
 
       Στο μάθημα της Τεχνολογίας  της Β΄ Γυμνασίου, οι 
μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν την οργάνωση 
και τη  λειτουργία των τμημάτων μιας επιχείρησης που 
να ανήκει είτε στο δευτερογενή, είτε στον τριτογενή 
τομέα παραγωγής.  
Ένα τμήμα του σχολείου μας, το Β2, επέλεξε την Εταιρεία 
τροφίμων Creta Farms σαν ΠΡΟΤΥΠΟ για την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων του μαθήματος, οι οποίες είναι: 
Α. Κατασκευή μοντέλου (μακέτας) της επιχείρησης 
(κτιρίων, διαδικασίας παραγωγής και εξωτερικών 
χώρων). 
Β. Γραπτή  εργασία από κάθε μαθητή με θέμα την 
παρουσίαση ενός τμήματος από την οργανωτική 
δομή της επιχείρησης.  

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, επισκεφτήκαμε  την επιχείρηση μαζί με τους καθηγητές που 
διδάσκουν το μάθημα, την κ. Θεοδωρίδου και τον  κ. Κόνσουλα. Ο σκοπός  της επίσκεψης ήταν  να δούμε 
από κοντά τους χώρους της και να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό για τις παραπάνω 
δραστηριότητες.  

Μας περίμενε στη ρεσεψιόν η κ. Σεφέρη από το τμήμα των δημοσίων σχέσεων. Αφού μας 
καλωσόρισε θερμά, μας οδήγησε στο εσωτερικό της επιχείρησης και συγκεκριμένα στο χώρο αναψυχής των 
εργαζομένων. Εκεί συναντήσαμε έναν εκπρόσωπο  από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου που ανέλαβε να μας  
ξεναγήσει και να μας  ενημερώσει. 

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και με τη βοήθειά του οδηγηθήκαμε  σε ένα δωμάτιο για να  φορέσουμε 
ειδικές στολές μιας χρήσης. Φορέσαμε  σκουφάκια στο κεφάλι, ειδικά καλύμματα στα παπούτσια και μια 
ρόμπα με κουμπάκια. Με την καθοδήγησή του περάσαμε ήσυχα  μέσα από τους χώρους της διοίκησης.  

Όταν φθάσαμε στο χώρο της παραγωγής, αρχικά νιώσαμε τη διαφορά θερμοκρασίας που 
επικρατούσε. Μας εξήγησαν ότι αυτό γίνεται, γιατί έτσι διατηρούν τα τρόφιμα πιο ασφαλή και τους πιθανούς 
παθογόνους μικροοργανισμούς σε  απόσταση. Οι εργαζόμενοι φορούσαν ειδική ολόσωμη λευκή στολή και 
το μόνο που είχαν ακάλυπτο ήταν τα μάτια τους. 

Πρώτα  πήγαμε στους χώρους παραλαβής του προϊόντος, το οποίο φθάνει εκεί  από  άλλο 
εργοστάσιο της Κρήτης, όπου γίνεται η πρωτογενής επεξεργασία του. Το προϊόν  φθάνει με τη  μορφή 
μπαστουνιού, μήκους περίπου ενός μέτρου. Εκεί παραλαμβάνεται και το τυρί με τη μορφή μπαστουνιού. 
Μετά είδαμε τους χώρους ψύξης, όπου φυλάσσεται αρχικά μέχρι τη δευτερογενή επεξεργασία του. Στη 
συνέχεια μας έδειξαν τους χώρους που γίνεται η απολύμανση και η  επεξεργασία. Υπήρχαν τρεις γραμμές 
παραγωγής από όπου παράγεται περίπου ένας τόνος προϊόντος την ώρα για πώληση. Τέλος είδαμε πως 
γίνεται η  συσκευασία .  

  Αφού ολοκληρώθηκε η  ξενάγησή μας στο τμήμα παραγωγής, οδηγηθήκαμε ξανά στους χώρους 
τη διοίκησης. Καθίσαμε όλοι αναπαυτικά στην αίθουσα συνεδριάσεων και ένας υπάλληλος από το τμήμα του  
Μάρκετινγκ μας παρουσίασε   πληροφορίες και βίντεο για την ιστορία , τους στόχους, την πορεία, το μέγεθος, 
τις εξαγωγές  της εταιρείας καθώς και για τα προϊόντα που παράγονται. Στη συνέχεια  ένας άλλος 
εργαζόμενος  από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)  ολοκλήρωσε την ενημέρωση με την παρουσίαση  
στοιχείων για μελλοντικά  προϊόντα της εταιρείας. Τέλος έγινε συζήτηση, διατυπώσαμε τις απορίες μας και 
πήραμε τις ανάλογες απαντήσεις. 

Πριν φύγουμε προσέφεραν σε όλους μας  ένα  πακέτο με αλλαντικά μέσα σε ειδικό ισοθερμικό σάκο.  
Επιστρέψαμε στο σχολείο με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πήραμε τις πληροφορίες που μας 

χρειάζονται για την εκπόνηση των εργασιών μας από πρώτο χέρι. Είδαμε  πως είναι οργανωμένη μια 
επιχείρηση,  πως είναι χωροθετημένα τα διάφορα τμήματα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στους 
διάφορους χώρους της. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να φτιάξουμε και εμείς τη μακέτα του εργοστασίου η οποία 
περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του μαθήματος της Τεχνολογίας.  
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