
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
με οικονομική επιβάρυνση των μαθητών

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Η "ΚΙΒΩΤΟΣ, παιδικές υποθέσεις" διανύοντας τον 14ο χρόνο στον χώρο του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων & υπηρεσιών για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, σας 
παραθέτει την ακόλουθη λίστα προτάσεων για τις εκδρομές που θα προσφερθούν την σχολική περίοδο 
2017-2018, με οικονομική επιβάρυνση, για παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία Νομού 
Αττικής (δημόσια & ιδιωτικά)
(πατήστε πάνω στους ΤΙΤΛΟΥΣ με γαλάζιο χρώμα, για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει)

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ στο ΙΛΙΟΝ: Μόλις 7χλμ. από την Ομόνοια και σε 250 κατάφυτα στρέμματα, τα 
παιδιά θα βιώσουν τον τρύγο, το λιομάζωμα, την καλλιέργεια βοτάνων, το αλώνισμα και το λίχνισμα και 
άλλων βιωματικών δράσεων σε θέματα διατροφής και υγείας. 

• ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ...ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ: Η διαδικασία της οινοποίησης...σε μια βόλτα. Σε πραγματικά 
αμπέλια, με πάτημα αληθινών σταφυλιών και εργαστήρι μουστοκούλουρου.

• ΕΛΑΙΑ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ..ΣΤΟ ΛΑΔΑΚΙ: Ανακαλύψτε το μυστικό της καλής υγείας και της 
μακροζωίας, λιομαζώνοντας σε πραγματικές ελιές και εργαστήρι λαδοκούλουρου.

• ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ...ΣΤΟ ΨΩΜΙ: Ένα βιωματικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παραδοσιακή 
διαδικασία παραγωγής ψωμιού και πλάσιμο κουλουριών.

• ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΝΩΣΗ: Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες των 
βοτάνων, μέσα από το παιχνίδι, επίσκεψη σε πραγματικό βοτανόκηπο και φυτεύσεις.

• ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Για να χτιστεί ένα σπίτι χρειάζονται διάφορα 
υλικά...Για να γίνει όμως γερό πρώτα απ’ όλα χρειάζονται γερά θεμέλια!

• ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΥΠΟΛΗ: Χρυσοί κανόνες σωματικής & στοματικής υγιεινής από 
τον επιθεωρητή Φασίνα και τον κατάσκοπο Λεκέ!

• ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λύνει όλες τις απορίες των παιδιών 
για τη διαδικασία της πέψης, με τρόπο απλό, κατανοητό και παιγνιώδη.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις (πλήν του προγράμματος “Από το Στάρι…στο Ψωμί”) προσφέρονται και 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
• ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ…ΔΡΟΜΩ: Ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής, σε συνεργασία 

με το StAr, το "Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια”. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΔΑΣΟΠΑΡΚΟ ΤΑΤΟΪΟΥ: Στις παρυφές της Πάρνηθας, στο Τατόϊ, με μονοπάτια, γεφυράκια και 

υπεραιωνόβιους πλάτανους, τα παιδιά θα περάσουν μια μέρα παίζοντας, μαθαίνοντας και 
αγκαλιάζοντας την Αττική Φύση.

• ΚΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: Επιβιβαζόμαστε στο τελεφερίκ της Πάρνηθας και ένα εκπαιδευτικό 
ταξίδι - στα 1055μ υψόμετρο στην κορφή Μαυροβούνι, με θέα ξεκινά.

• ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ: Επίσκεψη στην τεχνητή λίμνη Μπελέτσι, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.  

� /�1 2
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Μια επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Αεροπορίας με πλήθος 

ιστορικών εκθεμάτων σε συνδυασμό με εμπλουτισμένη ξενάγηση, αφήγηση και βιωματικά 
παιχνίδια!

• ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ένα ταξίδι δίπλα σε βαγόνια που μυρίζουν ιστορία. Παραστατικές 
αφηγήσεις, θεατρικά και βιωματικά δρώμενα.

• ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ Τατοϊου: Μια οργανωμένη εκδρομή στα ιστορικά μνημεία του Τατοϊου σε 
συνδυασμό με αθλοπαιδιές στην Φύση, με 2 επιλογές: Α. Ανατολικά του κτήματος, στο πάρκο 
αναψυχής και το βασιλικό κοιμητήριο ή Β. Δυτικά του κτήματος, στο παλάτι και τους βασιλικούς 
κήπους

• ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ: Ένα ιστορικό-πολιτιστικό προγράμμα μοναδικού ενδιαφέροντος, 
αναφορικά με την ζωή στην Αθήνα στα χρόνια του Όθωνα και της Αμαλίας, με ξενάγηση στον 
χώρο που διασώζονται μέχρι και σήμερα, ο Πύργος, οι κήποι και τα ιπποστάσια της Αμαλίας!

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ -ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Για την ανοιξιάτικη, ημι-ημερήσια ή ολοήμερη εκδρομή σας η ΚΙΒΩΤΟΣ σας φιλοξενεί σε δύο αθλητικούς 
πολυχώρους, στην αγκαλιά της φύσης και πολύ κοντά στην Αθήνα. 
Στις κατασκηνώσεις, Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (31ο χλμ ΕΟ 
Αθηνών-Λαμίας, Αφίδνες). Από 16-4 έως 14-6-2018.

 ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: από 4€ έως 5,5€/ μαθητή (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%) 

Αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες όλων των προγραμμάτων και υπηρεσιών, θα βρείτε στον 
ιστότοπο www.kivotosevents.gr και στο ηλεκτρονικό 80σέλιδο ενημερωτικό έντυπο πατώντας ΕΔΩ

Ρωτήστε και για τα Δωρεάν-Επιχορηγούμενα προγράμματα που θα προσφερθούν την τρέχουσα σχολική 
περίοδο!

ΚΙΒΩΤΟΣ, Παιδικές Υποθέσεις, Ν.Λάζαρη 30, 13671, Αχαρνές
Τ: 210 6657470 & 6041960 (Δευτ.-Παρ.: 9.00-16.00)
F: 210 6655496, E: info@kivotosevents.gr, I: www.kivotosevents.gr
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