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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε θέµατα του Μεσογειακού 

περιβάλλοντος και µε «αιχµή» και «όχηµα» τη Μεσογειακή διατροφή, δηµιουργήθηκε 

σχετικό εκπαιδευτικό υλικό µε τίτλο «Μεσογειακό περιβάλλον και διατροφή: υλικό 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη». Περιλαµβάνει τρία µέρη: θεωρητικό µέρος, 

οδηγίες υλοποίησης, φύλλα εργασίας και συνοδεύεται από αντίστοιχη βιβλιογραφία. 

Επιδιώκεται µε την ενεργητική και βιωµατική µάθηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης 

των δραστηριοτήτων, οι µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να υιοθετήσουν στάσεις 

θετικές σχετικά µε το περιβάλλον και τη Μεσογειακή διατροφή. Το εκπαιδευτικό υλικό 

εφαρµόστηκε πιλοτικά σε µαθητές Γυµνασίων του νοµού Αττικής κατά το σχολικό έτος 

2007 – 2008. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μεσογειακό, περιβάλλον, διατροφή, εκπαιδευτικό υλικό, αειφόρο 

ανάπτυξη, µαθητές, δραστηριότητες.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Η αναζήτηση τροφής από τον πρωτόγονο αλλά και το σύγχρονο άνθρωπο ήταν, 

είναι και θα είναι µια διαδικασία συνδεδεµένη σε µεγάλο βαθµό µε το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης, εντελώς απαραίτητη για την επιβίωσή του καθ’ όσον εξαρτάται 

κατ’ απόλυτο τρόπο από αυτήν. Η παραγωγή τροφίµων στη σύγχρονη εποχή αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία για την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του αυξανόµενου 

πληθυσµού της Γης, συνοδευόµενη πολλές φορές από υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

εξ’ αιτίας της αποψίλωσης δασών για αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, της 

εντατικής εκµετάλλευσης των εδαφών και της µεγάλης κατανάλωσης ενέργειας και 

νερού µε υπερβολική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Αποτελεί αδήριτη 

ανάγκη για τους σύγχρονους αστούς που ζουν µακριά από την παραγωγή και 

µεταποίηση των τροφίµων, να συνδέσουν στενά τις δικές τους διατροφικές και την 

κατά το δυνατόν περισσότερο υγιεινή διατροφή µε το περιβάλλον που παράγονται τα 

τρόφιµα, τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που τα συνοδεύουν και να 

συγκρίνουν το περιβάλλον, τις συνθήκες και τα εδέσµατα της χώρας τους µε αυτά 

των άλλων µεσογειακών χωρών προβαίνοντας στους σχετικούς συσχετισµούς και 

συµπεράσµατα. 
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ΣΚΟΠΟΣ  
     Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να χρησιµοποιηθεί είτε ως έχει είτε 

επιλεγµένα τµήµατά του σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 

Υγείας ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την τυπική εκπαίδευση για το 

περιβάλλον και την αειφορία χρησιµοποιώντας ως «όχηµα» τη Μεσογειακή διατροφή 

µέσα από µια διεπιστηµονική – ολιστική προσέγγιση. Με τη διαδικασία υλοποίησης 

των δραστηριοτήτων του επιδιώκεται οι µαθητές να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε 

θέµατα του Μεσογειακού περιβάλλοντος και ανάπτυξης στην περιοχή καθώς και της 

Μεσογειακής διατροφής, ώστε να αποκτήσουν περισσότερο σφαιρική αντίληψη των 

σύγχρονων τάσεων και φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις και να κάνουν 

περισσότερο υπεύθυνες και υγιεινές επιλογές στη διατροφή τους. (WHO, 1990, 

Καφάτος κα, 1998, Γεννηµατά κα, 2007, Αρβανίτη κα, 2008, Νάσκα κα, 2005). 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
     Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι µαθητές: 

• να κατανοήσουν την εξάρτηση που υπάρχει µεταξύ της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας των παραγοµένων τροφίµων, 

