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Το νέο τεύχος του Σπορέα στοχεύει να μεταφέρει, μέσα 

στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, μηνύματα ελπίδας 

και να δείξει δρόμους για αποτελεσματική δράση στους 

σημερινούς δύσκολους καιρούς. Η Σχολή μας, από τον 

Παιδικό Σταθμό μέχρι και το Perrotis College, εξυπηρετεί 

ένα πολυποίκιλο ηλικιακά αλλά και διαρκώς αυξανόμενο 

αριθμό μαθητών που έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την 

ποιότητα και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που παρέχει. Μια εκπαίδευη 

που οδηγεί σε δημιουργικές λύσεις και εναλλακτικές ευκαιρίες στο άτομο αλλά 

και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας, η τελευταία δραστηριότητά 

μας που συνδυάζει την εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα και στοχεύει 

στην προσφορά νέων ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης στη μαστιζόμενη 

από υψηλά ποσοστά ανεργίας ελληνική νεολαία, είχε από το ξεκίνημά του την 

υποστήριξη του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. Πιστεύω ότι θα βρείτε 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την παρουσία δύο εκ των πρώτων σπουδαστών του 

Κέντρου μας στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Η Οδύσσεια» που γυρίστηκε πρόσφατα 

στη Σχολή αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας: www.abc.net.au/foreign. 

Στις σελίδες αυτού του τεύχους, θα ενημερωθείτε για μαθητές των 

Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων, για σπουδαστές του Perrotis College αλλά 

και τους καθηγητές τους που αριστεύουν σε αγροδιατροφικές δραστηριότητες, 

καθώς επίσης και σε προγράμματα ανταλλαγών και πολιτισμικά. Θα διαβάσετε, 

επίσης, για τους τελειόφοιτους και αποφοίτους μας, οι οποίοι πραγματοποιούν 

τα επόμενά τους βήματα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή, είτε 

διεκδικώντας υποτροφίες για ανώτατες σπουδές στις ΗΠΑ, είτε αναζητώντας 

τρόπους βελτίωσης της οικογενειακής τους επιχείρησης ή νέους δρόμους 

επαγγελματικής εξέλιξης. 

Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που υποστηρίζουν τις νέες Στρατηγικής 

Σημασίας Πρωτοβουλίες σχεδιασμένες να οικοδομήσουν το μέλλον της Σχολής, 

συμπεριλαμβανομένων του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου, καθώς και του 

Δημοτικού Σχολείου. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η δωρεά από το David Rockefeller 

Fund για την ενίσχυση νέων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 

αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη μνεία και 

πάλι πρέπει να γίνει στη μεγαλοευεργέτρια της Σχολής μας κα Αλίκη Περρωτή, 

για την ενίσχυση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στο Perrotis College. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας 

στη συνέχιση του έργου της Σχολής και την επίτευξη των ζωτικών στόχων της. 

 

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος 

ΑμερικανικήςΓεωργικής Σχολής & 

Perrotis College
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Εγκαίνια του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 
Στην τελετή εγκαινίων του νέου Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος, Δρ. Πάνος 
Κανέλλης, επεσήμανε ότι στόχος του Κέντρου είναι «να διδάξει σε νέους άντρες και 
γυναίκες την έννοια της επιχειρηματικότητας και τους τρόπους με τους οποίους θα 
διαφοροποιηθούν και θα προωθήσουν αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας 
στην αγορά». Το Κέντρο, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Perrotis College, 

σκοπό έχει, με τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση αλλά και τη συμβουλευτική, να δώσει τις κατάλληλες γνώσεις και 
δεξιότητες σε νέους και νέες ώστε να ασχοληθούν επιτυχώς με τον αγροδιατροφικό κλάδο. 

Στη διάρκεια των εγκαινίων, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Μεταφορών, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωστής 
Χατζηδάκης είπε στους παρευρισκόμενους ότι «το Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορεί να προσφέρει αισιοδοξία στους Έλληνες – 
είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πρέπει να μιμηθούν και άλλοι». Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν και κατά την ομιλία του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής, κ. Σταύρου Καλαφάτη. Η παρουσία και οι σχολιασμοί του Γενικού Πρόξενου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κ. Robert Sanders, 
του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Γιάννου Γραμματίδη και του Προέδρου του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Νικόλαου Πέντζου, ήταν εξίσου επαινετικοί και ενθαρρυντικοί για τη νέα αυτή προσπάθεια 
της Σχολής. Παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και μεγάλος αριθμός νέων που ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα υπό την καθοδήγηση του Κέντρου. 

Ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Daniel Bennett Smith, προσέφερε τη στήριξη της Πρεσβείας τόσο στην εκδήλωση της 
Θεσσαλονίκης όσο και στη δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Πρέσβη στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2013. 
Το Κέντρο υποστηρίζεται και από τους διεθνείς φορείς Research and Competitiveness Initiative (RCI) και Center for Entrepreneurship 
and Executive Development (CEED) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής προόδου 
στην Ευρώπη και την Ευρασία.

