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Σύντομη παρουσίαση
εκπαιδευτικών
δράσεων
Αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές, καταγωγή των τροφίμων και η σπουδαιότητα
της ισορροπημένης διατροφής , μείωση της σπατάλης των τροφίμων, ανακύκλωση
υλικών, κυκλική οικονομία, κλιματική αλλαγή...
θέματα που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη!
Συντονισμένοι στην παγκόσμια ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών μας για μία σχέση
σεβασμού με τη Γη μας και τον πλούτο που μας προσφέρει, σχεδιάσαμε τα προγράμματα μας
για το «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα» 2022.
Το σπουδαιότερο εργαλείο μας συνεχίζει να είναι το εκπαιδευτικό μας αγρόκτημα
και όλες οι παραγωγικές του υποδομές.
Οι δραστηριότητες μας, όπως πάντα, θα είναι έντονα βιωματικές.
Εξερεύνηση της φάρμας, ευφάνταστες κηπουρικές με παραδοσιακές και καινοτόμες
πρακτικές, δελεαστικές συνταγές, ευωδιαστά μαγειρέματα, εικαστικές δημιουργίες,
εργασίες και πάρκο ανακύκλωσης θα είναι μερικές από τις δράσεις μας.
Οι δημιουργίες με πηλό, οι δραστηριότητες υπαίθριας διαβίωσης και πολλά παιχνίδια
συμπληρώνουν τα προγράμματα μας για τα μικρά και μεγάλα παιδιά μας.

Προνήπια- Νήπια
Α' δημ - Δ' δημ

Ε' δημ - Β' γυμ

Farm to Fork (F2F), δηλαδή από το χωράφι στο τραπέζιπενθήμερο πρόγραμμα για εξερεύνηση στο χώρο της
αγροδιατροφής και της παραγωγής τροφίμων σε ένα
αγρόκτημα.

Η Επιχειρηματική μας Ιδέα - 3ήμερο project με παρασκευές
και μεταποίηση τροφίμων, συσκευασία, διατροφικό σήμα και
προώθηση των προϊόντων μας στη λογική του food waste.

Εξερεύνηση στη φάρμα –Τα παιδιά θα ξεναγηθούν στους
χώρους των αγελάδων, στα μελίσσια, στο ορνιθοτροφείο και το
παραδοσιακό κοτέτσι. Θα γνωρίσουν από κοντά τους τρόπους
εκτροφής και θα μάθουν για την θρεπτική αξία των προϊόντων
που παράγονται από κάθε εκτροφή.

Εργαστήρια πηλού – 2ήμερο πρόγραμμα για «γιγάντιες»
ομαδικές δημιουργίες και ατομικά διακοσμητικά αντικείμενα.

Little Green Farmers – Μικροί Πράσινοι Καλλιεργητές σε καινοτόμες και
ευφάνταστες καλλιεργητικές πρακτικές στο λαχανόκηπο και τα
θερμοκήπια.
Δημιουργίες και παιχνίδια με πηλό-Ατομικές
κατασκευές, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα είναι
μερικά από όσα φανταστικά θα γίνουν την ημέρα αυτή.
Το «Πάρκο της Ανακύκλωσης» - ένα μεγάλο πάρκο για δημιουργικά
παιχνίδια ανακύκλωσης θα στηθεί για τα παιδιά μας. Θα έχουν την
ευκαιρία για κατασκευές και παραγωγή χαρτιού από ανακύκλωση.

Little Green Farmers – 3ήμερο project σχετικά με την
καταγωγή των τροφίμων, τις περιβαλλοντικά ορθές
καλλιεργητικές πρακτικές, κομποστοποίηση και διαχείριση
νερού με χρήση αισθητήρα που θα συναρμολογήσουν τα παιδιά.
«Τα ψηλά βουνά» - 2ήμερο πρόγραμμα :μια εμπειρία βασισμένη
στο κλασικό και διαχρονικό βιβλίο του Ζ. Παπαντωνίου, που
υπήρξε το πρώτο αναγνωστικό στη δημοτική. Η ομάδα θα
ασχοληθεί με δραστηριότητες υπαίθριας διαβίωσης, λαϊκής
παράδοσης και θα οργανώσει το δικό της υπαίθριο πικ νικ.

Εικαστικά και διατροφή - η διατροφή μέσα από
εικαστικές κατασκευές και πίνακες ζωγραφικής.
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