Σεπτέμβριος
15

Δυναμική επιστροφή

Μελετάμε το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και καθορίζουμε τους στόχους, τις προσδοκίες και τις ομάδες

22

Βότανα της Κύπρου

Επίσκεψη σε φυτώριο για να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των βοτάνων και μεγαλώνουμε το δικό μας φυτό

29

Βραδινή συζήτηση

Με ειδικό θέμα Και θα δοθούν τα θέματα των ερευνών

Οκτώβριος
6

Εξόρμηση στον Άγιο
Σωζόμενο

Να μιλήσουμε για τα πετρώματα στο άλλοτε χωριό του Αγίου Σωζόμενου

13

Αγναντεύοντας τον
Πενταδάκτυλο

Να μάθουμε λίγα πράγματα για την Κύπρο μας, που είναι μοιρασμένη εδώ και 44 χρόνια (2-11-2013)

20

Φωτογραφικό σαφάρι: 10
πράματα που μας ενόχλησαν

Ποδηλατώντας στην πόλη κατά ομάδες, και εντοπισμός άσχημων συνηθειών. Ετοιμασία παρουσίασης σε
PowerPoint και παρουσιάσεις όλων των ομάδων

27

Αστεροσκοπείο Ακριτών

Βραδινό πρόγραμμα με τα αστέρια και τους πλανήτες, στο αστεροσκοπείο που θα στήσουμε εμείς

Νοέμβριος
3-4

Διήμερη εξερεύνηση

Διήμερο σε βιολογική φάρμα

10

Εργαστήριο ηγεσίας

Με σκοπό την ανάπτυξη των ηγετικών μας προσόντων

17

Βραδινός αγώνας
Orienteering

24

Αναρρίχηση

Αναρρίχηση στους ειδικούς χώρους αναρρίχησης στο Λύκειο Ακροπόλεως

Δεκέμβριος
1

Σεμινάριο γνώσης

Διανυκτέρευση στη λέσχη μας για σεμινάριο γνώσης – παρουσίαση των ερευνών

8

Ημερίδα Φιλοσοφίας

Εργαστήρι με φιλοσοφικές δοκιμασίες και συζητήσεις

15

Αιμοδοσία

Ετήσια αιμοδοσία Σώματος Ακριτών

22

Πνεύμα Χριστουγέννων

Πώς να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα; Σκεφτόμαστε, οργανωνόμαστε και γιορτάζουμε!

Ιανουάριος 2019
5

Στη πινακοθήκη

12

Εργαστήριο για τους
πρόσφυγες

Μέσα από το εργαστήριο θα δούμε πως νοιώθουν οι πρόσφυγες. Επίσκεψη στην Ύπατο Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

19

Μπαλέτο VS Hip-Hop

Μια αλλιώτικη συζήτηση και δυναμική αναμέτρηση…

26

Εκδρομή στο ναό της
Αφροδίτης

Εκδρομή αρχαιολογίας και επίσκεψη στο ναό του Απόλλωνα (Κούριο) και της Αφροδίτης (Κούκλια)

Φεβρουάριος
2

Πρώτες βοήθειες

Μαθήματα πρώτων βοηθειών για Νέους Ακρίτες και οργάνωση της άσκησης ετοιμότητας

9

Μαθαίνοντας τον κόσμο

Διαγωνιστική βραδιά κατά ομάδες αφιερωμένη σε μια χώρα: παραδόσεις, τρόπος ζωής, κουζίνα κλπ

16

Ομάδα Άμεσης Δράσης

Καλούμαστε σε ένα έκτακτο περιστατικό (14:15 πέφτουν τηλέφωνα, να δούμε αν όντως έρθουν).
Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και σωστά ώστε να σώσουμε ζωές.

23

Εξερεύνηση στην παλιά
Λευκωσία

Κλασική εξερεύνηση της παλιάς Λευκωσίας

Μάρτιος
2

Εκδρομή στην αλυκή
Λάρνακας

Εκδρομή για πτηνοπαρατήρηση, επίσκεψη στον Τεκκέ και παιγνίδια στο Μακένζυ

9

Αγώνες στίβου

Οι ετήσιοι αγώνες στίβου με αγώνα ταχύτητας, αντοχής, ρίξιμο σφαίρας και άλμα σε μήκος

16

21 χρόνια Σώμα Ακριτών

Γιορτάζουμε!

23

Απόγευμα τοπογραφίας

Πρόγραμμα κυρίως για Νέους Ακρίτες. Ανάγνωση χάρτη, προσανατολισμός, orienteering, χρήση
πυξίδας, άσκηση τοπογραφίας σε μικρή απόσταση.

30

Μεγάλη κατασκευή

Μεγάλη ξύλινη κατασκευή με συνδέσεις και κόμπους

Απρίλιος
6

Προετοιμασία για
διαγωνισμό

Ο μεγάλος διαγωνισμός πλησιάζει και οι ομάδες προετοιμάζονται

13

Ακριτικό Πένταθλο

Ο μεγάλος διαγωνισμός των Νέων Ακριτών

20

Τουρνουά σόφτμπολ

Με προσκεκλημένους τους Ακρίτες 18+ τους ομαδάρχες και άλλους

4

Η πράσινη γειτονιά

Να μάθουμε πως η οδός όπου ζούμε, η γειτονιά μας, η κοινότητα μας, μπορούν να γίνουν πιο
ανθρώπινες, πιο υγιεινές και πιο ποιοτικές.

11

Μέρα της Ευρώπης

9/5: μέρα της Ευρώπης

18

Οι Ακρίτες εκστρατεύουν!

Διοργανώνουμε μια μεγάλη ηλεκτρονική και όχι μόνο εκστρατεία για το κοινό καλό: «Ελεύθερα
πεζοδρόμια για πεζούς», αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με ειδική εκδήλωση

25

Γιορταστική τελευταία
συνάντηση

Κλείνουμε τη σειρά των συναντήσεων μας γιορταστικά

Μάιος

Ιούλιος
5-8

Κατασκήνωση στα βουνά