Η λειτουργία του Κέντρου ξεκίνησε τον Οκτώβριο με τη συμμετοχή 23 νέων ανδρών και γυναικών, η πλειοψηφία των οποίων 
προέρχεται από τη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και από άλλες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες 
παρακολουθούν δύο υποχρεωτικά μαθήματα, την Έναρξη και Διαχείριση Αγροδιατροφικής Μονάδας και την Ανάπτυξη Επιχειρηματικής 
Σκέψης, καθώς και ένα μάθημα πρακτικής άσκησης δικής τους επιλογής. Τα πιο δημοφιλή μαθήματα επιλογής είναι: Τυποποίηση 
Προϊόντος και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Ελαιοκομία και Χρήση Αρωματικών Φυτών. Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της νέας 
αυτής πρωτοβουλίας είναι η γενναιόδωρη προσφορά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για υποστήριξη των λειτουργικών εξόδων 
και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου. Σημαντικές υπήρξαν και οι προσφορές του επίτιμου μέλους του 
Δ.Σ. της Σχολής, κ. Δημήτρη Ζάννα και του αποφοίτου της Σχολής της τάξης του ‘54, κ. Δημήτρη Βλάχου. 

1. Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Στράτος Σιμόπουλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρόεδρος της Σχολής, Δρ. 
Πάνος Κανέλλης. 2. Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ κ. Robert Sanders, η κα Εύα Κανέλλη, ο Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της Ζυθοποιίας 
Μακεδονίας Θράκης, κ. Δημήτρης Κρις, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Γιάννος Γραμματίδης. 3. Τα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο Seth Frank στη Σπουδαστική Εστία «Αλίκη Περρωτή». 4-5. Τάξεις του μαθήματος «Επιχειρηματική Σκέψη». 
6. Η εκπαιδευόμενη του ΚΑΕ, Λυδία Μαυροδίτη. 7-9. Προετοιμασία για την έναρξη επιχείρησης στους τομείς της τυροκομίας, αξιοποίησης 
φυτών και μελισσοκομίας.
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τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών 
γυμνασίου στη Φυσική με την εισαγωγή 
μεθόδων προσέγγισης των επιστημών. 
Χάρη στη συνεχή επαφή με εκπαιδευτές 
από το Stevens, οι καθηγητές της Σχολής 
έχουν εισάγει τις μαθητικές συλλογικές 
εργασίες – μέθοδος καινούργια για την 
Ελλάδα – στη διδασκαλία τους. Η μάθηση 
μέσω εργασιών αποτελεί εκπαιδευτική 
προσέγγιση που ενθαρρύνει τους μαθητές 
να θέτουν και να απαντούν δύσκολες 
ερωτήσεις, να ερευνούν, να αντιδρούν 
και να λύνουν προβλήματα. Οι καθηγητές 
συμμετέχουν αλλά δεν κατευθύνουν. Η 
εκπαιδευτική προσέγγιση-ορόσημο της 
Σχολής «Μαθαίνω Κάνοντας», καθώς και 
το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο 
εκπαιδευτικό αγρόκτημα, συνάδουν απόλυτα 
με αυτή τη μεθοδολογία. Με κινητήριο μοχλό 
τη συνεχή κατάρτιση, οι καθηγητές των 
δευτεροβάθμιων προγραμμάτων της ΑΓΣ 
έχουν δημιουργήσει μια ομάδα διδασκαλίας 
και μάθησης για την ενθάρρυνση αυτής 
της μεθοδολογίας και την υποστήριξη των 
συναδέλφων τους στην εφαρμογή της. Οι 
καθηγητές συνεργάζονται στο σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση των εργασιών και διατηρούν 
ιστοσελίδα για την ανταλλαγή ιδεών και 
προτάσεων. 

Το περασμένο Φθινόπωρο, μετά από 
σχετική πρόσκληση, επισκέφθηκαν τη Σχολή 
μας τέσσερις καθηγήτριες από το Kremen 
School of Education & Human Development 
του California State University, στο Fresno, 
για ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού 
της προσχολικής και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επάνω στις νέες διδακτικές 
μεθόδους που εφαρμόζονται διεθνώς. H 
Dr. Colleen Torgenson, η οποία ηγήθηκε 
της επίσκεψης της ομάδας του Fresno, 
ασχολείται με την Ειδική Εκπαίδευση, η Dr. 
Lisa Nyberg ειδικεύεται στη διδασκαλία της 
Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής 
και των Μαθηματικών (STEM), η Dr. Susan 
Macy στην εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας 
και η Dr. Theresa Huerta στην πολυγλωσσία. 
Επαίνεσαν τη Σχολή για τη «στενή σχέση 
φροντίδας μεταξύ μαθητών και προσωπικού», 
την αποτελεσματική χρήση του εκπαιδευτικού 
αγροκτήματος στη διαδικασία βιωματικής 
μάθησης, την εκπαιδευτική φιλοσοφία «όλα τα 
παιδιά ανήκουν» και «όλα τα παιδιά μπορούν 
να μάθουν», καθώς και για τη συνεκτικότητα 
των μαθητών με τη γη. Στις προτάσεις τους 
για βελτίωση στην προσχολική εκπαίδευση 

