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Σύντομη περιγραφή 
Οι «Μέρες γιορτινές στο αγρόκτημα» είναι το τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής που σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί, για τέταρτη χρονιά,  στη διάρκεια των 
χριστουγεννιάτικων σχολικών διακοπών, με αφορμή το αίτημα πολλών οικογενειών. Απευθύνεται στις 
ηλικίες 5 – 12 ετών και θα λειτουργήσει μόνο για 20 παιδιά σε δύο υποομάδες που θα δουλεύουν 
αυτόνομα,  σε παράλληλες δράσεις, αλλά και θα συνεργάζονται σε κοινά εργαστήρια. Οι ημέρες 
εφαρμογής του είναι 29, 30 και 31/12,  από τις 8.00 π.μ-3.30 μ.μ.. Επισημαίνουμε πως η 29η/12ου 
είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου και η αγορά θα λειτουργεί κανονικά. 
 
Ενδεικτικό πρόγραμμα 
Οι μέρες είναι γιορτινές! ….κι όταν είμαστε με καλή συντροφιά γίνονται ακόμη πιο όμορφες!  
Οι δραστηριότητές μας θα  έχουν ζεστό, χαρούμενο, γιορτινό χαρακτήρα και δελεαστικές μυρωδιές, 
όπως στις παιδικές μας μνήμες! Σχεδιάστηκαν ώστε να είναι έντονα βιωματικές και να προσφέρουν στα 
παιδιά ξεχωριστές, γιορτινές εμπειρίες συνεργασίας στο αγρόκτημα.  
Κάθε ημέρα χωρίζεται στις παρακάτω χρονικές ζώνες: 
-Υποδοχή και πρωινό γεύμα- Χρειαζόμαστε ενέργεια για τη μέρα μας! 
-Πρωινός περίπατος στο αγρόκτημα-Θα νιώσουμε τον καθαρό αέρα και θα μαζέψουμε θησαυρούς για 
τις δημιουργίες μας.... 
-Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών – γιατί η δημιουργική διάθεση δεν σταματά! 
-Βιωματικά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με αφορμή τις γιορτινές μέρες – θα 
μοσχοβολήσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! ! ! 
-Ομαδικά παιχνίδια στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής – ας ξεδώσουμε και λίγο... 
-Προετοιμασία του μεσημεριανού γεύματος με τη συνεργασία της  ομάδας – καλή μας όρεξη!!! 
-Αφήγηση ιστοριών «στο κόκκινο χαλί» ή προβολή πρωτοχρονιάτικης ταινίας, στη βιβλιοθήκη – η 
ώρα της χαλάρωσης και της θαλπωρής...  
-Χαλαρή μεσημεριανή απασχόληση με επιτραπέζια ή κινητικά  παιχνίδια και ολοκλήρωση των 
εικαστικών μας έργων – πόσο γρήγορα περνούν οι γιορτινές μέρες... 
 
Η μεγάλη μας παρέα λοιπόν, «περιμένοντας την πρωτοχρονιά…», θα παίξει, θα αθληθεί, θα κάνει 
περιπάτους, θα ετοιμάσει γιορτινές λιχουδιές, θα στρώσει τα γιορτινά γεύματα, θα στολίσει το δένδρο 
των ευχών και το ελληνικό καραβάκι, θα ασχοληθεί με ξεχωριστές εικαστικές δημιουργίες πάνω σε 
κεραμίδια και με κορμούς δένδρων, θα διαβάσει πρωτοχρονιάτικες ιστορίες, και  πολλά ακόμη……! 
Φυσικά, θα τραγουδήσουμε  τα κάλαντα στην κοινότητα της Σχολής . 
Κι όλα θα είναι ντυμένα ζεστά και γιορτινά! Τι περισσότερο έχουν άραγε τα παραμύθια; 
 
Θα περιμένουμε τις εγγραφές σας μέχρι 16 Δεκεμβρίου, για 20 μόνον παιδιά. 
 
Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα! 


