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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

«ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ» 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  100΄ 

Το εισιτήριο για κάθε μαθητή,  είναι στα 4,5€. 
 

Α. Περιήγηση στο Αρχαιοελληνικό αγρόκτημα. 

Οι μαθητές πραγματοποιούν περιήγηση  και παρακολουθούν αναπαραστάσεις που απεικονίζουν τις 

βασικές δραστηριότητες του αγροκτήματος στην αρχαιότητα σε ένα χώρο 3,5 στρεμμάτων με πλίνθινα 

σπιτάκια και ανθρώπινα ομοιώματα. 

Αναπαράσταση της ‘Οικίας’.Ανδρωνίτης, γυναικωνίτης, χώροι που έπαιζαν τα παιδιά, w.c., αποθήκες. 

Κουζίνα ( Παρασκευή Ψωμιού ).Το Λίχνισμα, Το Άλεσμα, Το ψήσιμο σε φούρνο. 

Παρασκευή Τυριού.Αναπαράσταση από το άρμεγμα, την συλλογή και την παραγωγή του τυριού. 

Παρασκευή Κρασιού.Το Σταφυλο-πατητήριο, η λήψη του εκχυλίσματος, η αποθήκευση σε πιθάρια.  

Παρασκευή Λαδιού.Η συλλογή, το πάτημα στην μυλόπετρα, η λήψη και αποθήκευση. 

Παρασκευή ταχίνι, μέλι.Το άλεσμα, το βράσιμο του μελιού, η μίξη ταχίνι-μέλι (παστέλι). 

Ο χώρος του Εργαστηρίου.Ο Ξυλουργός, ο Σιδεράς, ο Πηλουργός, ο Γλύπτης. 

Οι χώροι διαμονής των δούλων.Αναπαράσταση του χώρου διαμονής των δούλων. 

Το Ιατρείο.Αναπαράσταση μιας χειρουργικής επέμβασης. 

 

Β. Οι μαθητές μαθαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής διατροφής μέσω       

βιωματικών και διαδραστικών παιχνιδιών.  

Χωρίζονται σε ομάδες γίνονται τρόφιμα και παίρνουν πληροφορίες για τις ευεργετικές ιδιότητες της 

Μεσογειακής Διατροφής  καθώς και  την συχνότητα κατανάλωσης του κάθε τροφίμου σε καθημερινή, 

εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.  

Μαθαίνουν να φυτεύουν σε κυπελάκια σπόρους (τα παίρνουν μαζί τους),παίρνουν πληροφορίες για την 

δημιουργία σπιτικού μπαξέ μαθαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων και  ζυμώνουν κουλουράκια. 

 

 Αν ο εκπαιδευτικός έχει κάποια εργασία συγκεκριμένη στην τάξη σε σχέση με την  διατροφή, 

κατόπιν συνεννόησης ο διατροφολόγος μας θα ασχοληθεί αναλυτικά με το αντικείμενο π.χ. 

ψωμί, λάδι, μέλι κ.λ.π 

 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο  με παιδαγωγούς μας, ενώ 

οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο  με τους γυμναστές μας.  Για όση ώρα 

παραμείνετε στον χώρο έχουμε την πλήρη επίβλεψη των παιδιών. 

 Υπάρχει κυλικείο για τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς προσφέρουμε ρόφημα και 

σνακ. 

http://www.parkodeinosauron.gr/
mailto:parkodeinosauron@gmail.com


 Όλα τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τελική ημερήσια εκδρομή του 

σχολείου 


