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Τοπικό Δίκτυο  
«Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε όλοι 

ωφελούμαστε» 
 

Σχολικό έτος 2012-2013 

   Συμμετείχαν: 

 24 ομάδες από 12 σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 460 μαθητές 

 26 εκπαιδευτικοί 

 Δήμος Κορδελιού Ευόσμου 

 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 



Τοπικό Δίκτυο  
«Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε όλοι 

ωφελούμαστε» 

 Προώθηση του προγράμματος συλλογής 
τηγανελαίων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 

 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

 Συνεργασία των σχολείων –  
 ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών 

 Κοινή εκδήλωση – παρουσίαση  
 εργασιών και δράσεων 





Τελική εκδήλωση 



Εκπαιδευτικό υλικό 

www.kpe-thess.gr 

• Θεωρητική εισαγωγή 

• Διαχείριση τηγανελαίων 

• Προτεινόμενες 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

• Εργασίες σχολείων 



 Ποιοι από σας τρώτε τηγανητές πατάτες, τηγανητά αυγά, 
τηγανητά καλαμαράκια; 

 

 

 

 

 

 Τι λάδι χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα; 
 

 Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο λάδι περίπου 
καταναλώνει η οικογένειά σας για τηγάνισμα; 

Α΄ φάση: Το τηγανέλαιο και εμείς 

Σκοπός: η βιωματική σύνδεση των παιδιών με το 
τηγανέλαιο ως απόρριμμα 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



 Γνωρίζετε πόσο λάδι καταναλώνεται ετησίως στην 
Ελλάδα για τηγάνισμα; 

 Τι κάνετε το λάδι μετά τη χρήση του; 

 Πού πιστεύετε πως καταλήγει; 

Α΄ φάση: Το τηγανέλαιο και εμείς 

Μεθοδολογία 

• Εργασία σε ομάδες 

• Συζήτηση 

• Χαρτόνια εργασίας 

• Παρουσίαση 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

Σκοπός: η συστημική προσέγγιση του τηγανελαίου 
σε όλο τον κύκλο ζωής του και σύνδεση με τη 
βιώσιμότητα 

i. Η παραγωγή  
• γνωρίζω την ελιά, τον τόπο και τους ανθρώπους της 

α. Αναζητώ στο διαδίκτυο ( Ιστοεξερεύνηση) 

β. Ζωγραφίζω, αποτυπώνω τα δέντρα, τους καρπούς, τους 
ανθρώπους και τη διαδικασία καλλιέργειας, συλλογής, 
επεξεργασίας 

γ. Δημιουργία ενός πόστερ με φωτογραφίες και μικρά κείμενα  

δ. Δημιουργώ μικρές ιστορίες 

ε. Παρουσιάζω 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



ii. Η μεταφορά – εμπορία 
• περιγράφω την πορεία του λαδιού μέχρι να φτάσει σε 

μένα 

α. Δημιουργία χαρτονιού εργασίας : Αφετηρία ο παραγωγός, τέρμα ο 
καταναλωτής. Εστιάζουμε σε δίκτυα τυποποίησης, μεταφορών, 
εμπορίας, γίνεται αναφορά στο ενεργειακό αποτύπωμα. 

β. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικρής έρευνας με εστίαση στην 
κατανάλωση 

γ. Πληροφορούμαστε για τα σήματα πιστοποίησης και τη σημασία 
τους 

δ. Παρουσιάζω 

Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

iii. Η χρήση 
• Πώς χρησιμοποιούμε το λάδι; 

α. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικρής έρευνας για τις διατροφικές 
συνήθειες με εστίαση στο λάδι 

β. Ερευνώ την οικιακή κατανάλωση: πόσο λάδι το χρόνο και ανά 
άτομο, πόσο πετιέται; 

γ. Αναζητώ και μαθαίνω για τα οφέλη ή τις αρνητικές επιπτώσεις 
των τηγανητών φαγητών 

δ. Περιγράφω μια μέρα μου που έφαγα σε ταχυφαγείο. Το τηγανητό 
φαγητό στις αλυσίδες γρήγορης εστίασης 

ε. Άλλες χρήσεις του λαδιού στη βιοτεχνία - 

 βιομηχανία. Μικρή συγκέντρωση  

 οικονομικών δεδομένων 

ζ. Παρουσιάζω 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



iv. Η διαχείριση των απορριμμάτων 
• Τι κάνουμε το λάδι αφού το χρησιμοποιήσουμε; 

α. Μαθαίνω τι συμβαίνει, όταν το λάδι πέσει σε νερό. Οι επιπτώσεις 
της ακατάλληλης  απόθεσης τηγανελαίων και άλλων ελαίων 
στο περιβάλλον. 

β. Σχεδιάζω μια μικρή έρευνα στη γειτονιά μου μαθαίνοντας τι 
κάνουν τα λάδια τους οι γείτονές μου 

γ. Δημιουργώ ένα ολιγόλεπτο βίντεο με περιεχόμενο το λάδι ως 
απόρριμμα. 

δ. Μαθαίνω τι μπορεί να γίνει με το τηγανέλαιο ως απόρριμμα 
(διαχείριση απορριμμάτων) 

ε. Παρουσιάζω 

Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



v. Η δεύτερη ζωή του τηγανέλαιου 
• Σαπούνι, κερί 

α. Κάνω έρευνα πώς αξιοποιούσαν παλιότερα τα χρησιμοποιημένα 
λάδια 

β. Μαθαίνω πώς φτιάχνεται το σαπούνι και το κερί 

γ. Κατασκευάζω σαπούνι/κερί με τα τηγανέλαια που έχω συλλέξει 

δ. Επισκέπτομαι οικοτεχνίες/καταστήματα παραγωγής και πώλησης 
χειροποίητου σαπουνιού/κεριού 

ε. Παρουσιάζω 

 

Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



v. Η δεύτερη ζωή του τηγανέλαιου 
• Βιοκαύσιμα: Το τηγανέλαιο ως πηγή ενέργειας 

α. Μαθαίνω τι είναι τα βιοκαύσιμα. Διακρίνω τα βιοκαύσιμα 1ης και 
2ης γενιάς και εντοπίζω τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά τους. 

