
Θεµατική ενότητα:
Επισκέπτοµαι µία

γαλακτοβιοµηχανία



Κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της έννοιας «εργοστάσιο» συζητώντας

για τη βιοµηχανική επανάσταση . Ζητούµε από τα παιδιά σε οµάδες να ορίσουν το «εργοστάσιο».

Αναρτούµε και συγκρίνουµε τους ορισµούς. Συγκρίνουµε µε τον επίσηµο ορισµό της έννοιας .

Αναζητούµε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από βιβλία και το διαδίκτυο.

Ασχολούµαστε µε την ετυµολογία της λέξης. Φτιάχνουµε παράγωγες ή σύνθετες λέξεις

(µε πρώτο συνθετικό το «εργο » ή δεύτερο συνθετικό το «στάσιο ».

Βρίσκουµε πληροφορίες για την βιοµηχανική ιστορία στην Ελλάδα . 

Τι είναι «εργοστάσιο»; 

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6863/ (Βιοµηχανική επανάσταση)

  http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&dq= (ορισµός της έννοιας «εργοστάσιο»)

  Εργοδηγός, εργοδότης, εργολάβος, εργολαβία, εργολήπτης, εργοτάξιο, εργοθεραπεία, εργόχειρο κλπ

  Ηλιοστάσιο, εικονοστάσιο, βουστάσιο, κλιµακοστάσιο, κωδωνοστάσιο κλπ

  https://www.slideshare.net/Kvarnalis75/6-h-53534900 (µια σχετική παρουσίαση)

Καταγράφουµε στον πίνακα όσα εργοστάσια έχουµε επισκεφτεί µε το σχολείο. 

Συζητούµε γι’ αυτά. Φέρνουµε φωτογραφικό ή άλλο υλικό στο σχολείο. 

Συζητούµε για τις εντυπώσεις µας. Ποια µας άρεσαν και ποια όχι; 

Τι ήταν αυτό που δεν µας άρεσε; Τι προσφέρουν τα εργοστάσια σε έναν τόπο;

Τι προσφέρουν στην οικονοµία γενικότερα; Μπορεί η λειτουργία ενός εργοστασίου 

να δηµιουργήσει και προβλήµατα; Ποια είναι αυτά;

Ποια είναι η γνώµη µου για τα εργοστάσια; 



(δείτε ενδεικτικά σηµαντικούς βιοµηχανικούς κλάδους)

Τα καταγράφουµε µε καταιγισµό ιδεών. Συζητούµε για καθένα από αυτά. 

Βρίσκουµε από το διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό. Παίζουµε ένα παιχνίδι αναγνώρισης 

µε τις φωτογραφίες. Ποια οµάδα µπορεί να αναγνωρίσει τα περισσότερα είδη; 

Φτιάχνουµε ένα κρυπτόλεξο όπου «κρύβουµε» είδη εργοστασίων. 

Ασχολούµαστε λίγο περισσότερο µε τα εργοστάσια γάλακτος; 

Έχουµε επισκεφτεί ένα τέτοιο εργοστάσιο στο παρελθόν; 

Ποιες είναι οι εντυπώσεις µας; 

Πόσα είδη εργοστασίων υπάρχουν; 

Αναζητούµε πληροφορίες για τα εργοστάσια της περιφερειακής ενότητας Σερρών. 

Ποια από αυτά έχω επισκεφτεί; Πού βρίσκονται; 

Ρωτούµε τους µαθητές αν γνωρίζουν για τη βιοµηχανική περιοχή Σερρών . 

Ποια εργοστάσια υπάρχουν στον τόπο µου; 

!



Ζωγραφίζω το εργοστάσιο όπως θα ήθελα να είναι. 

Οι µισοί µαθητές το ζωγραφίζουν εσωτερικά και οι υπόλοιποι εξωτερικά. 

Ζωγραφίζουµε και τον περιβάλλοντα χώρο. Πώς θα θέλαµε να είναι η γαλακτοβιοµηχανία; 

Βρίσκουµε φωτογραφίες του εργοστασίου στο διαδίκτυο. Συγκρίνουµε αυτά που ζωγραφίσαµε 

µε το πραγµατικό εργοστάσιο. Κάνουµε αξιολογικές κρίσεις για το κτίριο. 

Πώς φαντάζοµαι τη γαλακτοβιοµηχανία
που θα επισκεφτώ;  

Με τη βοήθεια του Google Earth βρίσκω το εργοστάσιο στον χάρτη. 