Ενίσχυση της Διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών στην ΑΓΣ

Οι Ψηφιακές Ιστορίες, είναι το έντυπο που δημιούργησαν 
μαθητές της Β’ και της Γ’ Λυκείου της Σχολής με τη βοήθεια 
των Αμερικανών αποφοίτων του Grinnell College, Matt Rosenbaum 
και Austin Redman που εργάζονται ως ασκούμενοι στη Σχολή. 
Θέμα τους έχουν την εμπειρία των μαθητών στα καλοκαιρινά 
προγράμματα που παρακολούθησαν στην Αμερική – από το Maine 
ως το New Jersey, το Kentucky, το Michigan, το Missouri και το 
Colorado. Οι ιστορίες αυτές, ενθουσίασαν τους συμμαθητές τους 
και αύξησαν το ενδιαφέρον για προπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ 
και τη συμμετοχή σε καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι σπουδές στην Αμερική και η 
ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ευκαιρίων αποτελούν σημαντικό 
κομμάτι των Πρωτοβουλιών Στρατηγικής Σημασίας του Προέδρου, 
Δρα. Κανέλλη. 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Ο Κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπαιδευτικών 
ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. και ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν πρόσφατα Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο με θέμα «Ενεργός Έρευνα: Η Πολιτική Διάσταση της Έρευνας και της 
Αξιολόγησης. Μαθητές & Δάσκαλοι Συνερευνητές με Στόχο την Αλλαγή και την 
Ανάπτυξη». Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου ήταν ο κ. Νίκος Πεγιόπουλος, 
καθηγητής Φυσικής στην ΑΓΣ ενώ ως μέλη συμμετείχαν άλλοι 5 καθηγητές της Σχολής αλλά 
και 17 μαθητές των δευτεροβάθμιων προγραμμάτων της. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα.
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Η ταινία μικρού μήκους, παραγωγή των 
μαθητών της ΑΓΣ, «Ανταλλαγή Συζύγων», 
η οποία σατυρίζει τις διαφορές στην 
καθημερινή ζωή μεταξύ Αθήνας και 
Σπάρτης, αποτέλεσε το τελικό προϊόν 
του προγράμματος «Η Ιστορία Αλλιώς» 
που απέσπασε βραβείο σε διαγωνισμό 
του Υπουργείου Παιδείας για την 
αναγνώριση της αριστείας και καινοτομίας 
στη διδασκαλία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε 
και υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό 
κα Άννα Καλίντσεβα, βραβεύτηκε για 
τη δημιουργική πρωτοβουλία και για την 
προσαρμογή του Σχεδίου Διδασκαλίας στις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών με δυσλεξία και 
άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε την ταινία στο κανάλι 
YouTube της Σχολής στη διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ph
ocgESENiY&feature=plcp 

Drs. Lisa Nyberg, Susan Macy, Colleen 
Taorgenson και Theresa Huerta

συγκαταλέγονται η χρήση περισσότερων 
προγραμμάτων που ενώνουν τη διδασκαλία 
βασικών δεξιοτήτων με την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και τη μάθηση της αγγλικής 
γλώσσας, καθώς και η εισαγωγή νέων 
μεθοδολογιών στη διδασκαλία των θετικών 
επιστημών σε πολύ μικρές ηλικίες. Όσον 
αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη 
Σχολή, η ομάδα των ειδικών επεσήμανε 
την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της 
διδασκαλίας των θετικών επιστημών, 
ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης των 
καθηγητών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και 
εντατικοποίηση της διδασκαλίας των αγγλικών 
σε όλα τα μαθήματα. Η Dr. Lisa Nyberg 
δήλωσε ότι η ΑΓΣ «αποτελεί ζωντανό πρότυπο 
για το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης» 
και ότι είναι μεγάλη τιμή για την ίδια και 
την ομάδα της να αποτελούν «κομμάτι μιας 
δεξαμενής ιδεών για την προώθηση αυτού 
του ζωντανού προτύπου».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ 
της Σχολής και του Κέντρου Καινοτομίας 
στη Μηχανολογία και την Εκπαίδευση των 
Επιστημών (CIESE) του Stevens Institute 
of Technology, ο καθηγητής Τεχνολογιών 
Πληροφορίας της Σχολής και γεωπόνος, 
κ. Δημήτρης Σλαβούδης, επισκέφτηκε το 
καλοκαίρι το Stevens στο Hoboken, NJ, 
προκειμένου να παρακολουθήσει σεμινάρια 
εξειδικευμένης κατάρτισης. Στο διάρκειας δύο 
εβδομάδων πρόγραμμα, παρακολούθησε 
σεμινάριο για τους τρόπους ενίσχυσης της 
διδασκαλίας των θετικών επιστημών σε 
μαθητές λυκείου, καθώς και σεμινάριο για 



Στο σύντομο χρονικό διάστημα που τη 
διοίκηση του Πρατηρίου Προϊόντων της Σχολής 
έχουν αναλάβει σπουδαστές του Perrotis 
College, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. 
Μετά τη μετακόμισή του σε νέα τοποθεσία στο 
κέντρο της Σχολής, με εύκολη πρόσβαση και 
χώρο στάθμευσης για κατοίκους, επισκέπτες, 
γονείς και μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, το Πρατήριο διαθέτει προς 
πώληση μεγάλη ποικιλία προϊόντων του 
εκπαιδευτικού αγροκτήματος όπως και προϊόντα 
αποφοίτων της Σχολής και του Perrotis College. 
Τους τελευταίους έξι μήνες έχει προστεθεί στα 
ψυγεία του πρατηρίου φρέσκο ανάλατο βούτυρο 
από αγελαδινό γάλα της Σχολής. 

