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ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
Στο Ρυθμό Της Ζωής Που Συναρπάζει !

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κύριος στόχος του εντύπου αυτού είναι να δώσει
στους γονείς των Λυκοπούλων της Αγέλης μας, την
ευκαιρία να γνωρίσουν την ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΚΗΝΩΣΗ της
82ης Αγέλης Λυκοπούλων.
Προσπάθεια μας είναι να σας βοηθήσουμε να
αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της φετινής
κατασκήνωσης αλλά και να αντιληφθείτε το μέγεθος των
εμπειριών που θα αποκτήσουν τα παιδιά σας
συμμετέχοντας σε αυτή.

Να η ζωή που δεν τη νοιώθει
όποιος δεν έζησε μαζί μας....
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣH;
Για κάθε Λυκόπουλο Κατασκήνωση σημαίνει :
Υγιεινή ζωή στο ύπαιθρο.
Γνωριμία με τη φύση.
Οργάνωση της καθημερινής ζωής χωρίς τη συνεχή επίβλεψη από
τους γονείς.
Ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας και τους αισθήματος της
ευθύνης.
Διάπλαση χαρακτήρα.
Συντροφική Ομαδική Ζωή, συνεργασία και άμιλλα.
Παιχνίδι περιπέτεια και δράση.
Εμπλουτισμός Γνώσεων.
Δημιουργία στενότερων δεσμών φιλίας με τα άλλα Λυκόπουλα και
τους Βαθμοφόρους.
Ανάπτυξη των σωματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων τους.
• Η κατασκήνωση μα σχεδιάζεται για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες
των συγκεκριμένων παιδιών της Αγέλης μας. Ακόμη τα ίδια τα παιδιά
φροντίζουν σε κάποιο βαθμό στον προγραμματισμό της, με τη βοήθεια
των εκπαιδευόμενων Βαθμοφόρων τους. Άρα η κατασκήνωση δεν μπορεί
παρά να είναι φτιαγμένη «στα μέτρα τους».
• Σκοπός μας είναι η διασκέδαση και η απόκτηση χρήσιμων εμπειριών και
γνώσεων. Αυτό κάνει τις Προσκοπικές κατασκηνώσεις μοναδικές.
• Το πρόγραμμα της Προσκοπικής κατασκήνωσης είναι σχεδιασμένο με
τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες για γνώσεις και εμπειρίες μέσα από
συναρπαστικές δράσεις παιχνίδια και πολλή περιπέτεια.
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Το πρόγραμμα της Προσκοπικής κατασκήνωσης δεν είναι ποτέ το
ίδιο. Κάθε χρόνο, μέσα από ένα καινούριο θέμα και με διαφορετικούς
ρόλους τα λυκόπουλα ζουν την περιπέτεια της κατασκήνωσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους η θερινή κατασκήνωση αποτελεί
τόσο για τα παιδιά τόσο και για τη δουλειά μας στον Προσκοπισμό το
επιστέγασμα των δράσεων κάθε Προσκοπικής χρονιάς.
Στην Προσκοπική κατασκήνωση κάθε Λυκόπουλο καλείται,
πάντοτε με τη βοήθεια και με τη στήριξη των βαθμοφόρων του, να
αντιμετωπίσει πολλές και διάφορες προκλήσεις, τις οποίες μαθαίνει να
αντιμετωπίζει σχεδόν αποκλειστικά με τις δικές του γνώσεις και δυνάμεις.
Πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για κάθε
παιδί. Από εσάς εξαρτάται αν θα τις αποκτήσει ή αν θα τις στερηθεί.

Οι πρόσκοποι προετοιμάζονται
359 μέρες το χρόνο για
7 μέρες κατασκήνωση
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει οι Προσκοπικές
κατασκηνώσεις και ειδικά αυτές των Λυκοπούλων έχουν
κάθε χρόνο και διαφορετικό θέμα.
Για την καλύτερη λειτουργία και ομαλή διεξαγωγή του
προγράμματος κάθε χρόνο αποφασίζεται ένα κεντρικό θέμα όπου οι
εκπαιδεύσεις τα παιχνίδια και γενικά όλες οι δράσεις σχετίζονται με αυτό.
Έτσι τα Λυκόπουλα καλούνται κάθε φορά να υποδυθούν και ένα
διαφορετικό ρόλο που κάνει την κατασκήνωση ακόμη πιο συναρπαστική
Το κεντρικό θέμα της φετινής κατασκήνωσης είναι:
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Πρωινές
Δραστηριότητες:
Οπωσδήποτε
πρωινή γυμναστική (για σίγουρο ξύπνημα)
η απαραίτητη καθαριότητα (ατομική και
κατασκήνωσης)
εκπαιδεύσεις,
ζωηρά
παιχνίδια κ.α.

Απογευματινές
Δραστηριότητες: Μεγάλα
παιχνίδια,
πρωταθλήματα,
χειροτεχνίες,
εκπαιδεύσεις κ.α.
Βραδινές
Δραστηριότητες:
Νυκτερινά
παιχνίδια, προσκοπικές πυρές αστερισμούς
κ.α.
Άλλες
Δραστηριότητες:
εκδρομή κ.α.

