
                       

       
Δημιουργική εργασία 

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. Πρόσληψη ασβεστίου στην εφηβεία 

2. Πρόσληψη σιδήρου στην εφηβεία 

3. Κοινωνικός ρατσισμός/Διαφορετικότητα 

 
1. Θέμα: Πρόσληψη ασβεστίου στην εφηβεία 

Το ασβέστιο (Ca) είναι ένα απαραίτητο μεταλλικό στοιχείο για τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και στα δόντια μας. 

Καλείστε να ενημερώσετε την οικογένεια σας για τα οφέλη από την πρόσληψη  

ασβεστίου και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη 

ασβεστίου. 

 
Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Φιλμάκι 

 Κατασκευή 

 Διαφήμιση - Στόχος σου είναι να προωθήσεις ένα καινούριο τρόφιμο, 

πλούσιο σε ασβέστιο. Χρησιμοποίησε όποιες τεχνικές θεωρείς απαραίτητες 

για να πείσεις τον καταναλωτή να αγοράσει το δικό σου προϊόν. 

Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Τον ρόλο του ασβεστίου στον οργανισμό 
 Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο 

 Παράγοντες που ενισχύουν την απορρόφηση του ασβεστίου 

  Παράγοντες που εμποδίζουν την απορρόφηση ασβεστίου 

  Προβλήματα από την έλλειψη ασβεστίου  

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. Πρόσληψη σιδήρου στην εφηβεία 

Ο σίδηρος (Fe) είναι ένα από τα σημαντικότερα ιχνοστοιχεία, απαραίτητο για τη 

σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Καλείστε να ενημερώσετε την 

οικογένεια σας για τα οφέλη από την πρόσληψη σιδήρου και τα σοβαρά 

προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη σιδήρου. 

 

Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή  

 Φιλμάκι 

 Διαφήμιση - Στόχος σου είναι να προωθήσεις ένα καινούριο τρόφιμο που 

είναι πλούσιο σε σίδηρο  και  να δημιουργήσεις μια όσο το δυνατόν πιο 

πειστική διαφήμιση. Χρησιμοποίησε όποιες τεχνικές θεωρείς απαραίτητες 

για να πείσεις τον καταναλωτή να αγοράσει το δικό σου προϊόν. 

 Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Τον ρόλο του σιδήρου στον οργανισμό κατά την περίοδο της εφηβείας 
 Τροφές πλούσιες σε σίδηρο 

 Την απορροφητικότητα του σιδήρου 

 Παράγοντες που εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου 

 Προβλήματα από την έλλειψη σιδήρου  

     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: Κοινωνικός ρατσισμός / Διαφορετικότητα 

Στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας καλείστε να  μεταδώσετε ένα θετικό 

μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό και τη διαφορετικότητα (εχθρική συμπεριφορά 

που αφορά παιδιά άλλων εθνικοτήτων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ατόμων με 

ειδικές ικανότητες, μετανάστες κλπ.).  

 

 Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή 

 Φιλμάκι 

     Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας: 

 

Μαρία Δημητρίου 

E-mail: mdemetriou.school@gmail.com 
 
Άντρη Τηλεμάχου 
E-mail: andritelemachou@gmail.com  

 

 

 Να αποδίδει ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό και τη 

διαφορετικότητα, με θετική προσέγγιση 

  Να περιλαμβάνει γραπτό μήνυμα ή σλόγκαν 

 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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