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ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
“NOUVELLE” 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ‘ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ’. 

 

Θεματικές ενότητες . 

 Περιήγηση στο Αρχαιοελληνικό αγρόκτημα. 

 Οι μαθητές μαθαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής διατροφής μέσω 

ομαδικών διαδραστικών παιχνιδιών. 

 

Σας ενημερώνουμε πως θα επιθυμούσαμε να γνωστοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας ότι στο Πολυχώρο ‘Διάπλαση’ στο 7ο χλμ Θεσσαλονίκης- 

Ωραιοκάστρου σε μια έκταση 6 στρεμμάτων θα λειτουργήσει για 3η χρονιά το διαδραστικό διατροφικό 

πρόγραμμα ‘Αρχαιοελληνικό Αγρόκτημα’. 

 Η ανάγκη να διαμορφώσουν τα παιδιά σωστή νοοτροπία διατροφής καθίσταται επιτακτική, ειδικά στην 

εποχή μας που η έτοιμες τροφές μπαίνουν ολοένα και πιο πολύ στη ζωή μας. Γι’ αυτό και το 

‘Αρχαιοελληνικό Αγρόκτημα’ είναι ένα θεματικό πάρκο με εκθέματα που απεικονίζουν τον αρχαιοελληνικό 

τρόπο παραγωγής του ψωμιού, του τυριού-γάλακτος, του ελαιόλαδου, του κρασιού, ταχίνι-μέλι και των 

καθημερινών δραστηριοτήτων του αγροκτήματος στην αρχαιότητα. Στον χώρο υπάρχει και μπαξές με 

λαχανικά εποχής και βότανα της Ιπποκράτειου ιατρικής. 

• Χώροι υλοποίησης 

   Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι ανοικτοί και κλειστοί(σε περίπτωση κακοκαιρίας). 

• Χρόνος υλοποίησης 

    Μέχρι 1,5 ώρες. 

• Στόχος θεματολογίας  

Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη σημασία της σωστής διατροφής στην υγεία και στην ανάπτυξη του 

οργανισμού. Nα ανακαλύψουν τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία 

αυτής μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα υλοποιούν επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές 

(διατροφολόγοι), με εμπειρία στο χώρο. 

 
Με την προσέλευση του σχολείου στον Πολυχώρο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες – τάξεις. 

Κάθε ομάδα θα συμμετέχει στις έξεις θεματικές δράσεις. 

 

Α. Περιήγηση στο Αρχαιοελληνικό αγρόκτημα. 

 Θεματικό πάρκο που απεικονίζει τις βασικές δραστηριότητες του αγροκτήματος στην αρχαιότητα. 

 Αναπαράσταση της ‘Οικίας’. 

Ανδρωνίτης, γυναικωνίτης, χώροι που έπαιζαν τα παιδιά, w.c., αποθήκες. 
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 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. 

 

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

διαδραστικών παιχνιδιών.  

 

♦ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 

 Οι μαθητές 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. . 

♦ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΤΑΝΑ. 

Οι μαθητές ζυμώνουν κουλουράκια και μαθαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων.  

♦ ΣΠΟΡΟΙ. 

Οι μαθητές μαθαίνουν να φυτεύουν σε κυπελάκια σπόρους (τα οποία τα  

παίρνουν μαζί τους) και παίρνουν πληροφορίες για την δημιουργία σπιτικού μπαξέ. 

 

Το κόστος του εισιτηρίου είναι 4,50€ για τον κάθε μαθητή . 
 

  Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του πολυχώρου με 

την επίβλεψη των παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο 

του πολυχώρου με την επίβλεψη γυμναστών. 
 

 

Σερταρίδης Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) 
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Σχολικών Επισκέψεων. 