Φανατικοί της κουζίνας καλωσορίζουν τη 
νέα σειρά φρέσκων μυρωδικών «Χείλανθος» 
που διατίθεται στο Πρατήριο από τον απόφοιτο 
του Perrotis College Αβραάμ Λιαρετίδη. Στα 
μυρωδικά, τα οποία καλλιεργούνται στα Βασιλικά, 
συγκαταλέγονται το εστραγκόν, το σχοινόπρασο, 
το φασκόμηλο, ο δυόσμος, η μέντα, το θυμάρι 
και ο πλατύφυλλος βασιλικός.

Σπουδαστές του Perrotis College 
χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα και 
αυγά ωμέγα 3 της Σχολής για να φτιάξουν τα 
δικά τους προϊόντα όπως κρέμα από βούτυρο, 

γιαούρτι και σκόρδο, σπιτικό γλυκό και μπισκότα 
«a la Toscana», που έχουν βρει ήδη μεγάλη 
απήχηση. 

Η ΑΓΣ και το Perrotis College είναι 
ευγνώμονες σε τρεις δωρητές από τον κλάδο 
λιανικού εμπορίου τροφίμων για τη δωρεά 
καταψύκτη, ψυγείων και ραφιών: τον κ. και την 
κα Παντελή Παντελιάδη, τον κ. Πολυχρόνη 
Πολυχρονιάδη και την εταιρεία Τόλης – Display 
Ελλάς A.E.

Πίσω από την πρόοδο της ομαλής 
λειτουργίας του Πρατηρίου κρύβεται ένας 
ξεχωριστός σπουδαστής. Ο Γιάννης Πούρικας 
(απεικονίζεται εδώ) από τη Λάρισα, ήταν 
μέλος της αρχικής ομάδας σπουδαστών που 
ξεκίνησαν εθελοντικά να δουλεύουν στο 
Πρατήριο το 2011, υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητή κ. Γεράσιμου Μοσχονά. Η ενέργεια, 
η αφοσίωση και η ικανότητα του Γιάννη για 
σωστή διαχείριση του Πρατηρίου, αποτέλεσε 
έμπνευση για τους συμφοιτητές του και τους 
πιστούς πελάτες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
ένα βίντεο-αφιέρωμα σε ολόκληρη την 
ομάδα σπουδαστών στη διεύθυνση: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=QrlU1WtocDY  

Νέα από το Πρατήριο Προϊόντων της Σχολής

Ο YI, Sihzen ήταν ο φωτογράφος της εικόνας του εξωφύλλου, καθώς και άλλων εικόνων από 
τη συγκομιδή ελιάς στη Σχολή. Ο Sihzen αποφοίτησε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Διεθνών 

Σπουδών του Πεκίνου και αγαπάει τις τέχνες, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Με καταγωγή από το Soochow της 
Κίνας, διδάσκει Κινεζικά και Ιταλικά σε μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ως ασκούμενος του AIESEC 
International για το 2012 – 2013. Το AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως οργανισμός που διοικείται από 
φοιτητές και απευθύνεται σε φοιτητές, με 86.000 μέλη σε περισσότερες από 113 χώρες και τους εξασφαλίζει 
πρακτική άσκηση, εμπειρίες κοινωνικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις.

Μαθητές του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ειδικεύονται 
στην τυροκομία, είχαν τη χαρά να υποδεχτούν στη Σχολή συνομίληκούς τους μαθητές από 
το La Cazotte ( www.la-cazotte.educagri.fr), μια σχολή στη νοτιοδυτική Γαλλία, φημισμένη 
για την παραγωγή τυριού ροκφόρ. Σε συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος ανταλλαγής 
μαθητών και καθηγητών με το AOC Friesland, ένα «πράσινο» επαγγελματικό λύκειο στη 
Βόρεια Ολλανδία, η Σχολή συνεργάζεται με το La Cazotte, μια επαγγελματική σχολή για 
μαθητές λυκείου αλλά και για ενήλικες μαθητές, επικεντρωμένη στις καινοτόμες μεθόδους 
βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας. 

Είκοσι μαθητές και τρεις καθηγητές από τη Γαλλία απόλαυσαν μια εβδομάδα παραδοσιακής 
ελληνικής φιλοξενίας, παραγωγής τυριού στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής, καθώς και 
εκπαιδευτικών επισκέψεων σε καινοτόμες επιτυχημένες κτηνοτροφικές μονάδες αγελάδων 
και προβάτων που διατηρούν γονείς μαθητών της ΑΓΣ. Μεταξύ άλλων, η ομάδα του La 
Cazotte επισκέφτηκε την κα Αγγελίνα Κυριακοπούλου, προβατοτρόφο της βραβευμένης 
ράτσας Χίου και σπουδάστρια του νέου Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. 

