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ιδακτικόσ ςχεδιαςμόσ προγράμματοσ 

αγωγήσ ςταδιοδρομίασ 

 oμαδοςυνεργατικι μζκοδοσ με αξιοποίθςθ τεχνολογίασ- τζχνθσ 

Μπιλανάκθ Ελευκερία 

 

Σκοπόσ ΣΕΠ 

 Γνωριμία με τον κόςμο των επαγγελμάτων  

 Εξζλιξθ επαγγελμάτων ςτο χρόνο 

 Επαγγζλματα  και ςπουδζσ διατροφισ   

Στόχοι ΣΕΠ 

o Ανάπηςξη αςηοεκηίμηζηρ 

o Αλλαγή ζηεπεοηύπων 

o Απόκηηζη κοινωνικών δεξιοηήηων 

o Σςμβολή ζηη μεηάβαζη ζηον κόζμο ηων ενηλίκων 

o Διαμόπθωζη ηαςηόηηηαρ 
o Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτών ςε κζματα υγιεινισ διατροφισ και ςχετικών 

επαγγελμάτων 

Διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Εργαςτιρι προβολών: Παρουςίαςθ ειδών διατροφισ   

 Εργαςτιριο πλθροφορικισ  

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ και ανάκεςθ εργαςιών 

 Δρώμενο  

 Παρουςίαςθ εργαςιών  

1Η ΟΜΑΔΑ  «Άνκρωπoσ χωρίσ υπομονι, λυχνάρι δίχωσ λάδι» 

 1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

o Χπήζειρ ελαιολάδος/ Παπαγωγή/ Καηηγοπίερ ελαιολάδος 

o Μαγειπική – επαγγελμαηίερ  

o Φοπείρ / επιμεληηήπια  

o Oλςμπιακοί αγώνερ και κόηινορ 

o Οι δπόμοι ηηρ ελιάρ: μεζόγειορ (Ελλάδα, απσαιόηηηα) και ηοςπιζμόρ 

o βιολογικά πποϊόνηα, μεζογειακή διαηποθή 

Δ 
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2θ ομάδα:  «Μάηευε κι ασ είν' και ρϊγεσ» 

2.Κραςί/ οίνοσ/ αμπζλι 

 Η διονςζιακή λαηπεία και η οινοποζία 

 Ο ηπύγορ και η διαδικαζία παπαγωγήρ κπαζιού 

 Ο ηπύγορ ζηην ηέσνη (π.σ. Απιζηοθάνηρ)  

 επαγγελμαηίερ οινοποιοί 
3θ ομάδα :«Καιρόσ φζρνει τα λάχανα, καιρόσ τα παραποφλια» 

 Οι χλωριδικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ  

 Επιδράςεισ μαγειρικισ από τθν Ανατολι 

 Διατροφι ςτο βυηάντιο  

 Ανάγνωςθ λογ. ζργου: π.χ. Καρκαβίτςα: ο Ζθτιάνοσ (απόςπαςμα) 

4θ ομάδα: Υπάρχουν και αλλοφ πορτοκαλιζσ που κάνουν πορτοκάλια 

Περιοχζσ που καλλιεργοφνται τα φροφτα/ λαχανικά  

 αγροτικζσ καλλιζργειεσ και ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ –πράςινα επαγγζλματα- αειφόροσ 

ανάπτυξθ  

Αξιοποίθςθ τεχνολογίασ- εργαςτιριο πλθροφορικισ 

 Πωσ τρώμε ςιμερα και πωσ τρώγαμε ςτο παρελκόν; 

 (Εικονικι) επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό μουςείο 

 Ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τισ διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ 

 Ποια είναι και ποια πρζπει να είναι θ διατροφι ενόσ εφιβου;  

Αξιοποίθςθ τζχνθσ 

 Δρώμενο με αφορμι ζνα λογοτεχνικό ζργο 

(«Ειρινθ» ι  «Πλοφτοσ» του Αριςτοφάνθ) 

 Καταςκευι διαφιμιςθσ ι ςυγγραφι μιασ ιςτορίασ εμπνευςμζνθ από τα 

λογοτεχνικά κείμενα που διαβάςτθκαν ςτθν τάξθ. 

 Καταςκευι μιασ ςυςκευαςίασ προϊόντοσ 

Σπουδζσ  για διατροφι 

 Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 

 Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ (Λάριςα).  
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 Βιολογίασ 

Ακθνών, Θεςςαλονίκθσ, Κριτθσ (Ηράκλειο), Πάτρασ.  

 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών 

 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων.  

 Βιοχθμείασ & Βιοτεχνολογίασ 

 Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ (Λάριςα)  

Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ 

 Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο (Ακινα  

Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου (Λιμνοσ) 

Διατροφισ & Διαιτολογίασ  

ςτα ΤΕΙ: Θεςςαλονίκθσ, Κριτθσ (Σθτεία), Λάριςασ Καρδίτςα  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ενδεικτικά 

Οδθγοί ςπουδϊν τμθμάτων 

 http://www.nutr.teithe.gr/  

 http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/2tmhmagr.html  

 http://www.ddns.hua.gr/  
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