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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις αμπελουργικές περιοχές «κρασοχώρια» και 
τις μονάδες παρασκευής κρασιού  στον νομό Ηρακλείου. 

 Να συσχετίσουν τους τρόπους της παραγωγής του κρασιού που 
χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες   και οι  σημερινοί κρητικοί. 

 Να ευαισθητοποιηθούν για την διαφύλαξη της κρητικής αμπελουργίας 
συνδυάζοντας την παράδοση με νέες τεχνικές. 

 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
 Πληροφορική:  Συλλογή  και επεξεργασία υλικού 

 

 Λογοτεχνία – Νεοελληνική γλώσσα – Τοπική Ιστορία : Ήθη – Έθιμα – Κουλτούρα  

 

 Οικονομία :  Κόστος παραγωγής και  τιμή πώλησης του κρασιού 

 

 ΣΕΠ: Επαγγέλματα που σχετίζονται με παραγωγή του κρασιού  

 

 Κοινωνιολογία – Ψυχολογία: Κοινωνικές και ατομικές επιπτώσεις της 
υπερβολικής κατανάλωσης κρασιού. 

 



ΤΡΟΠΟΣ    ΔΡΑΣΗΣ 

 
 Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 21 μαθητές από  τμήμα της Α΄ τάξης του 

τομέα Γεωπονίας  του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου   

 Οι μαθητές-τριες με τη βοήθεια των υπευθύνων καθηγητριών 
χωρίστηκαν σε 5 ομάδες εργασίας των  4-5 ατόμων και κάθε ομάδα 
ανέλαβε ένα τμήμα μελέτης.  

 Κάθε ομάδα όρισε έναν ομαδάρχη υπεύθυνο για το συντονισμό της 
ομάδας, τη συγκέντρωση και την επεξεργασία του υλικού καθώς και την 
τήρηση του ημερολογίου. 

 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων οι ομάδες συναντήθηκαν και 

παρουσίασαν την πορεία της έρευνάς τους.  

 Αντάλλαξαν απόψεις, συνδύασαν τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει 
και σκιαγράφησαν την πορεία της εργασίας. 

 Στη συνέχεια συγκέντρωσαν το υλικό και συζήτησαν τα προβλήματα που 
διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους, τη μορφή της 
εργασίας, καθώς και τον τρόπο παρουσίασής της. 

 



Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  

Ενημερωθήκαμε για τις ποικιλίες των κρασάμπελων και την 
παραγωγή του κρασιού στην περιοχή των Αρχανών  



Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  

Μαγειρέψαμε με τα αμπελόφυλλα 



Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  

 

Φτιάξαμε ρακόμελο και νερόμελο 

 
Φτιάξαμε αρωματικό ξύδι 



Είδαμε τη ρίζα και το φύλλο του 
αμπελιού στο στερεοσκόπιο 

Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  



Επισκεφθήκαμε παραδοσιακό 
αμπελώνα 

Είδαμε  τις κρητικές ποικιλίες 
κρασάμπελων 

Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  



Κλαδέψαμε 
 

Υπολογίσαμε την οξύτητα του εδάφους 
 

Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  



Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Αρχανών  

παίξαμε 



και στο τέλος  γευτήκαμε τα προϊόντα του 
αμπελιού 

 



ΚΑΙ   ΕΠΕΙΤΑ   ΑΠΟ  ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
…….. 
 ….............. ΤΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΤΩΝ    

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ    ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ      ΑΡΧΙΣΑΝ     ΝΑ     
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ      ΣΤΟ    ΟΡΙΖΟΝΤΑ……. 

 





 
 

 

 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

 Όποιος το πίνει το κρασί έχει καρδιά περβόλι κι 
ούλες οι μέρες του θεού για “κείνον είναι σκόλη 

 Και ο θεός από ψηλά ζηλεύγει τη ζωή μας για δε 
μπορεί να κατεβεί να πιεί απ” το κρασί μας  

 Πάντα μ’ αρέσει να γλεντώ μ’ ετσά λοής 
ανθρώπους που πίνουν το καλό κρασί και έχουν 
ωραίους τρόπους. 



 

 

 Ω το παντέρμο το κρασί δουλειές τσι ξετελεύγει που 
στο βαρέλι δε μιλεί κι όποιος το πιει θεριεύγει 

 Λακκιώτικο καλό κρασί κι από παλιό βαρέλι 
όποιος το πιεί θα ξαναπιεί  και θα γενεί κοπέλι  

 Παρέα μερακλίδικη που όποιος μονομεριάσει 
βαρέλια να χει το κρασί όλο θα το ξοδιάσει. 



ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
ΡΥΣΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ  ΓΚΙΟΥΡΓΚΕΣΤ  
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚH  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ  
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΖΑΝΟΚΩΣΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΣΟΥΡΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΦΘΕΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΦΟΥΝΤΟΥΛΛΙ  ΝΤΕΝΙΣ  
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΨΑΡΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

Μαθητές Περιβαλλοντικής Ομάδας  
5ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου 

 



Μαθητές Περιβαλλοντικής Ομάδας  
5ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου 

Υλοποίηση:           Τμήμα ΑΓ4   

 

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Θεοδωρομανωλάκη Μαρία 

Βλαχάκη Μαρία 