• να εκτιµήσουν τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στο 

περιβάλλον από την υπερκατανάλωση τροφίµων, τη σπατάλη και κακή διαχείριση 

κατά την παραγωγή, διάθεση, κατανάλωση και απόρριψη των σκουπιδιών που 

συνδέονται µε αυτά,  

• να συσχετίσουν την κατανάλωση ορισµένων τροφίµων µε την κατάσταση της 

υγείας τους και την ποιότητα της ζωής τους (James et al., 1988, WHO, 1988), 

• να παρακινηθούν να υιοθετήσουν υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες 

(∆ιατροφικές οδηγίες, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 1999) 

• να συνδέσουν τη διατροφή τους και τη διατροφή των άλλων Μεσογειακών λαών 

µε κοινωνικούς, οικονοµικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς παράγοντες 

(Skoullos et al., 2007) 

• να αποκτήσουν γνωσιακό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει να λαµβάνουν ενεργό 

συµµετοχή και να προτείνουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα στην 

κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης (Ν. 1892/90, ∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003). 

 

     Οι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τη στοχοθεσία 

ανάπτυξης προγραµµάτων όπως προκύπτει από την στρατηγική για την εκπαίδευση 

προς την αειφόρο ανάπτυξη της UNΕCE, τις αρχές της δεκαετίας του Ο.Η.Ε. για την 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και όπως έχουν διατυπωθεί από 

διάφορους ερευνητές και διασκέψεις (UNECE: Strategy on ESD, UN Decade of 

Education for Sustainable Development, Hungerford et al., 1994, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Η 

διακήρυξη της Τιφλίδας, 1999). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
     Τα σηµαντικότερα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψη στην επιλογή του 

θέµατος ήταν να καλυφθούν βασικές ανάγκες: 

1 Η κατανόηση του γεγονότος ότι η διατροφή συνδέεται άµεσα µε τα αγροτικά 

προϊόντα κάθε περιοχής και αυτά µε τη σειρά τους µε το τοπικό περιβάλλον 

(έδαφος, κλίµα, βιοποικιλότητα) και τον κοινωνικό περίγυρο. 

2 Η ηλικία των µαθητών των Γυµνασίων, οι οποίοι ευρισκόµενοι στα πρώτα στάδια 

της εφηβείας διανύουν µια ευαίσθητη περίοδο διαµόρφωσης και εξέλιξης 
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διατροφικών προτιµήσεων και προτύπων, επηρεαζόµενοι από το οικογενειακό, 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. (Παρασκευόπουλος, 1984). Ως εκ τούτου είναι 

αναγκαίο να αποκτήσουν γνώσεις και να υιοθετήσουν στάσεις που να οδηγούν σε 

υγιεινή διατροφή οι οποίες θα ισχύουν και στα επόµενα χρόνια της ζωής των 

µαθητών, επηρεάζοντας τη ψυχοσωµατική τους υγεία. Η Μεσογειακή διατροφή 

φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις και να παρέχει όλα τα σχετικά εχέγγυα 

(Trichopoulou, 1997, Καφάτος κα, 1998, ∆ιατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην 

Ελλάδα, 1999, Νάσκα κα, 2005). 

3 Η ανάδειξη των κοινών διατροφικών επιλογών των λαών της Μεσογείου εξ’ 

αιτίας των προϊόντων που παράγονται στο Μεσογειακό περιβάλλον, παρά τις 

πολιτισµικές διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους, αποδεικνύουν έντονες 

πολιτισµικές ανταλλαγές, δάνεια και αντιδάνεια, η κατανόηση των οποίων µπορεί 

να συµβάλλει στη µεγαλύτερη αποδοχή της πολιτισµικής ποικιλότητας και του 

αµοιβαίου σεβασµού και αλληλοκατανόησης (Scoullos et al., 2007). 

4 Η διασύνδεση που έχουν τα θέµατα τόσο του Μεσογειακού περιβάλλοντος όσο 

και της διατροφής µε τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών του 

Γυµνασίου (∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003). 

 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
     Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος είναι οι 

«∆ραστηριότητες» που απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευόµενους, το δεύτερο είναι 

το «Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό» και το τρίτο είναι µια παρουσίαση σε 

ηλεκτρονική µορφή (power point) των δραστηριοτήτων µε τα σηµαντικότερα σηµεία 

της θεωρητικής εισαγωγής κάθε δραστηριότητας συνοδευόµενα από πίνακες, 

σχήµατα και εικόνες. 

