή λαδιού στην αίθουσα 

προβολών του σχολείου μας 

Δημιουργία ομαδικού κολάζ 



Στο μουσείο Βρανά 



Στο ελαιοτριβείο 



Στο ελαιόκτημα 

με τον γεωπόνο 

κ. Μαραγγέλη 









Τις εργασίες μας τις δέσαμε 

σε βιβλιαράκια και ο 

καθένας πήρε το δικό του 

ως αναμνηστικό της 

συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα  