Προσδιορίζω τη θέση του σε σχέση µε την πόλη µου (π.χ. τις Σέρρες) 

ή το χωριό µου χρησιµοποιώντας γεωγραφικούς όρους (βόρεια, νότια κλπ).

Πού βρίσκεται η γαλακτοβιοµηχανία; 

!

  Η φωτογραφία από την ιστοσελίδα της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών



  http://www.crete.gr/el/pages/krikri.php 

Συγκεντρώνω πληροφορίες για το Εργοστάσιο (προσωπικό, προϊόντα, διακρίσεις κλπ); 

Αξιολογώ τον διαδικτυακό τόπο. Είναι εύχρηστος; 

Στέλνω ένα email στους υπεύθυνους µε τις παρατηρήσεις µου. 

Επισκέπτοµαι την ιστοσελίδα
της γαλακτοβιοµηχανίας 

Χρησιµοποιούµε για παράδειγµα το όνοµα της γαλακτοβιοµηχανίας Κρι Κρι. 

Αν δεν µας έρχεται κάτι στον νου, κάνουµε έρευνα στο διαδίκτυο  και βρίσκουµε πληροφορίες

για το αγριοκάτσικο που ζει σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. 

Τι σχέση έχει το είδος αυτό µε τη σερραϊκή γαλακτοβιοµηχανία; 

Τι σας θυµίζει το όνοµα της βιοµηχανίας; 

Συζητώ για το υψόµετρο της περιοχής και βρίσκω τα χαρακτηριστικά της

(ορεινή, ηµιορεινή κλπ). Εντοπίζω γεωγραφικά στοιχεία µε τα οποία γειτνιάζει (όρη, ποτάµια κλπ). 

!



(πηγή: http://eyzin.minedu.gov.gr/the-pyramid-of-physical-activity/):

Η ιστορία µας ξεκινά πίσω… στο 1954, όταν ο Γιώργος Τσινάβος ιδρυτής της εταιρίας, 

άνοιξε ένα µικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες, το οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά και 

είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Εκεί έµαθε την τέχνη του γάλακτος και άρχισε 

να δηµιουργεί µοναδικά παρασκευάσµατα, αλλά το µεγάλο του επίτευγµα ήταν το παγωτό του. 

Ο ευφυής Ηπειρώτης επιχειρηµατίας, κατέκτησε την περιοχή µε το παγωτό κασάτο, 

που πρώτος εκείνος δηµιούργησε αλλά ήρθε αντιµέτωπος µε ένα µεγάλο δίληµµα… 

Πώς θα ονόµαζε τα προϊόντα του, που ήδη όλη η γειτονιά-και όχι µόνο-ζητούσε; 

Την απάντηση έδωσε… ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αΐζενχάουερ. 

Σε µια εθιµοτυπική επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αµερικανός πρόεδρος, δέχθηκε ως δώρο ένα… 

αγριοκάτσικο κρι κρι! Η είδηση αυτή έκανε το γύρο της επικράτειας και για καιρό απασχολούσε 

την κοινή γνώµη µέσα από τους τίτλους των εφηµερίδων, σε µια εποχή που τα social media, 

υπήρχαν µόνο ως σενάριο ταινίας επιστηµονικής φαντασίας. 

Αυτό είναι, φαίνεται πως σκέφτηκε ο Γιώργος Τσινάβος και υιοθέτησε το κρι κρι για το οποίο 

µιλούσαν όλοι ως ονοµασία για τα προϊόντα του. Μια πανέξυπνη κίνηση 

σε καιρούς που το µάρκετινγκ ήταν ακόµη άγνωστη λέξη… 

Οι πρώτες διανοµές παγωτού γίνονταν µε πλανόδιους πωλητές και ειδικά 

χειροκίνητα καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό µέσο τον πάγο και το αλάτι. 

!



Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Το αγρίµι της Κρήτης είναι αυτό το πανέµορφο, γρηγορότατο και περήφανο ζώο που 

κινδύνευσε να εξαφανιστεί. Στη δεκαετία του 1960 υπολογίζεται ότι ζούσαν γύρω στα 200 ζώα. 

Την εποχή εκείνη υπηρετούσε στα Χανιά ως εισαγγελέας εφετών ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος και 

αφύπνισε την τοπική κοινωνία για τη διάσωση του θησαυρού των Λευκών Ορέων. 

