
 

«Το Μονοπάτι της Ελιάς» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την ελιά για μαθητές Γυμνασίου 
(ειδικά διαμορφωμένο για την περίοδο της πανδημίας του covid-19 ) 

 
Το πρόγραμμα έχει δίωρη διάρκεια και απευθύνεται σε σχολικές ομάδες μαθητών γυμνασίου. 

Όπως και τα άλλα προγράμματα της ΑΓΣ έχει έντονο βιωματικό χαρακτήρα. Υλοποιείται από 

εκπαιδευμένα στελέχη μας με παιδαγωγική ιδιότητα. 

 
Περίπατος στον πειραματικό ελαιώνα και την «υπαίθρια πινακοθήκη» 

▪ Παρατήρηση και παρουσίαση ανάπτυξης του πειραματικού ελαιώνα της Σχολής, όπου 

καταγράφεται η διαφορετική απόδοση καρπού ελιάς ανά στρέμμα, ανάλογα με τον τρόπο 

φύτευσης: κανονική, πυκνή, υπέρπυκνη καλλιέργεια. 

▪ Παιχνίδι στοχευμένης παρατήρησης σε αντίγραφα έργων Β.Β.Γκόγκ, Θεόφιλου, Μιρό, 

Νταλί. Αντιστοιχίζουμε πίνακες ζωγραφικής, με θέμα την ελιά και το λάδι, με τίτλους και 

δημιουργούς.  

▪ Παρουσίαση βασικών εργαλείων συγκομιδής καρπού της ελιάς, στον ελαιώνα του 

Κ.Τσάτσου. 

 

Ελαιοτριβείο- Κέντρο Ελιάς Krinos 

▪ Παρατήρηση στην εγκατάσταση του ελαιοτριβείου. Αναφορά στα διακριτά στάδια 

παραγωγής λαδιού από τη συγκομιδή μέχρι τη συσκευασία.  

▪ Γευστική δοκιμή Α: Σε φρυγανιές προσθέτουμε σταγόνες λάδι, αλάτι, ρίγανη και άλλα 

φυσικά υλικά. Δίνουμε όνομα στο έδεσμά μας και το γευόμαστε.  

▪ Γευστική δοκιμή Β: Δοκιμάζουμε και συγκρίνουμε 3 είδη ελιάς. Δοκιμάζουμε και 

συγκρίνουμε 3 είδη λαδιού. Βαθμολογούμε και καταγράφουμε τη γνώμη μας σε φύλλο 

εργασίας γευσιγνωσίας. 

▪ Παιχνίδι παρατήρησης και μνήμης. Με τη βοήθεια γεωφυσικού χάρτη αναφοράς 

εντοπίζουμε  τις ελαιοπαραγωγές περιοχές. Στη συνέχεια σημειώνουμε από μνήμης τις 

ενδείξεις στον χάρτη παιχνιδιού.    

 

Επεκτάσεις για το σχολείο και το σπίτι 

▪ Κατασκευή: Οδηγίες για κατασκευή απλού  πήλινου λυχναριού 

▪ Οργανώστε μια καμπάνια! Επαναχρησιμοποιείστε συσκευασίες λαδιού, μετατρέποντάς τις 

σε κουμπαράδες. Αποφασίστε για ποιον κοινωνικό σκοπό θα συγκεντρώσετε χρήματα. 

Σχεδιάστε μια ετικέτα και μια αφίσα που να αναφέρεται σε αυτό τον σκοπό. 

▪ Αναφορά στο λάδι και τη θρεπτική αξία του, στη μεσογειακή διατροφή και στις κατηγορίες 

ελαιολάδων. Ζωγραφίζουμε μια ετικέτα ή μια αφίσα για το λάδι. 

▪ Οδηγίες για την παρασκευή αρωματισμένων λαδιών με βότανα στο σπίτι. 

 
Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων προβλέπεται η τήρηση όλων των απαιτούμενων 

ενεργειών για την προφύλαξη του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού από τη διασπορά 

του Covid- 19 σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ και τον κανονισμό της Σχολής που 

αφορά στους επισκέπτες στο αγρόκτημα. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες το ελάχιστο. 

                                   Το κόστος της επίσκεψης είναι 4,5€ για κάθε παιδί. 

                      Πληροφορίες: Τηλ: 2310-492768, 492756 email: scamp@afs.edu.gr 

                             κα Μίγδη Μάρω και κα Ειρήνη Αργυριάδου 

                             Ώρες επικοινωνίας: 9:00-13:30 

 

Για την καλύτερη οργάνωση της επίσκεψής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα και για τους ανοιξιάτικους μήνες τουλάχιστον ένα μήνα 

νωρίτερα. 

 

 

 
Τ.Θ. 60097, 57001 Θέρμη, Τηλ.:2310492756, 2310492768 


