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ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Σε μια ευλογημένη τοποθεσία, στην παραλία της
περιοχής
Μάκρης-Δικέλλων, η κατασκήνωση
«ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» εδώ
και χρόνια αγκαλιάζει με
πολλή αγάπη τους κατασκηνωτές.
Χάρη στην υποδομή, το
προσωπικό, το πολύπλευρο και ειδικά μελετημένο πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Έχοντας άριστες
εγκαταστάσεις και αθλητικούς χώρους η
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ αποτελεί πρότυπο κατασκήνωσης.
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Θάλαµοι

Υπάρχουν
10 σπιτάκια (θάλαμοι)
και σε κάθε σπιτάκι
(θάλαμο) κοιμούνται 10
κατασκηνωτές μαζί με
τον Ομαδάρχη τους.
Κάθε σπιτάκι(θάλαμος)
έχει τις δικές του
τουαλέτες και ντουζιέρες, που χρησιμοποιούνται μόνο
από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει και την
ευθύνη για την καθαριότητά τους. Ο κατασκηνωτής
μαθαίνει να λειτουργεί ως άτομο ενός συνόλου.

Στόχοι της Κατασκήνωσης

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών
Η ψυχαγωγία των παιδιών
Η μάθηση καθημερινής ζωής (δηλ.
μάθηση ομαδικής ζωής, καθημερινών
καθηκόντων -όπως τακτοποίηση
ατομικών ειδών κλπ.)
Η μάθηση κυρίαρχων δραστηριοτήτων
(αθλητικών, πολιτιστικών,
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων), καθώς
επίσης και δραστηριοτήτων υπαίθριας
ζωής και δραστηριοτήτων κοινωφελούς
προσφοράς και συνεργασίας
Η ασφάλεια και η υγιεινή διαβίωση
των παιδιών
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών
σχετικά με την προστασία και την
παρατήρηση του περιβάλλοντος
Η ανάπτυξη και κινητοποίηση των
ψυχικών, ηθικών, πνευματικών και
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οργανικών δυνάμεων του παιδιού.
Η διαμόρφωση ισχυρού και ακέραιου
χαρακτήρα
Η ανάπτυξη του αισθήματος της
καλαισθησίας
Η αρμονική συνύπαρξη στον
κατασκηνωτικό χώρο
Η αποφόρτιση από την κούραση και
την ένταση της προηγούμενης σχολικής περιόδου και η δημιουργική ξεκούραση
Ειδικά μια εκκλησιαστική
κατασκήνωση έχει σαν επιπλέον
στόχο να γνωρίσουν οι κατασκηνωτές
εμπειρικά, μέσα σε κλίμα χαράς,
αγάπης και ελευθερίας, τα σωστικά
μυστήρια της Εκκλησίας μας,
της εξομολόγησης και της θείας
Ευχαριστίας.

Απαραίτητα Εφόδια
Κατασκηνωτή

Φαγητό

Σεντόνια, μαξιλάρι, 2 μαξιλαροθήκες,
κουβέρτα, πετσέτες (προσώπου και
μπάνιου), πιζάμες, εσώρουχα, ρούχα
καθημερινά και κυριακάτικα, κρεμάστρες ρούχων, μαγιό, καπέλο, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα,
σακούλα
για τα άπλυτα, φακό, σαπούνι, σαμπουάν, σαγιονάρες, αντηλιακό, τηλεκάρτα.

οΙ ΑΘΛΗτΙΚΕς ΕΓΚΑτΑΣτΑΣΕΙΣ
δο Voll ey
ποδοσφ
πε
α
ή
Ένα γ

Όσοι διαθέτουν επιτραπέζια παιχνίδια,
μπάλες και κυρίως μουσικά όργανα θα
ήταν χρήσιμο να τα φέρουν μαζί τους.
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Η παραμονή των παιδιών στην Κατασκήνωση για κάθε περίοδο αρχίζει την πρώτη μέρα και τελειώνει την τελευταία μέρα.
Αποχώρηση πριν την ημερομηνία λήξης γίνεται κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας των γονέων με τον αρχηγό και εφόσον
συντρέχει σοβαρός λόγος.
Η έξοδος ή η παραλαβή των παιδιών γίνεται μόνο από τους
γονείς.
Είναι σημαντική η τήρηση των καθορισμένων ημερών επισκεπτηρίου για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος της κατασκήνωσης.
Η τηλεφωνική επικοινωνία με το αρχηγείο μπορεί να γίνεται
καθημερινά 17.00΄ – 18.30΄.
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Κ α ι ν ή Δ ι α θ ή κ η , βιβλία, τετράδιο για σημειώσεις, υλικά χειροτεχνίας, ζωγραφικής και διακόσμησης.
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Τα γεύματα σερβίρονται
στην Τραπεζαρία και
καταναλώνονται εκεί
από όλους μαζί, ως
οικογένεια! Πολλά από
τα φαγητά το παιδί
σας μπορεί να μην τα
έχει δοκιμάσει ακόμα,
ενώ άλλα μπορεί να μην του αρέσουν. Τα γεύματα
είναι προκαθορισμένα από διαιτολόγους, έτσι ώστε
να συνδυάζουν τις προτιμήσεις των παιδιών με την
θρεπτικότητα.

Κινητά Τηλέφωνα, Αιχμηρά αντικείμενα, Ηλεκτρονικά παιχνίδια,
Γουόκμαν, Κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, Όλα τα προϊόντα
καπνού

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 25510
71191. Επίσης στο χώρο της κατασκήνωσης υπάρχει καρτοτηλέφωνο.
Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός της κατασκήνωσης θεωρούνται αποδεκτές από γονείς και παιδιά,
εκτός εάν έχει δοθεί γραπτά διαφορετική
ενημέρωση από τους γονείς.
Τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται στο αρχηγείο την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση
και επιστρέφονται την ημέρα αποχώρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
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Εγερτήριο
Γυμναστική
Πρωινή προσευχή
Αγιογραφικό
Έπαρση σημαίας
Πρωϊνό
Καθαριότητα
Παιχνίδι - Μπάνιο
Ελεύθερος χρόνος
Γεύμα - Ψυχαγωγία
Μεσημεριανή
ανάπαυση
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Απογευματινό
Ομαδικά παιχνίδια Μπάνιο
Θέματα - Συζήτηση
Επικοινωνία
Υποστολή σημαίας
Δείπνο
- Ψυχαγωγία
Βραδινή προσευχή...
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Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης
Γραφείο Νεότητας & Κατήχησης
Πλαταιών & Αμφιπόλεως
(Δίπλα στην Αγία Κυριακή)
Τηλ: 25510 27853, 26359

