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PARTICIPANTS - ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

• Teachers – Εκπαιδευτικοί (2):

 Papadakis Stamatis, ICT teacher, Headmaster

 Foutsitzi Eyaggelia, Greek literature teacher

• Students – Μαθητές (14):

Aggelidakis
Mihalis

Kokologianni
Eleni

Mousa Hristina Savvakis Yiannis Houma 
Eleutheria

Vamvoukaki Elena Loumpakis
Yiorgos

Xilouris Stelios Savvakis
Odusseas

Psaraki Maria

Gonianaki Marina Makatounakis
Alexandros

Polihronaki Rea Tsoraglos Yiannis



OUR SCHOOL – ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΑΣ



ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

• Ο σκοπός μας ως εκπαιδευτικοί ήταν:

 οι μαθητές μας:

 να εμπνευστούν και να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην σύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής, της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

 Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί οι μαθητές:
 θα έπρεπε να επιλέξουν με όποιο τρόπο επιθυμούσαν να περιγράψουν και να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα

μαθαίνοντας, τα κύρια βήματα του επιχειρείν, με προϊόντα αγροτικής παραγωγής και τοπικά παραδοσιακά
προϊόντα, στηριζόμενοι στις γνώσεις, την δημιουργικότητα αλλά και την κριτική τους σκέψη.



ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
• Ως εκπαιδευτικοί κατευθύναμε τους μαθητές μας σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας να εργαστούν με βάση 

τους ακόλουθες άξονες: 
 Ποιότητα: η εκπαιδευτική επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και η περιγραφή της να είναι

σωστά δομημένη.

 Καινοτομία: η δραστηριότητα πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

 Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.

 Χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

 Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών.

 Έμφαση στη συνεργατικότητα.

 Ενσωμάτωση κοινωνικών ζητημάτων: ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας καθώς και του τοπικού
πολιτιστικού αποθέματος, προσφορά, πρόοδος, περιβάλλον, κλπ.

 Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με την δραστηριότητα:
κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται, κόστος εργασίας, επιλογή μέσων κλπ.



ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ



ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ (OUR WORK)

• Οι μαθητές δημιούργησαν τρεις εικονικές επιχειρήσεις:

 Donkey latte, για την εμπορία παραγώγων του γάλακτος γαϊδούρας

 Dandelion, για την εμπορία παραγώγων του ραδικιού

 Prickly pear, για την εμπορία παραγώγων του φραγκόσυκου



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΑΜΕ (THE WAY WE WORK)
• Με ομαδική δουλειά (Team work and collaboration)



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΑΜΕ (THE WAY WE WORK)

• Working in the open air



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΑΜΕ (THE WAY WE WORK)

Students involvement



(ΚΑΝΈΝΑ ΖΏΟ ΔΕΝ ΒΑΣΑΝΊΣΤΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ)

(THERE WAS NO ANIMAL ABUSE WHILE US CARRYING OUT 
THE TASK)



ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
(SOME OF OUR PRODUCTS)



DONKEY LATTE

Donkey milk
Soaps made out of 
donkey milk ,with a 

natural scent

Body lotion and body milk 
made out of donkey milk , 

in various scents

Cream for facial care , made 
out of donkey milk , in 

various scents



DANDELION & PRICKLY PEAR

Handmade soap made of 
organic prickly pear

Handmade jam 
made of organic 

prickly pear
Herb tea made of dried ,organic 

chicory



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

If you have any questions, ask Google.
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