
               

 
                                Δημιουργική εργασίας 
                                          Β΄ Τετράμηνο 
 
 Στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας του Β΄ τετραμήνου,  

καλείστε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω θέματα και να εργαστείτε ατομικά 

σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο κάθε θέμα.  

1. Θρεπτικά συστατικά 
2. Ατομική υγιεινή 
3. Διαχείριση θυμού 

 
1. Θέμα: Θρεπτικά συστατικά   

Τα Θρεπτικά συστατικά είναι χημικές ενώσεις που περιέχονται στις τροφές. Η 
επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι αναγκαία, τόσο  για την 
ανάπτυξη, όσο και για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού. Καλείστε να 
ενημερώσετε την κοινότητα σας για τον ρόλο που διαδραματίζει η  πρόσληψης 
όλων των θρεπτικών συστατικών στην υγεία .  
 
Η  παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή 

 Κολάζ 

 Φιλμάκι 

Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Ποια είναι τα  θρεπτικά συστατικά   
 Την χρησιμότητα τους στον ανθρώπινο οργανισμό 

 Συμβολισμούς των θρεπτικών συστατικών (μπορεί να δώσετε και δικά σας 

σύμβολα σύμφωνα με τον ρόλο τους) 

  Πηγές για κάθε θρεπτικό συστατικό 

 Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Να είναι ευδιάκριτη 

 Να είναι καινοτόμα (δική σας ιδέα, όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 

 

 



 

 

2. Θέμα: Ατομική υγιεινή 

Η ατομική υγιεινή είναι η πρωτογενής φροντίδα του σώματος, την οποία πρέπει 

να εφαρμόζει συστηματικά κάθε άτομο. Έχει ως στόχο την πρόληψη της 

ασθένειας, τη διατήρηση της υγείας και την καλλιέργεια της αισθητικής. Για τους 

πιο πάνω λόγους καλείστε να πληροφορήσετε τους συμμαθητές σας πόσο σημαντική 

είναι η ατομική υγιεινή. 

 Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή  

 Φιλμάκι 

 Κολάζ 

 Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Κανόνες ατομικής υγιεινής 
 Τρόπους προφύλαξης από εστίες μόλυνσης 

 Την σπουδαιότητα της καθαριότητας του σώματος 

 Επιπτώσεις από την έλλειψη ατομικής φροντίδας 

 

 Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να είναι ευδιάκριτη 

 Να είναι καινοτόμα (δική σας ιδέα, όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 

 

 



 

3. Θέμα: Διαχείριση θυμού 

Οι έντονες συναισθηματικές αλλαγές που εμφανίζονται κατά την περίοδο της 

εφηβείας πολλές φορές προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα. Ο θυμός προκαλεί 

σοβαρά προβλήματα στους έφηβους. Καλείστε να βοηθήσετε τους έφηβους για τη  

σωστή διαχείριση του θυμού.  

 

   Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Φιλμάκι 

     Πρέπει να περιλαμβάνει: 
 Ορισμό του θυμού 
 Πρακτικούς τρόπους διαχείρισης του Θυμού ( 5 το λιγότερο ) 

 Τρόπους αλλαγής της αρνητικής κατάστασης του θυμού σε θετική – 

δημιουργική ( 2 τουλάχιστο ) 

 Ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση του θυμού ( 3 το 

λιγότερο ) 

    Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας: 

 

Μαρία Δημητρίου 

E-mail: mdemetriou.school@gmail.com 

 

Άντρη Τηλεμάχου 

E-mail: andritelemachou@gmail.com  

 

 Να είναι καινοτόμα (δική σας ιδέα, όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο  και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 
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