Μαθητές της ΑΓΣ φιλοξενήθηκαν με τη σειρά τους στο La Cazotte στις αρχές Δεκεμβρίου. 
Εκεί, βίωσαν από κοντά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής, δούλεψαν στα εργαστήρια 
τυροκομίας με τους Γάλλους μαθητές και ξεναγήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις παραγωγής 
τυριού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των φημισμένων σπηλαίων “Roquefort” όπου 
ωριμάζει το ομώνυμο τυρί από πρόβειο γάλα. Ολα τα έξοδα του προγράμματος καλύφθηκαν 
από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ).

Πρόγραμμα Ανταλλαγής της ΑΓΣ με Σχολή στη Γαλλία
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Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς των πρόσφατων εκδηλώσεων της Σχολής
Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά τους χορηγούς των εξής εκδηλώσεων: Την εταιρεία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την προσφορά οίνου, τη Ζυθοποιία Μακεδονίας 
– Θράκης Α.Ε. για την προσφορά της Μπύρας Βεργίνα και την Coca – Cola 3E για την προσφορά αναψυκτικών και χυμών σε όλες τις εκδηλώσεις 
μας. Μέγας Χορηγός «Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα»: Grafo A.E. Χορηγοί σε είδος: Διδυμότειχο Ζαχαροπλαστείο, Pelopac S.A., Φάρμα 
Κουκάκη, Tsantali, Lucia – Hellenic Farming, Melissa – Κίκιζας, Heinz, P.A.P Corp. S.A. Μέγας Χορηγός «Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας 
Βαρβάρας»: Kraft Foods, part of Mondelez International. Χορηγοί σε είδος: Denny Vildiridis, Αβέρωφ Ζαχαροπλαστείο, Oriflame, 
Ρόδι Ελλάς, Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη, Primavera, The Nut Store, 4 records, Hellenic Farming, Γιώτης Α.Ε., Νικολαΐδη Φυτά, 
Bodylicious, Poly, Φιλιώ Λουμάκου & Μαρία Κονιάρδου Decorations, Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS.

Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα: 1. Η Πρόεδρος, κα Κατερίνα Οικονόμου, και μέλη της ομάδας GSS με μαθητές 
και προσωπικό της Σχολής. 2. Ο κ. Βασίλης Τακάς, η κα Μαριάννα Βιλδιρίδη, η κα Ειρήνη Μενεξοπούλου, 
ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, ο κ. Πάνος Μενεξόπουλος και ο κ. Νίκος Διαμαντίδης. 3. Από πάνω αριστερά προς 
τα κάτω: ο κ. Στέφανος Γωγάκος, ο κ. Νίκος Δαμάλας, η κα Joann Ryding Beltes, ο κ. Κώστας Χύρτογλου, 
ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Γιώργος Χαρίσης και ο κ. Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης.

Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας: 1. Κα Μάρα Πέντζου και καλεσμένη. 2. Καλεσμένη, 
κα Χριστίνα Παπαοικονόμου και κα Δήμητρα Κωνσταντινίδου. 3. Μέλη της Εθελοντικής 
Ομάδας Κυριών GSS.

Πρόσφατες Εκδηλώσεις της Σχολής 

Η κα Αλίκη Περρωτή ήταν η επίσημη προσκεκλημένη στο Δείπνο των Ευχαριστιών, το οποίο ακολούθησε 
η ετήσια εκδήλωση «Ημέρα Δημήτρη Περρωτή» για τον εορτασμό της ίδρυσης του Perrotis College το 
1996. Κατά τη διάρκεια της τελετής, πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια των χάλκινων προτομών 
της κας Περρωτή και του πατέρα της, Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου. Μαθητές των Δευτεροβάθμιων 
Προγραμμάτων χόρεψαν παραδοσιακούς αμερικανικούς χορούς, ενώ ο Πρόεδρος της Σχολής, Δρ. 
Κανέλλης, με τη βοήθεια της κας Περρωτή και του Εφόρου κ. Seth Frank, άφησε ελεύθερη μια 
γαλοπούλα του εκπαιδευτικού αγροκτήματος τιμώντας τη μακροχρόνια αμερικανική παράδοση. Η πιο 
πρόσφατη προσφορά της μεγαλοευεργέτριας κας Περρωτή αφορά γενναιόδωρη δωρεά προς ενίσχυση 
της Πρωτοβουλίας Στρατηγικής Σημασίας του Προέδρου για Διδασκαλία των Επιστημών, και συγκεκριμένα 
της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας στο Perrotis College. Στα άμεσα αποτελέσματα της δωρεάς 
αυτής συγκαταλέγονται η κατασκευή και ο εξοπλισμός νέων επιστημονικών εργαστηρίων στο κυρίως κτίριο 
του Perrotis College, καθώς και η υποστήριξη προς το προσωπικό και τους σπουδαστές για διεξαγωγή 
επιστημονικών ερευνών στις νέες εγκαταστάσεις.

Εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής: «Ένας Αιώνας Συνεργασίας 
Κοινωνικού Έργου: Αμερικανική Γεωργική Σχολή & η Πόλη της Θεσσαλονίκης»
1. Ο κ. Τάσος Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, η κα Joann Ryding Beltes, Αντιπρόεδρος Institutional Advancement, 
o Δρ. Πάνος Κανέλλης, Πρόεδρος της Σχολής και ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Σχολής. 2. Ο κ. 
Τάσος Αποστολίδης, η κα Μαρία Ράπτη, η Δρ. Ελένη Στούμπου και ο κ. Φαίδωνας Γιαγκόζης. 3. Χορευτική ομάδα της Σχολής. 
Χορηγοί Εκδήλωσης: P.A.P Corp. S.A. και ο Δρόμος του Τσαγιού.
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Τα περίπου 1.000 ελαιόδεντρα που 
υπάρχουν στο χώρο της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, αποτελούν μέσο 
διδασκαλίας για μαθητές και επισκέπτες 
όλων των ηλικιών του πιο δημοφιλούς 
και παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος. 
Το δασάκι των ελαιών της Σχολής 
περιλαμβάνει διαφορετικές ποικιλίες που 
χαρακτηρίζουν την ελληνική παραγωγή 
ελιάς και έχουν ονομαστεί σύμφωνα με 
την περιοχή προέλευσής τους: Χαλκιδικής, 
Θάσου, Άμφισσας, Μεγάρων, Κορώνειας 
και Καλαμάτας.
Η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων – το 
κλάδεμα, το πότισμα, ο βιολογικός έλεγχος 
επιβλαβών εντόμων και η συγκομιδή 
– πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό 
από τους μαθητές όλων των τάξεων του 
Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, υπό 
την καθοδήγηση του καθηγητή, κ. Γιάννη 
Γκατζώλη και του συναδέλφου του Χρήστου 
Μπακάλη. Φέτος, περισσότεροι από 80 
μαθητές συμμετείχαν στη φθινοπωρινή 
συγκομιδή, η οποία εκτιμάται ότι θα 
αποφέρει περίπου 700 λίτρα εξαιρετικά 

παρθένου ελαιόλαδου και σημαντική 
ποσότητα επιτραπέζιων ελιών που θα 
διατίθενται προς πώληση στο Πρατήριο 
Προϊόντων της Σχολής. 
Ο κ. Γκατζώλης, ο οποίος ηγείται και 
της φυτικής παραγωγής και η κα Κική 
Ζηνοβιάδου, καθηγήτρια της ειδικότητας 
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων στο 
Perrotis College, πρόσφατα συμμετείχαν 
σε διεθνές συνέδριο στην Καλαμάτα για το 
ελαιόλαδο. Ειδικοί από την Ελλάδα, την 
Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, καθώς και 
από το University of California στο Davis, 
παρακολούθησαν σεμινάρια, διάρκειας 10 
ημερών, σχετικά με τις παραμέτρους της 
παραγωγής ελαιόλαδου και την γευστική 
και διατροφική του αξία. Οι δύο καθηγητές 
μας ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι και 
μιας ξενάγησης που πραγματοποιήθηκε στο 
κοντινό Costa Navarino, διεθνή τουριστικό 
προορισμό υψηλών προδιαγραφών, που 
παράγει υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. 
Για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε 
και συγκομιδή ελιών στη νέα έκταση 
πειραματικών ελαιόδεντρων που 

δημιουργήθηκε το 2010 από σπουδαστές 
του Perrotis College υπό τη διεύθυνση 
του Δρα. Αθανάσιου Γκέρτση. Τα δέντρα 
είναι νάνοι – κλώνοι δημοφιλών ελληνικών 
και ισπανικών ποικιλιών ελιάς και έχουν 
φυτευτεί σε υψηλή πυκνότητα ώστε να 
διευκολύνεται οικονομικά η μηχανική 
συγκομιδή. Νέα για την έρευνα του Δρα. 
Γκέρτση μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω 
διεύθυνση: http://www.afs.edu.gr/files/
PerrotisCollege/ESNA%202012-olives-
Gertsis2.pdf 

