
Paradise Park – Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 
 

 
 

Τα  35 προγράμματα  του Βιωματικού πάρκου, ανά ενότητα,  είναι : 
 Α’ Ενότητα: Φύση 

Από το σταφύλι στο κρασί,   Από την ελιά στο λάδι,   Από το σιτάρι στο ψωμί,   Ο Μικρός 
Γεωργός,  Δέντρα και φυτά στην Ελλάδα,     Ο Μικρός Κτηνοτρόφος ,   Ο Μικρός 
Μελισσοκόμος,,   Ο Μικρός  Αγγειοπλάστης,  Άνθρωπος και άλογο,  Το δάσος μας η Πάρνηθα  

 Β’ Ενότητα: Διατροφή 
 Τα γαλακτοκομικά μας,   Ανακαλύπτω το Μπισκότο και την Σοκολάτα,   Διατροφή και  παιδί,   
Διατροφή και δημητριακά  

 Γ’ Ενότητα: Επιστήμη 
Ο Μικρός Γεωλόγος,   Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση,  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
Εισαγωγή στην εκπαιδευτική Ρομποτική, Ερευνώ και ανακαλύπτω τη Φυσική  , Λιλιπούτειοι 
Μηχανικοί,  Νέοι Μηχανικοί και ρομποτική 

 Δ’ Ενότητα: Μυθολογία - Ιστορία 
Μυθολογία Α’, Μυθολογία Β’, Προ-ιστορία, Αρχαία Χρόνια, Βυζαντινά Χρόνια 

 Ε’ Ενότητα: Ειδικά προγράμματα 
 Κυκλοφοριακή αγωγή,   Πρώτες Βοήθειες, Οι πέντε αισθήσεις  

 ΣΤ’ Ενότητα: Εποχιακά 
Αποκριάτικο ξεφάντωμα, Πασχαλινό πρόγραμμα, Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό  

 Ζ’ Ενότητα: Αθλητισμός - Ψυχαγωγία 
   Τα Ξεχασμένα παιχνίδια, , Ολυμπισμός και Ολυμπιακά αγωνίσματα ,   Άθληση και 
ψυχαγωγία. 
 
Η άρτια εκπαιδευτική ομάδα  και οι ασφαλείς/πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του πάρκου, 
προσφέρουν  στα παιδιά ερεθίσματα δημιουργικής σκέψης και γνώση μέσα από την βιωματική 
εμπειρία.  
Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται σε 5 γνωστικά επίπεδα, ανάλογα με την ηλικία των 
παιδιών. 1ο επίπεδο Γυμνάσιο, 2ο επίπεδο Ε’ & ΣΤ’, 3ο επίπεδο Γ’ & Δ,  4ο επίπεδο Α’ & Β’ και 5ο 

επίπεδο Νήπια/Παιδικοί Σταθμοί. 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά συμμετέχουν σε αθλητικό και ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. 
 
Η διάρκεια της επίσκεψης είναι έως 3,5 ώρες 
 
Τοποθεσία:  1500 μέτρα από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης στην Εθνική Οδό ή την Έξοδο 8 της 
Αττικής Οδού. Μεταμορφώσεως και Αγίας Σωτήρας Αχαρναί.  
 

 

Το Paradise Park είναι ένα σύγχρονο 

Βιωματικό και Αθλητικό πάρκο, το οποίο 
πραγματοποιεί προγράμματα ειδικά 
σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός του είναι να προσφέρει στα παιδιά, 
μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, 
γνώσεις και εμπειρίες της ιστορίας και του 
πολιτισμού, αλλά και δράσεις που έχουν 
αφετηρία την επιστήμη και τον νέο τρόπο 
ζωής. 

 

http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/apo-to-stafyli-sto-krasi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/apo-tin-elia-sto-elaiolado.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/apo-to-sitari-sto-pswmi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-gewrgos.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-gewrgos.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/dentra-kai-fyta-stin-ellada.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-ktinotrofos.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-melissokomos.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-melissokomos.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-aggeioplastis.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/anthrwpos-kai-alogo.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/to-dasos-mas-i-parnitha.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/ta-galaktokomika-mas.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/ergastiri-sokolatas-kai-mpiskotou.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/diatrofi-kai-paidi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/dhmhtriaka-kai-diatrofi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/o-mikros-gewlogos.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/anakyklwsi-kai-kompostopoiisi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/ananewsimes-piges-energeias.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/eisagwgi-stin-ekpaideutiki-robotiki.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/ereunw-kai-anakalyptw-tin-fysiki.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/lilipouteioi-mixanikoi.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/lilipouteioi-mixanikoi.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/neoi-mixanikoi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/h-mythologia-mas.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/mythologia-b.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/pro-istoria.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/archaia-chronia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/byzantina-chronia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/kykloforiaki-agwgi.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biomatika-parka-deuterobathmias-ekpaideusis/prwtes-bohtheies.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/oi-pente-aisthiseis.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/apokries.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/pasxa.html
https://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/xristougenna.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/ta-jechasmena-paichnidia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/olimpismos-kai-olimpiaka-agwnismata.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/athlisi-kai-psixagwgia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/athlisi-kai-psixagwgia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/biwmatika-programmata-prosxolikis-ekpaideusis/athlisi-kai-psixagwgia.html
http://www.paradisepark.gr/epikoinwnia.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko.html
http://www.paradisepark.gr/viomatiko-parko/viomatiko-prosxolikis-ilikias.html


Κόστος ανά παιδί:  6€ από 120 παιδιά και άνω 
6,5€ από 60 έως 119 παιδιά  
7€ από 20 έως 59 παιδιά 
Ιδιωτικά σχολεία  7€ ανά παιδί 

 
Κρατήσεις - πληροφορίες 210 2466466 
info@paradisepark.gr 
www.paradisepark.gr 


