Προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης 2019 - 2020
Σε ένα χώρο 4 στρεμμάτων, αποκλειστικά ανεπτυγμένο με τις αρχές της
περμακουλτούρας (αειφόρου καλλιέργειας), παρέχουμε επιστημονικά
σχεδιασμένα προγράμματα, βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα των
σχολείων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ: 50 - 90 ΛΕΠΤΆ
Κατά την παραμονή τους στο Περιβόλι, τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν το κολατσιό τους στη φύση και να διασκεδάσουν στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο φυσικού παιχνιδιού.
* Στο χώρο λειτουργεί εστιατόριο - καφέ με υγιεινό φαγητό και σνακ, και παντοπωλείο με
παραδοσιακά προϊόντα ντόπιων μικρών παραγωγών.
* Υπάρχει δυνατότητα παροχής κολατσιού ή γεύματος με προϊόντα από το Περιβόλι, κατόπιν
συνεννόησης.

επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία!
T. 210 8963000 | education@perivolivari.gr | www.perivolivari.gr

Περίπατος στο Περιβόλι

Ο Κύκλος της Τροφής

Δεν πρόκειται για μια απλή βόλτα στη φύση, αλλά για μια
διαδραστική ξενάγηση στους σταθμούς του Περιβολιού που
περικλείουν τον κύκλο της ζωής, της τροφής και των φυσικών
στοιχείων. Θα ταΐσουμε τις κοτούλες, θα γνωρίσουμε τους
κατοίκους της σκουληκόφαρμας, θα παρατηρήσουμε τα
βατραχάκια στη λίμνη, και θα ανακαλύψουμε τον πλούτο
της φύσης που φτάνει στο πιάτο μας! Κάθε παιδί θα φυτέψει
ένα γλαστράκι από επαναχρησιμοιημένα υλικά, για να πάρει
στο σπίτι.

Η μελέτη του περιβάλλοντος γίνεται βίωμα μέσα από ένα
επιστημονικό πρόγραμμα που βοηθά τους μαθητές να
κατανοήσουν ότι οι τροφικές αλυσίδες είναι μέρος ενός
αέναου κύκλου ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων, μέρος
του οποίου είμαστε όλοι, φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί!
Μέσα από πειράματα οι μαθητές συνειδητοποιούν πως η
φύση δεν παράγει σκουπίδια - τα απόβλητα κάθε οργανισμού είναι η τροφή ενός άλλου… Το κάθε παιδί επιστρέφει
στο σπίτι με το δικό του πινακάκι εποχικότητας των
λαχανικών, για να γνωρίζει πάντα τις σωστές διατροφικές
επιλογές!

Προσαρμοσμένο για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄& Γ΄ Δημοτικού. 
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 50΄- 70΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας

Για παιδιά Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) & Γυμνασίου (Α΄, Β’)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 75΄

Το Περιβόλι μέσα από τις 5 αισθήσεις

Ο Κόσμος του Γεωσκώληκα

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους σε σχέση με το
φυσικό περιβάλλον μέσα από τις 5 αισθήσεις. Το άρωμα
της λεβάντας, το κόασμα του βατράχου, τα χρώματα των
λουλουδιών, η μοναδική υφή του χώματος και η γλυκιά
γεύση των φρούτων του Περιβολιού συνθέτουν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που ωθεί τα παιδιά σε μια πιο
σφαιρική κατανόηση του κόσμου. Οι μικροί μας φίλοι
γνωρίζουν τα μέλη της οικογένειας του Περιβολιού με
παιγνιώδεις και συνεργατικές δραστηριότητες που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις.

Το ταπεινό σκουληκάκι που όλοι αγνοούν ή σιχαίνονται,
είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του οικοσυστήματος. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει την
ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν ένα σημαντικό μέλος
της εδαφοπανίδας, να μάθουν πώς να το προστατεύουν και
να κατασκευάσουν μια “σκουληκόφαρμα” που θα πάρουν
στο σχολείο, ώστε να ανακυκλώνουν τα αποφάγια του
κολατσιού τους.

