ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
16 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΡΑΣΗ
Εισαγωγικό πρόγραμμα.
Στόχοι και προκλήσεις της
νέας χρονιάς

23 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα
έχουμε ένα Ακριτικό
φεστιβάλ, στο οποίο θα
συμμετάσχουν οι μικροί
μας Ακρίτες και οι φίλοι
τους. Νέοι Ακρίτες και
αρχηγοί το διοργανώνουν

Θα στηθεί ένα εργαστήριο
για να γνωρίσουμε τον
εαυτό μας, αλλά και
τρόπους αύξησης της
αυτοπεποίθησης μας!

21 ΤΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΤΩΝ
ΑΚΡΙΤΩΝ
Βραδινή επίσκεψη στο
αστεροσκοπείο της παλιάς
Λευκωσίας με τους
αστεροσκόπους να μας
εξηγούν πολλά και
διάφορα

28 ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗ
ΦΥΣΗ
Εκπαίδευση σε θέματα
επιβίωσης: Καταφύγιο,
πόσιμο νερό, τροφή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ετήσιο
πρόγραμμα
Σώματος Ακριτών
2017-18
25 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ
Μαθαίνουμε τις ασχολίες
που έχει μία φάρμα
καθώς επίσης
διασκεδάζουμε με τις
διάφορες δραστηριότητες

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Σε διάφορους σταθμούς
(τους τομείς απασχόλησης
των Ακριτών), θα έχουμε
δοκιμασίες και παιχνίδια,
γνωρίζοντας τι κάνουμε
στους Ακρίτες. Ανοιχτό
για φίλους

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ
ΠΤΗΝΩΝ
Συμμετοχή στον περίπατο
προς τη λίμνη Αθαλάσσας
και παρατήρηση πουλιών
με τηλεσκόπια

7 ΒΡΑΔΙΝΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί
στην παλιά Λευκωσία και
στόχο θα έχει τη συλλογή
διάφορων πληροφοριών
για την πόλη

14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

για τους Πρωτοπόρους
και Εξερευνητές που θα
γίνει στις 7 Ιανουαρίου
2018.

4-5 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Στόχος είναι να
διανυκτερεύσουμε σε
καλύβες και να κάνουμε
πράξη όλα όσα θα
μάθουμε. Αν ο καιρός δεν
το επιτρέπει τότε θα
στήσουμε αντίσκηνα

11 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΟΦΤΜΠΟΛ – ΟΙ
ΚΟΟΥΤΣ!
Οι Νέοι αναλαμβάνουν να
κοουτσάρουν μία ομάδα
στο πρωτάθλημα των
μικρών μας. Βραβείο στον
κόουτς της χρονιάς!

18 ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!
Ένα εργαστήριο
ομαδικότητας για
Πρωτοπόρους,
Εξερευνητές και Νέους
Ακρίτες με στόχο να
νοιώσουμε σαν οικογένεια
όπου ο ένας νοιάζεται και
γνωρίζει πραγματικά τον
άλλο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
5 ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

2 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΕ
ΜΟΥΣΕΙΟ

30 ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΓΝΩΡΙΖΩ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ

γονείς μας, με θέμα τα
βότανα. Τα έσοδα θα
πάνε για φιλανθρωπικό
σκοπό

2 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ

Η νέα χρονιά ξεκινά
διασκεδαστικά με
μπόουλινγκ και δείπνο.
Κερνάμε όλοι τον νικητή!

13 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Να ετοιμάσουμε άρθρα,
ρεπορτάζ για να
δημοσιευθούν στην
επίσημη μηνιαία
εφημερίδα του Σώματος

H ώρα της αληθινής
προσφοράς!

