
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Χίος: Το μυροβόλο νησί. Ιστορία, άνθρωπος, πολιτισμός.» 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον-Παραδοσιακές 

τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους με την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) 

Σωσσάνα Καρανάσιου 02 

Ελένη Μπίκου 03 

Λεωνίδας Κατσικαρίδης 02 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 27 (ΑΓΟΡΙΑ: 12, ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 15) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ) : 

Εισαγωγή, Χίος-λίγα λόγια για το νησί-, ιστορική αναδρομή, τα Μαστιχοχώρια και η εξέλιξη 

τους με βάση την καλλιέργεια της μαστίχας, η  αρχιτεκτονική και οικονομία της περιοχής 

τους, μύθοι και  λαϊκές παραδόσεις του νησιού που σχετίζονται με την καλλιέργεια της 

μαστίχας, εμπορία και προώθηση του προϊόντος. 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;  



Να γνωρίσουμε βιωματικά την πολύτιμη αυτή κιβωτό της φύσης και της παράδοσης. 

Να μελετήσουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη σχέση της με το ενδημικό αυτό 

προϊόν. 

Να γνωρίσουμε το προϊόν αυτό μέσα από τη μελέτη του παραδοσιακού τρόπου 

καλλιέργειας του μαστιχόδεντρου και του λαογραφικού πλούτου της περιοχής, αλλά, 

κυρίως, να μάθουμε να σεβόμαστε τη φύση και τα αγαθά που απλόχερα μάς δίνει, να 

κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε την αξία της ανεκτίμητης εθνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις γενιές που ακολουθούν.  

Να κατανοήσουμε την στενή αλληλεπίδραση φυσικού με ανθρωπογενές περιβάλλον και 

την προώθηση αειφορικών μοντέλων που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους. 

Οι μαθητές μας μέσα από το πρόγραμμα να μάθουν να  ψάχνουν στο διαδίκτυο και σε 

διάφορες πηγές και να επιλέγουν τις σωστές πληροφορίες, οξύνοντας έτσι την κρίση τους. 

Οι μαθητές μας να εκτιμήσουν  ακόμα, την αξία της συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας 

τόσο σε ενδοσχολικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με συνομήλικους τους από άλλο 

σχολείο με τους οποίους ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις. 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Μαθητοκεντρική-Ομαδοσυνεργατική-Διαθεματική-Διεπιστημονική 

1. Αναζήτηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και συγκέντρωση σχετικού υλικού. 

2. Επικοινωνία με παράγοντες παραγωγής και επεξεργασίας του προϊόντος (φούρνους, 

ζαχαροπλαστεία, βιομηχανίες καλλυντικών κ. ά.) 

3. Επίσκεψη σε χώρους έκθεσης και εμπορίας του προϊόντος και των παραγώγων του 

4. Ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες 

5. Συνεργασία με το Α΄ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 

6. Εκδρομή και βιωματική δράση στο πεδίο,περιβάλλον καλλιέργειας, ανάπτυξης, συλλογής και 

εμπορίας της μαστίχας. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Διαθεματική σύνδεση με άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος όπως: χημεία, 

τεχνολογία, ιστορία,  αισθητική αγωγή, βιολογία,  οικονομία, έκφραση-έκθεση, λογοτεχνία, 

λαογραφία. 

 

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ) 

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος 

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ) 
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Συγκρότηση ομάδας, επιλογή θέματος, προσδιορισμός στόχων, θεματολογία έρευνας, 

καταμερισμός εργασιών.  
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Συγκέντρωση, αξιολόγηση και ταξινόμηση υλικού. 
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Πραγματοποίηση δράσεων: 

- συνέντευξη με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες για το φυτό, την καλλιέργεια, 

συγκομιδή και επεξεργασία. 

- επισκέψεις σε φαρμακοβιομηχανίες, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, μαγαζιά με 

προϊόντα. 

- προβολή  της ταινίας: «Το δένδρο που πληγώναμε». 

- ενημέρωση από ειδικούς για τους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας. 

- δημιουργία εικαστικών έργων και φωτογραφιών από τα ίδια τα παιδιά, με θέμα την 

μαστίχα σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές της περιβάλλον. 

 

 

 

-  μαστίχας, 
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Επεξεργασία υλικού, δημιουργία ψηφιακού υλικού και αφίσας.  

Παρουσίαση του προγράμματος σε προγραμματισμένη εκδήλωση στο χώρο του 

Σχολείου. 

Έκθεση φωτογραφίας-εικαστικών έργων-βίντεο στο χώρο του Σχολείου. 
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Επίσκεψη στο νησί της Χίου, στα Μαστιχοχώρια,  με σκοπό την επιτόπια βιωματική 

εμπειρία. 

 

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      4 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

«Χίος: Το μυροβόλο νησί. Ιστορία, άνθρωπος, πολιτισμός.» Αμιγές τμήμα Γ2 

1.  Κουπατσάρη  Ηλέκτρα 

 2.  Λιαρής   Νικόλαος-Ιωάννης 

 3. Μακρίδης   Ιωάννης 

 4. Μπεχλιβανίδου   Γεωργία 

 5.  Μπζάκος   Ιωάννης 

 6.  Μπουρλής   Θεόδωρος    

 7.  Μυστακίδου  Χρυσή-Μαρία      

 8.  Ντόζης   Διονύσιος 

 9.  Παναγιωτοπούλου  Όλγα 

10. Παπαβασίλη  Αγγελική    

11. Παπαβασίλης  Γεώργιος    

12. Πασχάλης   Αστέριος 

13. Πιτούλια   Άννα-Ιωάννα    



14. Σαμολαδά   Σουλτάνα 

15. Σισμανίδου  Χριστίνα 

16. Σλαβούδης  Αλέξανδρος 

17. Σταματελάκη  Αικατερίνη    

18. Στεργίου    Κωνσταντίνος 

19. Σφήκας   Αλέξανδρος 

20. Τερζής   Νικόλαος 

21. Τίκη   Περσεφόνη-Αργυρή 

22. Τρατσέλα   Ευαγγελία 

23. Τριλυράκη   Σοφία 

24. Τσακλίδου   Αγάπη 

25. Τσούρλος   Ιωάννης 

26. Χαμπίμπ   Ιωάννα 

27. Χανού   Ιωάννα 

 