 

     Στο πρώτο µέρος, «∆ραστηριότητες», περιλαµβάνεται µία εισαγωγή στο 

Μεσογειακό περιβάλλον και τη διατροφή και οκτώ ενότητες µε είκοσι 

δραστηριότητες συνολικά. Σε κάθε δραστηριότητα υπάρχει εισαγωγή ως θεωρητικό 

υπόβαθρο, οι στόχοι, τα σχετιζόµενα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος του 

Γυµνασίου, η προβλεπόµενη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας, ο απαιτούµενος 

εξοπλισµός και τα υλικά για την πραγµατοποίησή της, η πορεία εργασίας και το 

φύλλο εργασίας µε ερωτήσεις και προτεινόµενες δράσεις για συνέχιση της 

δραστηριότητας και σύνδεσή της µε την καθηµερινή ζωή. 

 

     Στο δεύτερο µέρος «Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό» υπάρχουν δύο 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιλαµβάνεται ο σκοπός, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι 

του εκπαιδευτικού υλικού, η µεθοδολογία υλοποίησης των δραστηριοτήτων και η 

διασύνδεση του θέµατος µε τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος του 

Γυµνασίου. Στη δεύτερη ενότητα υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη θεωρητική 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων, εναλλακτικές ενέργειες που µπορούν να γίνουν 

κατά την πορεία εργασίας, απαντήσεις σε ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα φύλλα 

εργασίας, ένθετα που µπορούν να εµπλουτίσουν τις δραστηριότητες καθώς και 

πρόσθετη βιβλιογραφία - πηγές. 

 

     Η παρουσίαση (power point) αποτελεί το τρίτο µέρος και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών να 

πραγµατοποιήσουν τη δραστηριότητα, συµπληρωµατικά προς στη θεωρητική 

εισαγωγή µιας δραστηριότητας ή και µε διαδραστικό τρόπο, ως µέσο αξιολόγησης 

των γνώσεων που απέκτησαν οι µαθητές κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας. 
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     Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε και δοµήθηκε έτσι ώστε να συνδέει τη 

διατροφή µε την παραγωγή τροφίµων στο Μεσογειακό χώρο, όπως αυτή καθορίζεται 

από το περιβάλλον και ειδικά από τη γεωµορφολογία του τοπίου, τα θρεπτικά 

συστατικά των καλλιεργούµενων εδαφών, το κλίµα και τη βιοποικιλότητα αλλά και 

την επίδραση της θρησκείας, της ιστορίας και του πολιτισµού των λαών της περιοχής, 

όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
     Οι δραστηριότητες ταξινοµήθηκαν σε κατηγορίες µε κριτήριο το περιεχόµενό τους 

και τη διδακτική στρατηγική που ακολουθείται για την επίτευξη των στόχων κάθε 

µιας (Bloom et al., 1986, Scoullos et al., 2004). Έτσι, ταξινοµήθηκαν σε: 

• πειραµατικές δραστηριότητες (πειράµατα, αναλογικά πειράµατα, απλές 

κατασκευές και παρασκευές), 

• βιβλιογραφική έρευνα (σε σχολικά βιβλία, βιβλιοθήκες, µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, διαδίκτυο), 

• ανάλυση πληροφοριών από κείµενα, εικόνες που παρατίθενται στο 

εκπαιδευτικό υλικό, 

• δηµοσκοπήσεις και ενηµερωτική δράση, 

• παιχνίδια ρόλων. 

 

     Κατά την υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων θα γίνει συλλογή υλικού το οποίο 

µπορεί να αξιοποιηθεί σε παρουσίαση σε σχετική εκδήλωση του σχολείου, σε 

παιχνίδια ρόλων, σε θεατρικό παιχνίδι, σε έκδοση εντύπων κ.ά. Ανάλογα µε την 

περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική µονάδα, µπορεί να οργανωθεί επίσκεψη σε 

εγκατάσταση σχετική µε παραγωγή, µεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, εµπορία 

τροφίµων, ως εργασία πεδίου µετά από σχετική προετοιµασία.  

