
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών για δημιουργία αιθερίων ελαίων από 

το «φαρμακείο» της φύσης, ενδοσχολικό live streaming για ενημέρωση 

των μαθητών και επιχειρηματικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Δράσης για τα ΕΠΑΛ 

• Ενίσχυση της αειφορικής συνείδησης 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας 

• Αξιοποίηση και μεταποίηση φυτικών προϊόντων 

• Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη 

• Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων 

Χρηματοδότηση και Συντονσμός:  

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

   Δυναμκού, Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

• Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

  «Noesis»  

Συνεργαζόμενα σχολεία και φορείς: 

• Δήμος Θεσσαλονίκης – Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, 

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

• The Tipping Point in Education Team 

• Divinum  

• Γραφιστικές Υπηρεσίες, Ανδρεάδου Μ. και Λάμπρου Α.  

Ομάδα στόχος  

• Οι μαθητές της Α’ Τάξης που συνεργάστηκαν με 

μαθητές της Β’, Γ’ και Δ’ Τάξης και υποστηρίχθηκαν 

από εκπαιδευτικούς  

 

Χαρακτηριστικά του έργου Αναλυτικός τίτλος του έργου 

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 
Τομέας Γεωπονίας: Παραγωγή 1ης ύλης (δρόγης) αρωματικών φυτών βιολογικής 

καλλιέργειας για απόσταξή τους με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων με ισχυρισμό 

υγείας  

Τομέας Υγείας: Δημιουργία βαμμάτων, σιροπιού και αρωματικού χώρου από τα 

αρωματικά φυτά που συλλέχθηκαν 

Τομέας Πληροφορικής: Σύνθεση συστήματος λήψης και μετάδοση εικόνας και 

ήχου με τεχνολογία raspberry pi για ενδοσχολικό live streaming προβολής της 

δράσης απόσταξης 

Τομέας Οικονομίας: Επιχειρηματικότητα και δημιουργία e-shop για την εικονική 

προώθηση των παραγόμενων προϊόντων 

 

 

 

 

5ο ΕΠΑΛ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(εσπερινό) 

Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης  

στο πλαίσιο του έργου ΜΝΑΕ 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 

Θεματικές περιοχές  

• Περιβάλλον 

• Τεχνολογία  

• Υγεία 

• Επιχειρηματικότητα 

• Πολιτισμός 

 
Κίνητρα & Στόχοι 

• Εξοικοίωση με την έννοια της βιολογικής γεωργίας 

• Καλλιέργεια κοινωνικής υπευθυνότητας 

• Εργασία σε ομάδες  

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων μεταποίησης φυτικών προϊόντων 

• Ανάδειξη της διαθεματικότητας των αντικειμένων και της 

ανάγκης συνεργασίας και εργασίας σε ομάδες  

• Καλλιέργεια νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και 

επιχειρηματικότητας  

• Διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας 

• Μετάβαση από την γνώση στην επιχειρηματικότητα 
Προϋπολογισμός του έργου 

• 2430 €  

Το «κόκκινο ΕΠΑΛ» γίνεται... πράσινο 3 
Υλοποίηση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του έργου «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» 


