
 

 

«Σιτάρι, από το χωράφι στο τραπέζι μας» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σιτάρι 
                              

Το πρόγραμμα έχει δίωρη διάρκεια και απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τις ανάλογες τροποποιήσεις για κάθε ηλικία. Όπως και τα άλλα προγράμματα της 

ΑΓΣ έχει έντονο βιωματικό χαρακτήρα. Υλοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη μας με 

παιδαγωγική ιδιότητα. 

 
Τα μέρη του προγράμματος: 

1. Υποδοχή στο Αγρόκτημα: Γνωριμία με το χώρο. Επίσκεψη στο χωράφι και παρατήρηση της 

ανάπτυξης των σιτηρών, ανάλογα με την εποχή που γίνεται η επίσκεψη. Συζήτηση για τον 
κύκλο καλλιέργειας των σιτηρών. Παρατήρηση των γεωργικών μηχανημάτων. Συζήτηση για 

τις συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο.  

 
2. Επίσκεψη στην Εκπαιδευτική Συλλογή από 10 αντίγραφα εικαστικών έργων του Fr. Millet 

όπου οι πίνακες παρουσιάζουν την παραδοσιακή διαδικασία από την σπορά μέχρι το ψήσιμο 

του ψωμιού. Η συλλογή πλαισιώνεται με παλιά εργαλεία και αντικείμενα που βρίσκονται στη 

διάθεση της Σχολής. Παίζουμε παιχνίδια παρατήρησης ή δραματοποίησης που σχετίζονται με 
τους πίνακες (ανάλογα με την ηλικία των παιδιών). Συζητάμε για τον παραδοσιακό και τον 

σύγχρονο τρόπο καλλιέργειας του σιταριού και της παραγωγής του αλευριού, μέσα από 

απεικονίσεις σύγχρονης καλλιέργειας. 
 

3. Δραστηριότητες στο εργαστήριο: Αλέθουμε σιτάρι με τον πετρόμυλο. Κοσκινίζουμε και 

διαχωρίζουμε σιμιγδάλι και αλεύρι. Φτιάχνουμε ζύμη για ψωμί. Συζητάμε για το αλεύρι και τα 
δημητριακά στη διατροφή μας, σύμφωνα με την πυραμίδα της διατροφής. 

 

4. Δραστηριότητα στο αγρόκτημα: Τα παιδιά σπέρνουν σπόρους σιταριού σε μικρό ατομικό 

γλαστράκι το οποίο παίρνουν μαζί τους. 

 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση κακοκαιρίας, γίνεται ολιγόλεπτη προβολή του παραδοσιακού τρόπου  

των εργασιών για την καλλιέργεια του σιταριού. 
 

Σε κάθε σχολική ομάδα προσφέρεται υλικό με προτάσεις και ιδέες για συνέχιση των 

δραστηριοτήτων στο σχολείο και στο σπίτι. 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι  τουλάχιστον 2 ώρες. 

 Το κόστος της επίσκεψης είναι 4,5€ για κάθε παιδί. 

 Πληροφορίες: Α.Γ.Σ. Θεσσαλονίκης, Μαρίνου Αντύπα 54, Πυλαία 

 Τηλ: 2310-492768, 492756  email: scamp@afs.edu.gr 

 κα Ειρήνη Αργυριάδου και κα Μίγδη Μάρω 
Ώρες επικοινωνίας: 9:00-13:00 

 

Για την καλύτερη οργάνωση της επίσκεψής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 
τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα και για τους ανοιξιάτικους μήνες τουλάχιστον ένα μήνα 

νωρίτερα. 

 

Θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι τα έσοδα από τις πολλαπλές δραστηριότητες της 

Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής διατίθενται για τις υποτροφίες των μαθητών της καθώς 

όλοι τους είναι υπότροφοι και προέρχονται κυρίως από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. 
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