Παράδοση στην Ελιά

Δεκαπέντε σπουδαστές του Perrotis College και τέσσερις 
καθηγητές τους, κλήθηκαν από μοναχούς του Αγίου Όρους 
να συμμετέχουν στη συγκομιδή ελιάς. Χρησιμοποιώντας 
την παραδοσιακή μέθοδο «χτενίσματος» σε τεράστιους 
μουσαμάδες κάτω από κάθε δέντρο, οι νεαροί σπουδαστές 
ακολούθησαν και τη διαδικασία επεξεργασίας της ελιάς 
στο ελαιοτριβείο τελευταίας τεχνολογίας του μοναστηρίου. 
Τα ελαιόδεντρα ανθίζουν στις πλαγιές των βουνών που 
περιτριγυρίζουν τα 20 μοναστήρια της χερσονήσου, ενώ 
χρησιμοποιούνται και άλλες ποικιλίες από τις γύρω περιοχές 
για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας λαδιού. Η ομάδα 
των σπουδαστών παρακολούθησε από κοντά τον τρόπο ζωής 
και προσευχής των μοναχών, τα απλά τους γεύματα από 
ψωμί, λαχανικά και μανιτάρια.
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Η ανταπόκριση δωρητών από την Ελλάδα 
και τις ΗΠΑ στις Πρωτοβουλίες Στρατηγικής 
Σημασίας του Προέδρου 2012-2015 και, 
ιδιαίτερα, στην πρωτοβουλία δημιουργίας 
Δημοτικού Σχολείου με έμφαση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της 
βιωματικής μάθησης, έχει συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη του στόχου 
αποπεράτωσης του έργου το Σεπτέμβριο 
του 2013. 
Η εισαγωγή της Σχολής στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση έτυχε εξαρχής, κάτι που 
συνεχίζεται ως σήμερα, της θερμής 
υποστήριξης των φίλων αλλά και του 
Δ.Σ. της Σχολής. Μερικοί από τους 
υποστηρικτές είναι: η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Σχολής, Charlotte P. Armstrong, 
οι Έφοροι Peter Bien, Constantine N. 
Darras, Barbara Heming και Daniel 
Morgan, το Samourkas Foundation, ο 
Πρόεδρος, Δρ. Πάνος Κανέλλης και 
ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Το έργο ενισχύθηκε 
και από την παρουσία υποστηρικτών της 
Σχολής σε φιλανθρωπική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε για αυτό το σκοπό 
στις 24 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Τα 
έξοδα της εκδήλωσης καλύφτηκαν από 
ανώνυμο δωρητή.
Το Δημοτικό Σχολείο έχει σχεδιαστεί ως 
πράσινη εγκατάσταση όπου οι μαθητές 

Το Δημοτικό Σχολείο σε Τροχιά για το 2013 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δέχτηκε 
με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τη δωρέα 
έργου του παγκοσμίου φήμης γλύπτη 
κ. Γ.Β. Τσάρα από τη σειρά του 
«Ορίζοντες». Το έργο, το οποίο πλέον 
κοσμεί τον κήπο μπροστά από το 
Princeton Hall, αποτελείται από τρία 
δυναμικά γεωμετρικά μεταλλικά τόξα 
που αναπτύσσονται σε ακτινωτή διάταξη 
και συμβολίζει τη σύγχρονη δράση του 
Ιδρύματος που ανοίγει νέους ορίζοντες 
στους νέους. Τα γλυπτά του κ. Τσάρα, 
αποφοίτου της Σχολής Mαθηματικών του 
ΑΠΘ, της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή 
της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του ΑΠΘ, έχουν βραβευτεί 
σε διεθνείς διαγωνισμούς και ανήκουν 
σε διακεκριμένες ιδιωτικές και 
δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Ανδρών Θεσσαλονίκης, κ. Δημοσθένης Τσολάκης, 
ο Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης με 
το γιο του Κωνσταντίνο, ο Γ.Γ. του Δ.Σ., κ. 
Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, και το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

«ζουν αυτό που μαθαίνουν» σε θέματα 
περιβάλλοντος και διατήρησης φυσικών 
πόρων. Το κτίριο Sherrill Industrial Arts 
Quadrangle, ένα ιστορικό οικοδόμημα 
που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930, 
ανακαινίζεται ώστε να προσφέρει στους 
μικρούς μαθητές αίθουσες, εργαστήρια 
επιστημών και Κέντρο Μέσων και Πόρων. 
Το κτίριο θα περιστοιχίζεται από κήπους 
βρώσιμων προϊόντων και από θερμοκήπιο 
για μαθητές πρώτης έως έκτης δημοτικού. Η 
μεταμόρφωση του κτιριακού συγκροτήματος 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 
2013 και ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί 
μεχρι το Σεπτέμβριο του 2013, πριν την 
έναρξη της επίσημης λειτουργίας. 
Το πρόγραμμα περιβαλλοντ ικής 
εκπαίδευσης μέσω της βιωματικής μάθησης, 
υποστηριζόμενο από καινοτόμο και διάχυτη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, της 
τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, 
καταρτίζεται με τη συμβολή συνεργατών της 
Σχολής από τον ελληνικό και αμερικανικό 
χώρο χρησιμοποιώντας αμερικανικά 
σχολεία ως πρότυπα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση οικογενειών 
της Θεσσαλονίκης που οδήγησε στην 
πληρότητα των θέσεων των προσχολικών 
προγραμμάτων, αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
ότι η ζήτηση για το Δημοτικό Σχολείο 
θα είναι εξίσου υψηλή. Η επιτυχία των 
προγραμμάτων «Επίσκεψη στο Αγρόκτημα» 
και «Με Γάλα Παιχνίδια» που προσελκύουν 
επισκέψεις σχολείων σε καθημερινή βάση 
καθόλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και 
του δημοφιλούς προγράμματος ημερήσιας 
κατασκήνωσης για παιδιά από 6 έως 12 
ετών «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα», είναι 
μια επιπλέον ένδειξη της ποιότητας και 
της εμπειρίας της Σχολής σε προγράμματα 
που αφορούν στις αντίστοιχες ηλικίες. 
Ακόμη, τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 
«Κυριακές στο Αγρόκτημα» και «Γενέθλιες 
Κυριακές» αποτελούν πόλο έλξης για 
γονείς και παιδιά που βιώνουν από 
κοντά την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
επιτρέποντάς τους να οραματιστούν τί 
μπορεί να προσφέρει η Σχολή με την 
εισαγωγή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι δωρητές που έκαναν πραγματικότητα 
το έργο του Παιδικού Σταθμού και 
Νηπιαγωγείου μέχρι σήμερα και άνοιξαν 
το δρόμο για τη δημιουργία Δημοτικού 
Σχολείου είναι οι εξής: η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, το 
Ίδρυμα Οικογένειας Jaharis, η Alumil 
A.E. (Γεώργιος Μυλωνάς), η Πέτρος 
Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., η P.A.P Corp. 
S.A., η Procter & Gamble Hellas Ltd., 
η Kraft Hellas A.E., η Ideal Standard 
Α.Ε., η Γεώργιος Ουγρίνης Ο.Ε., η Isomat 
A.E., η Thermostahl S.A. και τέσσερις 
ανώνυμοι δωρητές.
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Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 492-700, Fax: 2310 492-710,  
e-mail: info@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BPABEIO 2001