10 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ
Κυριακάτικη εκδρομή στο
χωριό Αυγόρου.
Μαθαίνουμε για τα βότανα
και τη χρησιμότητά τους
στο σπίτι, στην υγεία μας,
μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες

20 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ
Σε ομάδες και με
διάφορους τρόπους, θα
παρουσιαστούν χοροί, η
κουζίνα, μουσική και ότι
άλλο σκεφτούμε που να
είναι αφρικανικό

16 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ
ΑΡΩΜΑΤΑ
Ετοιμαζόμαστε για το μίνι
φεστιβάλ βοτάνων

30 ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΩΝ - ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!
Οι Ακρίτες διοργανώνουν
ένα φεστιβάλ με
προσκεκλημένους τους

28 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ
Κατά τη διάρκεια της
ποδηλασίας θα
συναντούμε διάφορες
δοκιμασίες τις οποίες θα
πρέπει να περάσουμε με
επιτυχία…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

σε φουλ ετοιμασίες…

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Οι ημερομηνίες
είναι
προκαταρκτικές
και θα
επιβεβαιώνονται
με ανακοινώσεις

10 ΤΑ 20ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ

3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Οι ομάδες θα επιλέξουν τη
δική τους συνταγής

Στόχος μας θα είναι να
γιορτάσουμε με
πανηγυρικό τρόπο τα
εικοσάχρονα μας. Ας
θυμηθούμε λίγο τα
προηγούμενα χρόνια τις
πετυχημένες μας
Ακριτικές Βραδιές με την
παρουσία των γονιών

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ…
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο καθέ Νέος Ακρίτας θα
παρουσιάσει ένα
επάγγελμα το οποίο τον
ενδιαφέρει και του
φαίνεται ιδιαίτερο

24 ΕΙΣΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΜΟΥ…
Εργαστήριο που στόχο
έχει τον τρόπο της
προσωπικής οργάνωσης
μας και πως να
ξεπερνούμε της
προσωπικές μας
αδυναμίες

Φτιάχνουμε μια μεγάλη…
ξυλινοσχοινένια γέφυρα.
Ποιος θα είναι ο
αρχιτέκτονας και ποιος ο
μηχανικός. Και φυσικά οι
μάστορες που θα κάνουν
το σχέδιο πραγματικότητα

Tα 20χρονα μας
πλησιάζουν. Και
σκοπεύουμε να τα
γιορτάσουμε! Μπαίνουμε

16 ΑΘΛΗΤΙΚΗ…
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
Παρακολούθηση των
παγκύπριων αγώνων
στίβου στο στάδιο ΓΣΠ

21 ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΟΦΤΜΠΟΛ
Η μεγάλη σύγκρουση
των… γιγάντων: Νέοι
Ακρίτες Vς Αρχηγοί. Οι
ηττημένοι κερνούν…
λουκουμάδες στους
νικητές…

23-24 ΔΙΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΤΡΟΟΔΟΣ
Εκδρομή στο Κέντρο
Επισκεπτών του
Γεωπάρκου Τροόδους
στον Αμίαντο.
Διανυκτέρευση σε
αντίσκηνα στο Τρόοδος

24 ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Κατασκευάζουμε μια
κατασκήνωση από
μοντέλα κατασκευών σε
κλίμακα 1:10. Η έκθεση
θα στηθεί και θα
παρουσιαστεί σε όλους
τους Ακρίτες στο επόμενο
διήμερο

28 ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ο κλασσικός ετήσιος
αγώνας orienteering με
έπαθλα για τους νικητές

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
3 ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
ΓΙΟΡΤΑΣΜΩΝ

Ο μεγάλος διήμερος
διαγωνισμός των Νέων
Ακριτών. Το πιο…
ζωντανό και ενδιαφέρον
διήμερο της χρονιάς!

17 Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ

17 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Ο παλαιότερος αθλητικός
θεσμός του Σώματος.
Αγώνες στίβου με δρόμο
ταχύτητας, δρόμο
αντοχής, άλμα σε μήκος
χωρίς φόρα, ρίξιμο
μπάλας και
σκυταλοδρομία

14 ΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΕΝΤΑΘΛΟ

31 ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ενημέρωση για το
Ακριτικό Πένταθλο. Ένα
ποικίλο πρόγραμμα με
πολλές γνώσεις

Το πρόγραμμα των Νέων
Ακριτών και των Ακριτών
18+ για το 2017-18

9 ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ
Αλλά με σωστό τρόπο! Με
σεβασμό προς το
περιβάλλον και τους
συνανθρώπους μας…

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ταξίδι σε χώρα της
Ευρώπης και
κατασκήνωση μίας
βδομάδας. Για Ακρίτες
από 11 χρονών και άνω.
Το μεγάλο φινάλε της
χρονιάς!