Ύστερα από τις ενέργειες του ανθρώπου αυτού, καθώς και τις επαρχίας Σφακίων, µε το Β.∆. 781/1962 

ανακηρύχθηκε εθνικός δρυµός µια έκταση 48500 στρέµµατα. 

Στην εποχή µας ο αριθµός αυτού του ζώου φτάνει τις 2000. 

Υπολογίζεται ότι το φαράγγι της Σαµαριάς, όπου απαντάται το αγρίµι δηµιουργήθηκε πριν 

14.000.000 χρόνια. Τώρα έχει πλουσιότατη βλάστηση και τοπία που µοιάζουν µε ζωγραφικούς πίνακες.

Το µήκος του είναι µέχρι 1,30-1,40 µέτρα και το αρσενικό φτάνει τα 40 κιλά. 

Το θηλυκό γίνεται µικρότερο και τα νύχια του είναι όπως της κατσίκας, 

µε την οποία συγγενεύει και µε την οποία διασταυρώνεται. Έχουν χρώµα καφετί, το οποίο, 

κατά την εποχή του ζευγαρώµατος τον Οκτώβριο και Νοέµβριο, γίνεται ανοιχτότερο. 

Στα 10 χρόνια, εποχή κατά την οποία αρχίζει το γήρας, το χρώµα τους ανοίγει και πάλι. 

Έχουν µεγάλο γένι. Το αγρίµι µπορεί να πηδήξει και πάνω από 8 µέτρα. 

Είναι φυτοφάγο µηρυκαστικό, αρτιοδάχτυλο. Τα κέρατα του αρσενικού φτάνουν το 1 µέτρο. 

Στη ράχη τους έχουν µια σκούρα καφετί γραµµή από το κεφάλι µέχρι την ουρά. 

Η κύησή τους κρατά 5 µήνες. Το αγρίµι της Κρήτης, το επονοµαζόµενο κρι-κρι, 

είναι το πιο χαρακτηριστικό ζώο της κρητικής πανίδας και αποτέλεσε από αρχαιοτάτων χρόνων 

σύµβολο κρητικής λεβεντιάς. Στην Κρήτη το συναντάµε σε απόκρηµνους βράχους και γκρεµούς 

φαραγγιών, όπου σκαρφαλώνοντας βρίσκει χόρτα και χαµόδεντρα από τα οποία διατρέφεται.

Η ονοµασία Κρι-Κρι λέγεται ότι του δόθηκε από τους Αµερικάνους όταν το 1950 ένας Κρητικός, 

πρόεδρος της κοινότητας Επανοχωρίου, έπιασε ένα µικρό αγρίµι και θέλησε να το κάνει δώρο 

στον πρόεδρο των Η.Π.Α. Τρούµαν. Το µικρό αγρίµι αποτέλεσε στολίδι του ζωολογικού κήπου 

της αµερικανικής πρωτεύουσας, όπου και µεταφέρθηκε µε αεροπλάνο.

Αναπαραστάσεις σε ανάγλυφα του µινωικού πολιτισµού πιστοποιούν την σε άλλες εποχές 

ευηµερία του ζώου σε όλα τα µέρη της Κρήτης. 

Στα κέρατά του προσέδιδαν κάποια ιερότητα και έχουν έρθει στο φως µέσα από ανασκαφικές 

δραστηριότητες. Ο αίγαγρος είναι από τα ζώα που παρουσιάζουν έντονο φυλετικό διµορφισµό. 

Στην κοινωνική τους οργάνωση µελετητές συνάντησαν ιεραρχία, τα θηλυκά ζουν

σε αγέλες µέχρι και 20 µέλη, ενώ τα αρσενικά ζουν µοναχικά.



https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF 

Μια εκπαιδευτική επίσκεψη προϋποθέτει συγκεκριµένες ενέργειες.

Πρέπει να οργανώσουµε την πιθανή µετακίνησή µας, να αναζητήσουµε τις κατάλληλες ηµεροµηνίες,

να πάρουµε τις απαραίτητες άδειες κλπ.

 Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες που αναλαµβάνουν να οργανώσουν την επίσκεψη: 

-  να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το εργοστάσιο για να αναζητήσουν κατάλληλη ηµεροµηνία, 

-  να αποσαφηνίσουν το πιθανό οικονοµικό κόστος της µετακίνησης

    (σε συνεννόηση µε το ΑΣΤΙΚΟ ή το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ), 

-  να ετοιµάσουν επιστολή ενηµέρωσης των γονέων 

-  να συντάξουν έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων, 

-  να συντάξουν το πρόγραµµα της εκδροµής 

-  να επιλέξουν τη διαδροµή και να αποφασίσουν πιθανές στάσεις 

Οργανώνουµε την επίσκεψή µας
στη γαλακτοβιοµηχανία. 

Σχεδιάζουµε στους χάρτες της περιοχής µας τη διαδροµή µας από το σχολείο στο εργοστάσιο. 

Βλέπουµε εναλλακτικές διαδροµές. Επιλέγουµε αυτή που έχει τον λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο. 

Σχεδιάζουµε και άλλες διαδροµές: από το εργοστάσιο στο σπίτι µου κλπ. 

Από το σχολείο µας
στη γαλακτοβιοµηχανία.

Γράφουµε µια επιστολή ευχαριστώντας τους υπεύθυνους του εργοστάσιου για τη φιλοξενία τους. 

Αν έχουµε κάποιες παρατηρήσεις, τις διατυπώνουµε µε ευγένεια.

Θυµόµαστε πώς γράφουµε τις επιστολές. 

Ετοιµάζουµε ερωτήσεις. 



Στο άρθρο περιγράφουµε µε λίγα λόγια την επίσκεψη, επιλέγουµε κάποιες φωτογραφίες

από αυτήν και συµπεριλαµβάνουµε κάποιες απόψεις των παιδιών. 

Ετοιµάζουµε ένα άρθρο για τη σχολική
εφηµερίδα ή για το blog της τάξης

(ή την ιστοσελίδα του σχολείου)
για την επίσκεψή µας. 

Με βάση τις εντυπώσεις µας ετοιµάζουµε σε οµάδες σε χαρτί Α3 ή του µέτρου, 

µια αφίσα του εργοστάσιου. Η αφίσα πρέπει να διαφηµίζει το εργοστάσιο τονίζοντας

τα δυνατά του σηµεία, τα χαρακτηριστικά του αλλά και να έχει και κάποιες χρηστικές

πληροφορίες γι’ αυτό (τηλέφωνα, ιστοσελίδα, mail κλπ). Πριν φτιάξουµε την αφίσα,

εξοικειωνόµαστε µε αυτό το κειµενικό είδος βλέποντας άλλες αφίσες στο διαδίκτυο.

Φτιάχνουµε την αφίσα του εργοστάσιου. 

Παίζουµε ένα παιχνίδι µνήµης για όσα είδαµε στο εργοστάσιο.

Ποιος µαθητής ή οµάδα θυµάται τα περισσότερα; 

Παιχνίδι µνήµης.

Αξιολογούµε την επίσκεψή µας στο εργοστάσιο. Ήταν καλά οργανωµένη;

Υπήρχαν προβλήµατα στη ξενάγηση, τον χώρο κλπ;

Τηρήσαµε τους κανόνες για τους οποίους είχαµε συµφωνήσει πριν την επίσκεψη;

Αξιολογούµε την επίσκεψη και
τη συµπεριφορά µας.



Τι συµβαίνει στο εργοστάσιο; Τι συζητούν τα εκθέµατα; Τα παιδιά δραµατοποιούν τους διαλόγους. 

Θεατρικό παιχνίδι.
Τα βράδια όταν το εργοστάσιο κλείνει,

τα γάλατα και τα γιαούρτια ζωντανεύουν…

Επιλέγουµε ένα ζώο (που έχει σχέση µε τα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο) και αφού

βρούµε πληροφορίες γι’ αυτό (άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο), µιµούµαστε τις κινήσεις του.

Με ή χωρίς ήχο, κινούµαστε στον χώρο όπως αυτό. Στη συνέχεια όλη η τάξη κάνει το ίδιο. 

Σε έναν ανοιχτό χώρο οι µαθητές-ζώα συναντιούνται, παράγουν ήχους, επικοινωνούν, 

διεκδικούν τον χώρο τους, «µαλώνουν», «φιλιώνουν». 

Θεατρικό παιχνίδι: µιµούµαι ένα ζώο…

Με αφορµή όσα είδαµε στο εργοστάσιο, επισκεπτόµαστε ένα αγρόκτηµα της περιοχής µου,

µια οργανωµένη κτηνοτροφική µονάδα κλπ.

Προγραµµατίζω και άλλες επισκέψεις.


