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Δύο εβδομαδιαία projects για παιδιά Δ΄ - Στ΄ & Α΄ Γυμνασίου 
 

«Η Μεσόγειος στο πιάτο σας» 
 

Στο project αυτό θα ασχοληθούμε με εθνικές γεύσεις από διαφορετικά σημεία στη Μεσόγειο, 
καθώς και με τις διατροφικές συνήθειες που τις συνοδεύουν. Θα γνωρίσουμε τα μέρη, τους ανθρώπους, 
τα έθιμα και τις συνήθειες για κάθε τόπο που θα αναφερθούμε σε αυτό το φανταστικό ταξίδι. Κάθε μέρα 
και μια πόλη, μια χώρα, μια στάση σε ένα σημείο της θάλασσας που γέννησε πολιτισμούς, που ενώνει 
λαούς και φυλές, ένα περιβάλλον που προσφέρει μεγάλο γευστικό πλούτο και παραδοσιακή διατροφική 
αξία. Η Μεσογειακή Διατροφή με τα φρέσκα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα χρώματα και τις γεύσεις των 
καλοκαιρινών φρούτων έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο διατροφής αποδεκτό διεθνώς.  

Κάθε μέρα τα παιδιά θα ανοίγουν έναν φάκελο που περιέχει  το όνομα μιας χώρας ή μιας 
τοποθεσίας στη Μεσόγειο και μια αποστολή για την παρασκευή ενός γεύματος, π.χ. «Ετοιμάστε ένα 
γεύμα για τον Ισπανό  φίλο σας…» ή «…σας κάλεσαν για φαγητό σε ένα Λιβανέζικο εστιατόριο…» Τα 
παιδιά για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους θα ερευνήσουν για πληροφορίες στα εργαστήρια 
υπολογιστών της Βιβλιοθήκης μας. 

Πίσω στο εργαστήριο μας, θα ετοιμάσουμε ένα γεύμα χαρακτηριστικό της χώρας. Μαθαίνουμε 
λίγες φράσεις στη γλώσσα της χώρας. Ετοιμάζουμε και παίζουμε ένα παιχνίδι από τη χώρα που μελετάμε 
διατροφικά. Κατασκευάζουμε μια αναμνηστική χειροτεχνία αντιπροσωπευτική της χώρα που εξετάζουμε. 
Έρευνα, γεωγραφία, μαγειρική και διατροφή, γλώσσα, κατασκευές, παιχνίδια, ταξίδια, γρίφους… Από 
όλα έχει η Μεσόγειος Θάλασσα. 
 
     «Η γεωργία στην καρδιά της ζωής μας» 

 
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα αγροδιατροφής, αγωγής 

καταναλωτή και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στο 
αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες μύησης 
στη ζωή του αγροκτήματος, επιλέξαμε αυτές που αναδεικνύουν την επιστήμη πίσω από την επεξεργασία 
και την παραγωγή τροφίμων. Ουσιαστικά το project είναι ένα STEAM εργαστήριο φυσικών επιστημών 
πάνω στο θέμα της διατροφής. 
     Στη διάρκεια του project θα οργανώσουμε απλά πειράματα που σχετίζονται με τη διατροφή, θα 
αναπαραστήσουμε τη βασική διάταξη από το χημείο του Παστέρ, θα οργανώσουμε ένα κλειστό κύκλωμα 
ταυτόχρονης εκτροφής ψαριών και καλλιέργειας λαχανικών, θα παρασκευάσουμε γιαούρτι και 
παραδοσιακό τυρί , θα οργανώσουμε το δικό μας θερμοκήπιο! Εργασίες στο λαχανόκηπο και στο αμπέλι, 
επισκέψεις στο βουστάσιο και το γαλακτοκομείο, ομαδικά παιχνίδια μέσα στο φυσικό περιβάλλον της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, συμπληρώνουν το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. 
     Στόχος μας είναι τα παιδιά να πάρουν μια μικρή γεύση από τη ζωή στην Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, με συστατικά την επιστήμη, τη βιωματική μάθηση, τη χαρά, τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα! Αυτά δημιουργούν το μενού της εβδομάδας με θέμα «Η γεωργία στην καρδιά της 
ζωής μας». 

Κάθε μέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση, μια αποστολή για έρευνα. Τα παιδιά 
κάνουν την έρευνά τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της βιβλιοθήκης και συγκεντρώνουν σχετικές 
πληροφορίες. Στο εργαστήριο της ομάδας οργανώνουμε τις βασικές εργασίες, κυρίως πειραματικές και 
δραστηριότητες παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. Ο υπόλοιπος χρόνος συμπληρώνεται με 
δημιουργικές κατασκευές και παιχνίδια. 
    Και στο τέλος της περιόδου, προϊόντα που θα έχουν παρασκευάσει τα παιδιά θα διατεθούν –

σε συμβολική τιμή- στην «Ανοιχτή Αγορά» της Παρασκευής για καλό σκοπό! Τα έσοδα θα 

προσφερθούν για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου.  

Φυσικά δεν θα λείψει το ελεύθερο καθημερινό παιχνίδι στα γήπεδα, στο κλειστό 

γυμναστήριο ή στις καταπράσινες αυλές της Σχολής. 