Εκκλησιασμός,

Να αναφέρουμε επίσης ότι στο πρόγραμμα
περιλαμβάνονται
και
πολλές
πολλές
εκπλήξεις.
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ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΜΕ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η Θερινή κατασκήνωση της 82ης Αγέλης θα
πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 20 Ιουλίου
μέχρι και το επόμενο Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Η Κατασκήνωση θα είναι στον Κατασκηνωτικό χώρο του
Σώματος Κυπρίων Οδηγών, στο Τρόοδος

Στην Κατασκήνωση θα είναι μαζί μας οι Αγέλες
του 287 Τσερίου και του 299 Περιφερειακού Ιδαλίου
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ
-Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 120
ευρώ.
-Για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά το
Σύστημα παραχωρεί κάποιες διευκολύνσεις.
-Αν μια οικογένεια αδυνατεί να στείλει το παιδί
της στην κατασκήνωση λόγω οικονομικών, δεν
χρειάζεται να του την στερήσετε. Επικοινωνήστε
μαζί μας για να το διευθετήσουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Οι επισκέψεις στον χώρο της κατασκήνωσης απαγορεύονται
λόγω του ότι η επίσκεψη μερικών από τους γονείς των παιδιών
προκαλεί αναστάτωση τόσο στα ίδια τα παιδιά τους, περισσότερο όμως
στα άλλα παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούν να τα επισκεφτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι κατασκηνωτές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους
οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικών συσκευών όπως για
παράδειγμα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ !
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αν για οποιοδήποτε και μόνο σοβαρό
λόγο χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί
μας
κατά
την
διάρκεια
της
κατασκήνωσης μπορείτε να μας βρείτε
στα πιο κάτω τηλέφωνα:
Άντρη Αβραάμ : 99805782
(παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε μαζί
μας μονό κατά τις ώρες ξεκούρασης 14:0016:00 )

Υγιεινή :
Θερμή παράκληση του επιτελείου
της κατασκήνωσης είναι όπως πριν
προσέλθουν
τα
παιδιά
στην
κατασκήνωση να τα ελέγξετε για τυχόν
ψείρες στα μαλλιά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι
κατασκηνωτές
απαγορεύεται
να
φέρουν
μαζί
τους
οποιασδήποτε μορφής
τρόφιμα.
(Εξάλλου
ποιος
θα
ήθελε
επισκέψεις
από
ανεπιθύμητα έντομα ή
ερπετά)

ΧΡΗΜΑΤΑ – ΚΑΝΤΙΝΑ:
Η καντίνα δεν θα λειτουργήσει για την
κατασκήνωση μας εφόσον η διατροφή των παιδιών
καλύπτεται πλήρως με συχνά γεύματα και
ροφήματα. Επιπλέον χρήματα δεν χρειάζεται να
δώσετε στο παιδί σας αφού δεν υπάρχει τρόπος
να αξιοποιηθούν.
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ΤΥΠΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
06:30
06:45
07:00
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:15
09:15 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 18:15
18:15 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30 - 22:45
21:45 - 22:00
22:00
22:30 - 24:00

Έγερση Βαθμοφόρου και Εξάδας υπηρεσίας
Έγερση Βαθμοφόρων
Έγερση κατασκηνωτών
Πρωινή γυμναστική
Ατομική καθαριότητα
Πρόγευμα
Καθαριότητα χώρου - Προετοιμασία για επιθεώρηση
Επιθεώρηση
Τυπικά έναρξης – Έπαρση – Ανακοινώσεις – Αλλαγή στολής
Απασχόληση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Ρόφημα
Απασχόληση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Προετοιμασία για γεύμα
Γεύμα
Ανάπαυση – Μπάνιο
Ρόφημα
Απασχόληση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Ελεύθερη ώρα - Προετοιμασία για δείπνο
Δείπνο
Απασχόληση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Συμβούλια Εξάδων
Συμβούλιο Επιτελείου με Πρώτους Εξάδων
Προσευχή – Κατάκλιση – Σιωπητήριο
Συμβούλιο Βαθμοφόρων
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ (Παντελόνι+ Πουκάμισο+ κάλτσες +
ζώνη+ μαντίλι )(και κρεμαστάρι)
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΑΥΡΑ Ή ΚΑΦΕ
ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( για 10 μέρες )
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (για 10 μέρες)
ΠΟΥΛΟΒΕΡ Ή ΤΡΙΚΟ
ΚΑΛΤΣΕΣ (για 10 μέρες)
ΕΣΩΡΟΥΧΑ (για 10 μέρες)
ΠΥΝΤΖΑΜΕΣ
Αδιάβροχο (απαραίτητο)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΚΡΥ
ΜΑΓΙΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ
ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ
ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΥΠΝΟΣΑΚΚΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑ
ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΣΑΠΟΥΝΙ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ,
ΧΤΕΝΙΑ, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΑΓΟΥΡΙ (ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ)
ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΙΑ ΝΑΙΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΡΩΜΕΝΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Φωτογραφική Μηχανή
Μουσικό Όργανο
Βιβλία
Σκάκι, Τάβλι
Μαξιλάρι
Ότι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τα είδη που δεν αναγράφονται στον
κατάλογο
απαγορεύονται
(π.χ.
Ηλεκτρονικά παιχνίδια ταμπλετ ( ipad ),
κινητά τηλέφωνα κτλ)
• Όλα τα προσωπικά είδη να είναι
μαρκαρισμένα με τα αρχικά του παιδιού.
• Το κάθε παιδί πρέπει να έχει τα δικά
του προσωπικά είδη έστω και αν
πρόκειται για αδέρφια
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