
Last but not least! Αφού μελετήσουμε προσεκτικά τον χάρτη, τις συντεταγμένες
και τις πορείες πάνω σε αυτόν, θα επινοήσουμε μια φανταστική χώρα όπως θα τη

θέλαμε και θα την αποτυπώσουμε γεωφυσικά σε αυτοσχέδιους χάρτες! 
Προαιρετικά ,για όποιον το επιθυμεί,  μπορεί να
στείλει το χάρτη του στον Διεθνή διαγωνισμό 

«Ο χάρτης του μελλοντικού μου κόσμου» που διοργανώνει η Παγκόσμια Ένωση Χαρτών.

για  παιδιά

 Έ δημ- Β́ γυμ
2 εβδομαδιαία project

"Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο"
Μία φανταστική περιπέτεια πολιτισμού,  χαρτών, γεύσεων και ταξιδιού!

 
Κάθε μέρα, με τη δύναμη του νου και της τεχνολογίας, επισκεπτόμαστε μια χώρα,  μια
διαδρομή στον μεγάλο χάρτη της Μεσογείου, στη «θάλασσα των πολιτισμών» και του
διατροφικού πλούτου.

LoRa kid (Long Range kid)
αφορά ψηφιακές εφαρμογές στο διαδίκτυο που συνδέουν το παρτέρι μας με το διαδίκτυο και τον υπολογιστή μας. 
Θα ασχοληθούμε με την κατασκευή ηλεκτρονικού αισθητήρα, την παρακολούθηση δεδομένων 
του λαχανόκηπού μας στον υπολογιστή.
Θα έχουμε τη ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο, online, το πως
κινείται ένα κοπάδι ελεύθερης βόσκησης…ως εισαγωγή στον κόσμο 
της σύγχρονης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων.

Καλοκαίρι
στο Αγρόκτημα 2021

Έρευνα... για πόλεις, μνημεία και ιδιαίτερα φυσικά περιβάλλοντα, όπως η έρημος και οι οάσεις στη
Σαχάρα, τα σκαφτά μνημεία στην Ιορδανία, η πλωτή πόλη της Βενετίας, οι διώρυγες και τα θαλασσινά
περάσματα της Μεσογείου.

Εργαστήρια δημιουργικής μαγειρικής… με τοπικές εθνικές σπεσιαλιτέ από αραβικές και ευρωπαϊκές
χώρες. Ιταλικά νιόκι, αραβικές πίτες και μεσογειακές σαλάτες... μαγειρεμένα πάντα με τα φρέσκα 
υλικά από το αγρόκτημά μας!

Μουσική, τραγούδι και χορός από τη χώρα που ερευνούμε θα κάνουν τη μέρα μας
πιο ευχάριστη και διασκεδαστική!  Τι προτιμάτε;… Ισπανικά φλαμένγκο ή  κυκλικούς χορούς της ανατολής;

"Φαντασία και καινοτομία στο αγρόκτημα"
Ψηφιακές και πρωτότυπες ιδέες στη γλάστρα και στο πιάτο μας

Στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής εφαρμόζουμε καινοτόμες ιδέες πάνω 
στην αγροδιατροφή. Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουμε τη σύγχρονη αιγοπροβατοτροφία, 
τις ψηφιακές ΙοΤ (Internet of Things) συσκευές που χρησιμοποιούμε ακόμη και στο παρτέρι μας,
τις πρωτότυπες ιδέες των «μικρών κηπουρών» για διατροφή από το «χωράφι στο τραπέζι».

θα ασχοληθούμε με τα προγράμματα:

Αειφόρος  Αιγοτροφία ( Signed by nature)
με θέμα την αιγοπροβατοτροφία, τις υγιεινές γεύσεις κρέατος, τη σχέση της αιγοπροβατοτροφίας με τη λαϊκή τέχνη.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές, μαγειρέματα, καλλιτεχνικές κατασκευές και πνευματικά παιχνίδια.

Little Green Farmers
με θέμα τις πρωτότυπες δραστηριότητες στο λαχανόκηπο, στην κουζίνα και στη μεσογειακή διατροφή. 
Θα ασχοληθούμε με εναλλακτικές κηπουρικές: μπόλιασμα, φυσική βλάστηση, υδροπονία, θερμοκήπια.
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