 

     Μερικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν και προτάσεις για επιπλέον δράσεις και 

εκτός του χώρου του σχολείου (π.χ. επισκέψεις σε καταστήµατα, επικοινωνία µε 

επαγγελµατίες), προωθώντας την κοινωνικοποίηση των µαθητών, το άνοιγµα του 

Σχήµα 1: Συνδέσεις του θέµατος της διατροφής 

Κλίµα  

Βιοποικιλότητα  

 

Γεωµορφολογία 

Μεσογειακού 

τοπίου 

Εδάφη  

∆ιατροφή Ιστορία 

 

Πολιτισµός  

 

Θρησκεία  

 

 
Τρόφιµα  
(παραγωγή, 

µεταποίηση/εµπορία) 
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σχολείου στην κοινωνία και τη διάχυση της γνώσης στο οικογενειακό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών.  

 

     Ειδικά, οι πειραµατικές δραστηριότητες διαρθρώθηκαν έτσι ώστε να αποτελούν 

επαγωγική καθοδηγούµενη ανακαλυπτική οµαδική εργασία (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 

2000). Κατ’ αυτήν, δίνεται στους µαθητές το πρόβληµα και τα υλικά. Η πορεία 

εργασίας αποτελεί µια µορφή κλειστής έρευνας, η οποία προτείνεται ως η 

καταλληλότερη για τους µαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μερικές 

δραστηριότητες, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών ανάλογα µε τα διαθέσιµα µέσα, 

χρόνο, συνθήκες, µπορούν να γίνουν µε τη µορφή πειραµάτων επίδειξης. Ο 

εξοπλισµός των πειραµατικών δραστηριοτήτων επιλέχθηκε να είναι απλός, πολλές 

φορές µε υλικά από την καθηµερινή ζωή, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε ο µαθητής 

να εστιάζει την προσοχή του στο φαινόµενο και όχι στον εξοπλισµό ή στη συσκευή 

(Κουµαράς κα, 2000). 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
     Το εκπαιδευτικό υλικό «Μεσογειακό περιβάλλον και διατροφή: υλικό 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη» µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια κάθε 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε θέµα το περιβάλλον ή τη διατροφή και από οµάδες 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας στην υποχρεωτική (τυπική) 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

     Η διαθεµατικότητα τόσο των θεµάτων του Μεσογειακού περιβάλλοντος όσο και 

της διατροφής, συνδυάζονται άριστα µε τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος 

του Γυµνασίου όπως φαίνεται στον Πίνακα (Ματσαγγούρας, 2003). 

 

Πίνακας 1: Τα µαθήµατα του Γυµνασίου και ενδεικτικά θέµατα σχετικά µε το «Μεσογειακό 

περιβάλλον και διατροφή» τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν µέσα στο 

πλαίσιο κάθε µαθήµατος. 

Μάθηµα Θέµατα - δραστηριότητες 

Θρησκευτικά Επίδραση των θρησκευτικών αντιλήψεων στη διατροφή 

των Μεσογειακών λαών. Επιτρεπόµενες ή µη τροφές, 

νηστείες. Εορταστικά γεύµατα.  

Λογοτεχνία Αρχαία κείµενα, ποιήµατα, κείµενα σύγχρονης 

λογοτεχνίας ως πηγές πληροφοριών για τα διαθέσιµα 

τρόφιµα, φαγητά και τρόπους µαγειρικής. Περιγραφές 

εθίµων και γευµάτων. Σύνταξη ερωτηµατολογίων 

συνεντεύξεων – ερευνών.  

Ιστορία Συσχέτιση τοπίου, παρουσίας ανθρώπων, ανάπτυξη 

πολιτισµού. Εξέλιξη των καλλιεργειών και της 

διατροφής. Πολεµικές επιχειρήσεις και παραγωγή – 

κατανάλωση τροφίµων. 

Μετακινήσεις πληθυσµών και επίδραση στις 

διατροφικές συνήθειες. ∆ιατροφή των Μεσογειακών 

λαών κατά την αρχαιότητα, το Μεσαίωνα, τη σύγχρονη 

εποχή. 

Κοινωνική Πολιτική 

Αγωγή  

Αγροτική πολιτική, επιδοτήσεις. Μέθοδοι, µέσα και 

χώροι συγκέντρωσης απορριµµάτων. Κοινωνικές τάξεις 

και διατροφή. 

Ξένες Γλώσσες Επικοινωνία και γνωριµία µε άλλους Μεσογειακούς 
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λαούς. Γλωσσικά δάνεια, ονοµασίες τροφίµων, 

φαγητών. 