β. Διερευνώ πώς μετατρέπεται το τηγανέλαιο σε βιοντίζελ. 

β. Επισκέπτομαι ένα χώρο μετατροπής τηγανελαίου σε βιοντίζελ ή 
ένα χώρο παραγωγής βιοντίζελ. 

γ. Σχεδιάζω μια πειραματική διάταξη μετατροπής τηγανελαίου σε 
βιοντίζελ και ενημερώνω τους συμμαθητές μου. 

δ. Δημιουργώ σχέδια/σκίτσα που θα  

 κολληθούν πάνω στα δοχεία συλλογής  

 τηγανελαίου. 

ε. Παρουσιάζω 

 

Β΄ φάση: Ο κύκλος του λαδιού 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Γ΄ φάση: Η ευθύνη μου, η ευθύνη των 
άλλων και των θεσμών 

Σκοπός: η προβολή της ατομικής και της ευθύνης των 
θεσμικών οργάνων για τον τρόπο χρήσης και 
απόρριψης του λαδιού 

Ποιος πρέπει να δράσει; Εγώ, οι άλλοι, το κράτος, όλοι 
μαζί; 

  α. Συζητώ και παρουσιάζω τη δική μου ευθύνη για το 
 θέμα 

  β. Δημιουργώ το χάρτη των θεσμών που σχετίζονται με 
 τη διαχείριση των απορριμμάτων λαδιού. 

  γ. Οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού στο οποίο όλοι οι 
 εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εκφράζοντας τη σχέση τους, 
 την ευθύνη τους, τις πιθανές πράξεις τους.  

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Δ΄ φάση: Ο σχεδιασμός ενός άλλου 
συστήματος 

Σκοπός: η αποτύπωση του συστήματος διαχείρισης 
τηγανελαίων και η ανάδειξη των αξιών που 
νοηματοδοτούν τις επιλογές μας 

Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος… 

α. Σχεδιάζω το σύστημα συλλογής και επανάχρησης στο οποίο 
συμμετέχουμε ως σχολείο. Παρουσίαση 

β. Δημιουργώ ένα τρίπτυχο στο οποίο ενημερώνω και 
προβάλλω τα θετικά αποτελέσματα της δράσης μου. 

γ. Οργανώνω μια εκδήλωση για τους γονείς με το σκοπό αυτό. 

δ. Αναρωτιέμαι, αν υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης του 
απορρίμματος  

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Προτεινόμενες κοινές δραστηριότητες 
για όλες τις σχολικές ομάδες που 
συμμετέχουν στο Τοπικό Δίκτυο 

Οι επόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν κάθε μήνα ως εξής: 

Δεκέμβριος: 1η δραστηριότητα 

Ιανουάριος: 2η δραστηριότητα 

Φεβρουάριος: 3η δραστηριότητα 

Μάρτιος: 4η δραστηριότητα 
ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Δραστηριότητα 1 

        Καταγράψτε για 15 μέρες: 

1. Τι λάδι χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα στο σπίτι σας; 

2. Πόσο λάδι χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα στο σπίτι σας; 

3. Τι κάνετε το τηγανέλαιο μετά τη χρήση του; 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Δραστηριότητα 2 

        Εντοπίστε πέντε τουλάχιστον προβλήματα που 
δημιουργούνται στο περιβάλλον από την λανθασμένη 

διάθεση του τηγανελαίου. 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Δραστηριότητα 3 

        Θέλετε να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης 
τηγανελαίων στο Δήμο σας. Έχετε αναλάβει να 
ευαισθητοποιήσετε τους κατοίκους του Δήμου να 
συμμετέχουν στη συλλογή τηγανελαίων. 

1. Με ποιους τρόπους θα τους προσεγγίσετε; 

2. Ποια επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσετε για να τους 
πείσετε; 

3. Με ποιους (υπηρεσίες, φορείς, άλλο;) θα 
συνεργαστείτε; 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Δραστηριότητα 4 

 Ο Δήμος υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης 
τηγανελαίων. Θέλετε να βοηθήσετε στην προβολή του 
προγράμματος και στη συμμετοχή των δημοτών. 
Επιλέγετε να δημιουργήσετε:  

1. Σχέδια/σκίτσα που θα κολληθούν πάνω στα δοχεία 
συλλογής που θα μοιράσει ο Δήμος 

2. Ένα slogan για το πρόγραμμα 

3. Μια αφίσα για το πρόγραμμα 

4. Ένα διαφημιστικό spot (ηχητικό, video) που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή σε 
ραφιοφωνικό/τηλεοπτικό σταθμό 

ΚΠΕ 

Ελευθερίου 

Κορδελιού & 

Βερτίσκου 



Άλλες εκπαιδευτικές προτάσεις 

www.kpe-thess.gr/el/sapouni/ 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/kaime-ladia-kai-den-ta-petame-metatrepoyme-thganelaia-se-arw.84.html?fbclid=IwAR0vCNvXvQX391iSTRS2ZsrsJxbq4V36MtV8F1h710LMMoJrgxGegLqNxIg


3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 

Ευχαριστούμε !!! 


