Sleepover στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

«Ξεχωριστά Σαββατόβραδα στο Αγρόκτημα»

Την εμπειρία μιας ολόκληρης βραδιάς με παιχνίδια, κατασκευές, περιπάτους,
μαγειρέματα και αφηγήσεις, συνεχίζει να παρέχει και την τρέχουσα σχολική χρονιά
σε παιδιά, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο: «Ξεχωριστά Σαββατόβραδα στο Αγρόκτημα»
απευθύνεται σε παιδιά από Γ’ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου και κάνει «πρεμιέρα» το
Σάββατο. Θα ακολουθήσουν τέσσερα ακόμη εποχικά Σαββατόβραδα.

Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων κάθε βραδιάς θα είναι διαφορετικό και
ανάλογο με την εποχή και τις εορταστικές περιόδους, ώστε τα παιδιά να μπορούν
να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία.

Βραδινή κηπουρική στα θερμοκήπια, εργαστήρια κεραμικής, άναμμα του
ξυλόφουρνου, εξερευνήσεις στο αγρόκτημα, παιχνίδια στο γυμναστήριο, μαγειρικές
και εργαστήρια κατασκευών, στολισμός του μεγάλου δένδρου των κήπων είναι
μερικές από τις δραστηριότητες.

Η προσέλευσή των παιδιών στην Σχολή γίνεται στις 19:30 του Σαββάτου και η
αποχώρηση στις 10:30 της επόμενης μέρας.
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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 την
κατάλληλη χρήση των πληροφοριών.

Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα, να συνεργαστούν, να
παίξουν, να αφηγηθούν να παρακολουθήσουν ταινίες στη Βιβλιοθήκη της Σχολής και
να κοιμηθούν, σαν μεγάλη παρέα, σε sleeping bag.

Για την ασφάλεια των παιδιών και την εξοικείωση τους με το χώρο, στη διάρκεια
της νύχτας, ο χώρος θα είναι υποφωτισμένος και όλα τα στελέχη του
προγράμματος παρόντα και σε ετοιμότητα για οτιδήποτε απρόοπτο συμβεί.
Φυσικά, η γιατρός της Σχολής θα είναι σε επικοινωνία για κάθε πιθανή ανάγκη. Να
σημειωθεί ότι το αγρόκτημα φυλάσσεται καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Τα επόμενα sleepover έχουν προγραμματιστεί για τις: 7 Δεκεμβρίου 2019, 22
Φεβρουαρίου 2020, 28 Μαρτίου 2020 και 9 Μαΐου 2020.
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