Μαθηµατικά Υπολογισµοί ετήσιας παραγωγής προϊόντων, πίνακες, 

διαγράµµατα. Υπολογισµός προσλαµβανοµένων 

θερµίδων κάθε µέρα. Επεξεργασία ερευνητικών 

δεδοµένων. 

Φυσική, Χηµεία,  

Βιολογία, Γεωγραφία 

Ανάπτυξη, πολλαπλασιασµός οργανισµών. Κατανάλωση 

ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων. Επίδραση 

παραγόντων (κλίµα, σύσταση εδάφους, άρδευση, 

λιπάσµατα, φυτοφάρµακα) στα καλλιεργούµενα είδη και 

στην απόδοση των καλλιεργειών. Ποιότητα τροφίµων. 

Ενεργειακό περιεχόµενο, σύσταση τροφίµων. Χηµικοί 

προσδιορισµοί. Τυποποίηση, συντήρηση τροφίµων. 

Υγεία και διατροφή. 

Φυσική Αγωγή ∆ιατροφή και αθλητικές δραστηριότητες. 

Αισθητική Αγωγή Εικαστική αναπαράσταση αγροτικών εργασιών, σκηνών 

κυνηγιού και συµποσίων. Τρόφιµα, φαγητά στην τέχνη. 

Τραγούδια για το θερισµό – τρύγο – λιοµάζωµα. 

∆ιακόσµηση σκευών φαγητού. ∆ιαφήµιση τροφίµων.  

Οικιακή Οικονοµία Προµήθεια τροφίµων, ετοιµασία φαγητού. 

Απαιτούµενος εξοπλισµός. Οικογενειακός οικονοµικός 

προϋπολογισµός. Μεσογειακή διατροφή. Προσφορά – 

ζήτηση τροφίµων και επίδραση στις τιµές των 

προϊόντων.  

Πληροφορική Τα προγράµµατα των υπολογιστών και οι υπολογιστές 

ως µέσα αναζήτησης, καταγραφής, οργάνωσης και 

παρουσίασης δεδοµένων. 

Τεχνολογία Τεχνικές και εργαλεία καλλιέργειας, επεξεργασίας 

τροφίµων. Κατασκευές αναβαθµίδων, πηγαδιών, 

αρδευτικών έργων. Εξέλιξη των µεθόδων και του 

εξοπλισµού εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. 

Αποθήκευση, συντήρηση τροφίµων. Τεχνικές και µέσα 

παρασκευής φαγητών.  

Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός 

Επαγγέλµατα συνδεόµενα µε παραγωγή, έλεγχο 

ποιότητας, επεξεργασία, συντήρηση, µεταφορά, διάθεση 

των τροφίµων και ετοιµασία – προσφορά των φαγητών. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
     Η εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού µπορεί να γίνει µε συνδυασµό διδασκαλίας, 

καταιγισµού ιδεών, πραγµατοποίηση των πειραµάτων που περιλαµβάνονται στο 

υλικό, απλές κατασκευές, µελέτη περίπτωσης, βιβλιογραφική έρευνα, δοµηµένη 

συζήτηση (debate), διάλεξη, εργασία στην τάξη και πνευµατικά παιχνίδια στην τάξη 

(Ματσαγγούρας, 2003, Scoullos et al., 2004).
 
 

 

     Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρµόστηκε σε Γυµνάσια του νοµού Αττικής ως 

πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος της 

Οικιακής Οικονοµίας. Η αξιολόγησή του περιέλαβε δύο µετρήσεις µε 

ερωτηµατολόγιο πριν και µετά την εφαρµογή του σε πειραµατικές οµάδες και οµάδες 

ελέγχου. Τα λεπτοµερή αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν σε άλλη εργασία. 

Συµπερασµατικά αναφέρεται ό,τι καταγράφηκε αύξηση των γνώσεων των µαθητών 
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σε θέµατα του Μεσογειακού περιβάλλοντος και της Μεσογειακής διατροφής. 

Σηµειώθηκε θετική επίδραση του εκπαιδευτικού υλικού τόσο στους µαθητές µέλη 

των οµάδων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και σε µαθητές µη µέλη καθώς και 

στο οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών. 
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