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Τάσος Αποστολίδης, Δώρα Αναστασιάδου, Ευάγγελος Βέργος, Γιάννης Γκατζώλης, Μαρία Δέλιου, Κατερίνα Διάφα, 
Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, Ρένα Καρυπίδου, Πηνελόπη Κούλογλου, Αθηνά Περιστεροπούλου, Γεωργία 
Προεστοπούλου, Joann Ryding Beltes, Randall Warner.

Σχεδιασμός-Παραγωγή: Red Creative, Εκτύπωση: Σκορδόπουλος

©2013 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Εξώφυλλο: 
Μαθητές της Β’ Λυκείου μαζεύουν ελιές από τον ελαιώνα 
της Σχολής για να φτιάξουν ελαιόλαδο προς πώληση στο 
Πρατήριο Προϊόντων της Σχολής.
 
Φωτογραφία Εξωφύλλου:
YI, Sihzen

Άλλες φωτογραφίες: 
Πέτρος Παπακυριακού, Μαρία-Ιωάννα Χριστοφορίδου, 
YI, Sihzen, Αρχείο της Σχολής.

Τώρα ο Σπορέας με email! Ακολουθώντας τη δέσμευσή της για εξοικονόμηση πόρων και για πρακτικές 
φιλικές προς το περιβάλλον, η Σχολή προωθεί την ηλεκτρονική διανομή του Σπορέα. Λάβετε μέρος και 
εσείς στη δέσμευσή μας! Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο sporeas@afs.edu.gr και θα σας 
συμπεριλάβουμε στη λίστα διανομής.

www.afs.edu.gr

Έναρξη Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013
Το νέο μας καινοτόμο βήμα προς το όραμα και 
τον στόχο της Περιβαλλοντικής Βιωματικής 
Εκπαίδευσης

Το νέο αυτό πρωτοβάθμιο σχολείο θέτει ως κυρίαρχο στόχο 
τη διαμόρφωση μαθητών με «ετοιμότητα για γνώση», αλλά 
και διακριτή περιβαλλοντική αντίληψη, ευαισθησία και 
υπευθυνότητα, καθώς φυσικά και διευρυμένη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. Η χρήση σύγχρονων διαθεματικών – βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, με την παράλληλη πλήρη αξιοποίηση 
των μοναδικών και πολύπλευρων εγκαταστάσεων αλλά και της μακρόχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας της Σχολής, αποτελούν την 
εγγύηση για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών. Η διευρυμένη ως προς τις μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό, 
υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των προγραμμάτων παρέκκλισης, θα στοχεύει όχι 
μόνο στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικών 
δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν στα παιδιά να εμβαθύνουν δια βίου τις γνώσεις τους επιλέγοντας σταδιακά τα ίδια τους ειδικότερους 
τομείς ενδιαφέροντός τους. 

Για πληροφορίες και εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο καλέστε στο 2310 492-870 και 2310 492-758 ή στείλτε mail στο 
admissions@afs.edu.gr 

Δημοτικό Σχολείο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Διαλέξτε την Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Κυριακή 31 Μαρτίου
Διαγωνισμός Φασολάδας, 1:00 μ.μ.
Ο Σύλλογος Φίλων και η Ομάδα Κυριών 
(GSS) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο 
Διαγωνισμό Φασολάδας στους χώρους της 
Σχολής. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 
2310 492-724, 725 & 726, e-mail: 
events@afs.edu.gr

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Ημέρα Δενδροφύτευσης, 9:00 π.μ.

Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό 
Αγ. Ιώαννη Χρυσοστόμου στη Σχολή και 
Δενδροφύτευση εις μνήμη αγαπημένων 
προσώπων. Για πληροφορίες και δωρεές: 
2310 429-724, 725 & 726, e-mail: 
events@afs.edu.gr

Υποστηρίξτε μας!
Ελάτε στις Επερχόμενες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις μας:


