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Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2019 

Αρ.πρωτ. 143/14.01.2019 

 

 

Αποκριάτικο sleepover στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

 

 

Συνεχίζεται με εξαιρετική επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Sleepover στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Φέρει τον τίτλο 

«Ξεχωριστά Σαββατόβραδα στο Αγρόκτημα» και δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν μία ολόκληρη νύχτα εκτός 

οικογενειακής εστίας, κάνοντας κατασκευές, παίζοντας παιχνίδια, 

απολαμβάνοντας περιπάτους και μαγειρεύοντας.  

Απευθύνεται σε 30 παιδιά (Γ’ έως ΣΤ’ δημοτικού) και το επόμενο έχει 

προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 με τίτλο 

«Ξεκίνησε το Τριώδιο!». Περιλαμβάνει από περίπατο 

εξερεύνησης στο δασάκι της Σχολής μέχρι παραδοσιακά 

μαγειρέματα και κατασκευές για αποκριάτικες μάσκες, 

χαρταετούς και σαΐτες.   

Η προσέλευσή των παιδιών στην Σχολή γίνεται στις 19:30 του Σαββάτου 

και η αποχώρηση στις 10:00 της επόμενης μέρας. Ως χώρος 

διανυκτέρευσης έχει επιλεγεί η πρόσφατα ανακαινισμένη 

βιβλιοθήκη της Σχολής. Επιθυμία των υπευθύνων του προγράμματος 

είναι και η μύηση των παιδιών στη μοντέρνα αντίληψη για τη χρήση της 

βιβλιοθήκης, που από χώρο «αποστειρωμένο και ήσυχο» μπορεί να 

λειτουργήσει ως δημιουργικό και φιλόξενο περιβάλλον μάθησης που 

ενθαρρύνει τις συνεργασίες, την αγάπη για το βιβλίο και δίνει τις 

βασικές αρχές αξιολόγησης και της κατάλληλης χρήσης των 

πληροφοριών. Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα, 

να συνεργαστούν, να παίξουν, να αφηγηθούν, να δραματοποιήσουν 

ιστορίες και να παρακολουθήσουν ταινίες στη Βιβλιοθήκη της Σχολής.  

http://www.afs.edu.gr/
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Για τη διανυκτέρευση τους θα χρησιμοποιήσουν sleeping bag σε 

υπόστρωμα. Για λόγους ασφάλειας και εξοικείωσης με το χώρο, στη 

διάρκεια της νύχτας ο χώρος θα είναι υποφωτισμένος και όλα τα 

στελέχη του προγράμματος παρόντα στο χώρο και σε ετοιμότητα για 

οτιδήποτε απρόοπτο συμβεί.  

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερα sleepover (20/10/2018, 

3/11/2018, 8/12/2018 και 15/12/2018) και εκτός της 16ης Φεβρουαρίου 

2019 έχουν προγραμματιστεί ακόμη τρία: 16 Μαρτίου 2019, 20 

Απριλίου 2019 και 18 Μαΐου 2019. Η θεματολογία των sleepover 

θα ποικίλει και θα διαφοροποιείται σε κάθε διανυκτέρευση. Το 

περιεχόμενο των δραστηριοτήτων  κάθε βραδιάς σχετίζεται με θέματα 

της κάθε εποχής καθώς και με γιορταστικά  θέματα όπως  οι  Αποκριές 

και το Πάσχα. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της www.afs.edu.gr, 

στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 

http://www.afs.edu.gr/
http://www.afs.edu.gr/sleepover/
http://www.afs.edu.gr/
http://www.afs.edu.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/