Για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, Νηπιαγωγείου & Α΄Δημοτικού
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 75΄

Προσαρμοσμένο για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ’ Δημοτικού
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 60΄- 80΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας

Έτσι μαζεύουμε Ελιές

Έτσι ζουν οι Μέλισσες

Σε αυτό το εποχικό βιωματικό εργαστήρι τα παιδιά έρχονται
σε επαφή με το τόσο σημαντικό για τη χώρα μας δέντρο.
Περιηγούνται στον ελαιώνα μας, μαζεύουν ελιές με χτένια
και λιόπανα, τις ξεπικρίζουν στην άλμη και τις συντηρούν
σε βαζάκια για το σπίτι τους! Επισκέπτονται το μικρό ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης του Περιβολιού, μαθαίνουν για
την διατροφική αξία του ελαιόλαδου και τις πολλαπλές
χρήσεις του μοναδικού καρπού της ελιάς!

Ένα εποχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη
Μέλισσα, που εξετάζει τη φυσιολογία & την κοινωνική δομή
μιας κυψέλης και αναδεικνύει τον θαυματουργό ρόλο της
μέλισσας στην αναπαραγωγή & ισορροπία του κόσμου μας.
Οι μαθητές θα γνωρίσουν τον μελισσοκόμο του Περιβολιού,
θα εντοπίσουν τη βασίλισσα στην κυψέλη και θα γευτούν
μέλι από τις κυψέλες μας. Τα παιδιά κατασκευάζουν
κεράκια από φυσικό μελισσοκέρι και τα παίρνουν μαζί τους
στο σπίτι.

Προσαρμοσμένο για παιδιά 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού & Γυμνασίου
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 70΄- 90΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας
ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ: Οκτώβριος - Νοέμβριος

Για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού & Γυμνασίου
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 60΄- 80΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας
ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ: Σεπτέμβριος - 15 Οκτωβρίου
και 15 Μαρτίου - 15 Ιουνίου.

Μυρωδικά του Περιβολιού

Tree guild

Τα μυρωδικά είναι κάτι περισσότερο από φυτά με ωραία
μυρωδιά! Είναι χρήσιμοι φίλοι για τα υπόλοιπα φυτά και
λαχανικά, αλλά και ιδανικοί ρυθμιστές της διάθεσης και της
υγείας του ανθρώπου. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με
τα διάφορα είδη των μυρωδικών και αντιλαμβάνονται την
βιοποικιλότητα της Ελληνικής φύσης, διδάσκονται πως να
τα καλλιεργούν και να τα συγκομίζουν, γνωρίζουν τις ποικίλες
τους χρήσεις και φεύγουν με το αρωματικό γλαστράκι που
δημιούργησαν οι ίδιοι από επαναχρησιμοποιημένα υλικά.

Οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά τα μέρη και τις ανάγκες
των δέντρων και αναλαμβάνουν την προστασία τους! Με
τα φτυάρια στο χέρι δημιουργούν ένα υποστηρικτικό
οικοσύστημα για ένα από τα δέντρα του Περιβολιού.
Το πρόγραμμα συνιστά μια βιωματική γνωριμία με τις
καλλιεργητικές πρακτικές (φύτευση σπόρων, μεταφύτευση,
μόσχευμα) και με τις ιδιότητες των φυτών (αρωματικά,
αζωτοδεσμευτικά, εδώδιμα κλπ) και πως αυτές συνθέτουν
ένα οικοσύστημα.

Για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, Νηπιαγωγείου & Δημοτικού
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 60΄- 80΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας

Για παιδιά
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 70΄- 90΄ ανάλογα με την ηλικία της ομάδας
ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος

Σώζοντας τον Πλανήτη

Φέρτε το Περιβόλι στο σχολείο σας!
Διαδραστικό κιναισθητικό παραμύθι βασισμένο στις αρχές
του εκπαιδευτικού δράματος. Οι μαθητές αναλαμβάνουν
ρόλους, δημιουργούν τον δικό τους πλανήτη και μέσα
από δράσεις και αποφάσεις προσπαθούν να τον διατηρήσουν ζωντανό, ερχόμενοι αντιμέτωποι με «πειρασμούς»
και «ευκολίες». Έτσι εκπαιδεύονται στη διαδικασία λήψης συλλογικών πολυπαραγοντικών αποφάσεων και αναλαμβάνουν το ρόλο τους μέσα στο οικοσύστημα που έχουν
δημιουργήσει.
Για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α ΄, Β΄ & Γ΄ Δημοτικού
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 60΄

Το 2020 θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο νέο μας πρόγραμμα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, που προσεγγίζει το φαινόμενο της πυρκαγιάς: Ιστορίες κάτω από το Πεύκο.
Καλέστε μας για λεπτομέρειες!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες
της ύλης σας.

Σας περιμένουμε στο Περιβόλι στη Βάρη
για μια αξέχαστη ημέρα στη φύση!
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