
«Το μονοπάτι για τις όρνιθες» 

Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  της ΑΓΣ για σχολικές ομάδες 

 

«Το μονοπάτι για τις όρνιθες» είναι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΑΓΣ που απευθύνεται σε 

σχολικές ομάδες στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους επισκέψεων σχετικά με την Αγωγή Υγείας και 

την Περιβαλλοντική Αγωγή. Το περιεχόμενο του αφορά στη διαδικασία εκτροφής και παραγωγής 

πτηνοτροφικών προϊόντων: το κοτόπουλο, οι γαλοπούλες και τα -γνωστά για τα θρεπτικά Ω3 λιπαρά 

τους- αβγά του αγροκτήματός μας και τη διατροφική τους αξία. Έχει δίωρη διάρκεια και εφαρμόζεται 

από  στελέχη μας, με παιδαγωγική ιδιότητα, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της σχολικής ομάδας. 

Μπορεί να εξυπηρετήσει καθημερινά δύο σχολικές ομάδες, έως 50 μαθητές. 

 

Σύντομη περιγραφή 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια περιήγηση στους πτηνοθαλάμους ωοτοκίας και εκτροφής των 

κοτόπουλων (όλο το χρόνο) και των γαλόπουλων (για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο) καθώς και 

στη μονάδα ελέγχου και συσκευασίας αβγών - ωοσκοπικό κέντρο. Επίσης, επίσκεψη στο επωαστήριο 

και εκκολαπτήριο (για τους μήνες Φεβρουάριο - Μάιο) όπου τα παιδιά μπορούν να δουν τους 

νεοσσούς - κοτοπουλάκια μίας ημέρας. Φυσικά, το μονοπάτι μας ξεκινά από ένα παραδοσιακό 

κοτέτσι, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ταΐσουν τις κότες, να μαζέψουν τα αβγά ημέρας 

και να τα μεταφέρουν στο ωοσκοπικό κέντρο για τον απαραίτητο έλεγχο! 

 

Πέρα από την περιήγηση στους χώρους παραγωγής το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εργαστήριο με 

δραστηριότητες, κατασκευές και πειράματα με αντικείμενο το αβγό. Επιγραμματικά οι 

δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι: 

 Βρασμένο ή άβραστο αβγό; Πώς τα ξεχωρίζουμε και τι αλλάζει στην φυσική ιδιότητα των 

βρασμένων αβγών; Ο τρόπος είναι απλός όσο και διασκεδαστικός! 

 Η ταυτότητα του αβγού.  Στοιχεία από τη συσκευασία προσφέρονται για να ανακαλύψουμε τη 

θρεπτική αξία των αβγών και την ιχνιλασιμότητά τους σε μια βιωματική αγωγή καταναλωτή. Ως 

κατάληξη, τα παιδιά θα φτιάξουν τη δική τους συσκευασία φρέσκων αβγών. 

 Παρατηρώ και ελέγχω. Ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας που αναπαριστά τη διαδικασία ελέγχου 

ποιότητας των αβγών.  

 Αβγά και έμβρυα. Ποια είναι τα στάδια επώασης και εκκόλαψης των αβγών; Πώς σχηματίζεται το 

έμβρυο; Θηλαστικά και ωοτόκα ζώα, σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν; 

 Το σχήμα του αβγού. Σε τι εξυπηρετεί το σχήμα του αβγού; Μπορείτε να ισορροπήσετε όρθιο ένα 

αβγό; Θα ανακαλύψουμε πόσο απίστευτα ανθεκτικό είναι ένα αβγό! 

 Το αβγό και οι συμβολισμοί του. Ευκαιρία να συζητήσουμε για τη συμβολική αξία του αβγού σε 

θρησκείες και πολιτισμούς. Από τα κόκκινα αβγά μέχρι τα αβγά έκπληξη ο δρόμος είναι μακρύς!  

 Εργαστήριο μαγειρικής όπου θα βράσουμε αβγά (για μαθητές Νηπιαγωγείου – Γ’ Δημοτικού) ή 

θα κάνουμε τη δική μας ομελέτα (Δ’-Στ’) με φρέσκα αβγά ημέρας της ΑΓΣ, γνωστά για την 

ιδιαίτερη θρεπτική τους αξία. 

«Το μονοπάτι για τις όρνιθες» έχει σχεδιαστεί σε δύο παραλλαγές, για εξυπηρετήσει δύο ηλικιακά 

επίπεδα (Νήπια – Γ’ Δημοτικού και Δ’-ΣΤ’). Οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν και τις δύο 

εκδοχές του προγράμματος. 

 

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. 

 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 

 

 



 

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 


