
«Επίσκεψη στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης» 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ειδικά διαμορφωμένο για την περίοδο της πανδημίας του covid-19 ) 
 

Στόχος του προγράμματος είναι να πληροφορήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία και 

την παραγωγή ενός σύγχρονου αγροκτήματος καθώς και πως αυτή συνδέεται με την ισορροπημένη 

μεσογειακή διατροφή. Έχει τη μορφή μεγάλης περιήγησης στις περισσότερες παραγωγικές υποδομές 

και διαρκεί δύο ώρες. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, με ανάλογη εφαρμογή 

στην κάθε βαθμίδα. Υλοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη μας με παιδαγωγική ιδιότητα. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άφιξη : Υποδοχή των μαθητών από τα στελέχη μας και μετάβαση στο χώρο του αρμεκτηρίου με τη 

βοήθεια του λεωφορείου.  

Αρμεκτήριο: Παρατήρηση του συγκροτήματος αυτόματου αρμέγματος αγελάδων και ενημέρωση 

σχετικά με τη διαδικασία συγκέντρωσης και αποθήκευσης του γάλακτος. Επίδειξη των 

«κοσμημάτων» της αγελάδας, φορητής αρμεκτικής μηχανής και άλλου σχετικού εξοπλισμού. 

Μικρό πτηνοτροφείο οικιακής οικονομίας: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν το 

μικρό μας πτηνοτροφείο οικιακής οικονομίας, δηλαδή το παραδοσιακό κοτέτσι. 

Βουστάσιο: Αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη στο βουστάσιο όπου δίνονται  πληροφορίες για τη 

ζωή, τη φροντίδα και την παραγωγή των αγελάδων μας, των φημισμένων Holnstein . Οι μαθητές 

ενημερώνονται για την επεξεργασία του γάλακτος και τα παράγωγά του καθώς και τη διατροφική 

του αξία.  

Εκθετήριο-Γεωργικά Μηχανήματα: Παρουσίαση των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων 

που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εργασίες. 

Οινοποιείο: Πληροφορίες για τη διαδικασία της οινοποίησης και παρατήρηση του εργαστηρίου από 

εξωτερικό χώρο(για λόγους υγιεινής). 

Θερμοκήπια, λαχανόκηποι-ανθόκηπος και εκτροφείο σαλιγκαριών: Με τη συνοδεία πάντα των 

στελεχών μας τα παιδιά επισκέπτονται τους εκπαιδευτικούς χώρους και ενημερώνονται για τις 

καλλιέργειες και τις εργασίες των μαθητών μας.  

Μεταφύτευση φυτού: Ακολουθεί μεταφύτευση ανθοφόρου ή αρωματικού φυτού, ένα για κάθε 

μαθητή, το οποίο παίρνει ως δώρο.  

Ελαιώνας «Κων. Τσάτσου»: Πληροφορίες για την ελιά, τα προϊόντα της, τη φροντίδα της, τη 

σημαντικότητά της στη μεσογειακή διατροφή. 

Οπωρώνας- Ροδώνας : Πέρασμα από τον οπωρώνα-ροδώνα. Παρατήρηση των δέντρων και 

πληροφόρηση για την καλλιέργειά τους. 

Αμπελώνας: Πληροφορίες για το αμπέλι, τα προϊόντα του, τη φροντίδα του, τις ποικιλίες του. 

Καλλιεργούνται 6 πειραματικές ποικιλίες αμπέλου. 

Ολοκλήρωση του προγράμματος  και αποχαιρετισμός στο parking της εκκλησίας. 
 

 «Ανακαλύπτω το αγρόκτημα με ένα μεγάλο κυνήγι θησαυρού!». Πρόκειται για έναν 

εναλλακτικό σχεδιασμό, με εντονότερο το βιωματικό στοιχείο, του προγράμματος «Επίσκεψη στο 

αγρόκτημα της ΑΓΣ», για μαθητές Α΄- Στ΄ Δημοτικού και για έως δύο ομάδες καθημερινά. 
 

Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων προβλέπεται η τήρηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών 

για την προφύλαξη του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού από τη διασπορά του Covid- 19 

σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ και τον κανονισμό της Σχολής που αφορά στους 

επισκέπτες στο αγρόκτημα. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 
 

Για την καλύτερη οργάνωση της επίσκεψής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον 

15 ημέρες νωρίτερα και για τους ανοιξιάτικους μήνες τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. 

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: 9:00-13:30 
 

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. 
 

Τ.Θ. 60097, 57001 Θέρμη, Τηλ.:2310492756, 2310492768 


