Σεπτέμβριος
15

Γνωρίζω το Σώμα Ακριτών

Δημιουργούμε το προφίλ του Ακρίτα που θέλουμε να έχουμε όλη τη χρονιά.

22

Δαιμόνιοι ρεπόρτερ εν
δράσει!

Ως ρεπόρτερ οι Ακρίτες αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τα πάντα για μια πολύ καλή εθελοντική
οργάνωση Νέων και Παιδιών, εν ονόματι Σώμα Ακριτών. Ετοιμάζουν άρθρα και τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

29

Αγναντεύοντας τον
Πενταδάκτυλο

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

Οκτώβριος
Εξόρμηση στον Άγ.Σωζόμενο

Να μιλήσουμε για τα πετρώματα στο άλλοτε χωριό του Αγίου Σωζόμενου

13

6

Αστεροσκοπείο Ακριτών

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

20

Ζώα SOS

Μαθαίνουμε για τα ζώα που κινδυνεύουν και υιοθετούμε ένα ζώο (4/10 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων).

27

Τα πάντα για το Σόφτμπολ

Στο επίκεντρο το σόφτμπολ, μαθαίνουμε κανόνες. Παρακολουθούμε ένα αγώνα από το εξωτερικό.

Νοέμβριος
3-4

Διήμερη εξερεύνηση

Εξερεύνηση της φύσης (Οδηγός για μικρούς Εξερευνητές)

10

Το πρόγραμμα της
Μαργαρίτας

Ένα εργαστήρι με σκοπό να δουλέψουμε ομαδικά αλλά και ως μονάδες χρησιμοποιώντας κυρίως το
μυαλό και τη συνεργασία

17

Μαζί δενόμαστε καλύτερα

Συνδέσεις δοκαριών με σχοινιά, φτιάχνοντας διάφορες χρήσιμες κατασκευές για κατασκήνωση.

24

Πρωτάθλημα σοφτμπολ

Το ετήσιο πρωτάθλημα των ομάδων

Δεκέμβριος
1

Φωτογραφικό σαφάρι: 10
πράματα που μας ενόχλησαν

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

8

Αναρρίχηση

Αναρρίχηση στους ειδικούς χώρους αναρρίχησης στο Λύκειο Ακροπόλεως

15

Δεν είμαστε ρατσιστές
αλλά...

Εργαστήρι για το ρατσισμό με διάφορες δοκιμασίες. Οι πρόσφυγες… μέρος της ζωής μας, μας
αφορούν

22

Πνεύμα Χριστουγέννων

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

Ιανουάριος 2019
5

Ας συνεννοηθούμε
επιτέλους

Μαθαίνουμε σήματα μορς, μηνύματα και σήματα από απόσταση καθώς και σήματα προς ελικόπτερα
μέσα από παιχνίδι και όχι μόνο.

26

Μας βάλανε φωτιά…

Τι κάνουμε στην περίπτωση φωτιάς σε ένα κτίριο. Τρόποι μεταφοράς τραυματία, έτοιμο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης. Οργανώνονται ομάδες άμεσης δράσης

12

Μικροί αρχαιολόγοι εν
δράσει

Να μάθουμε λίγα από τα πολλά που ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι όταν σκάβουν, ερευνούν και
μελετούν διάφορα αρχαία ευρήματα. «Το Βιβλίο της Αρχαιολογίας»

19

Στο ναό της Αφροδίτης

Εκδρομή μέχρι την Πάφο και επίσκεψη στο ναό του Απόλλωνα (Κούριο) και της Αφροδίτης (Κούκλια)

Φεβρουάριος
2

5 περιπτώσεις όπου εμείς θα
δώσουμε τις πρώτες
βοήθειες

Μαθήματα πρώτων βοηθειών για Πρωτοπόρους για ρινορραγία, απλό τραύμα, λιποθυμία, έγκαυμα,
τσίμπημα εντόμου και για Εξερευνητές εκτίμηση καταστάσεως και στραμπούληγμα, κάταγμα, απλό
τραύμα, εξάρθρωση ώμου

9

Ομάδα Άμεσης Δράσης

Καλούμαστε σε ένα έκτακτο περιστατικό. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και σωστά ώστε να σώσουμε
ζωές.

16

Απόγευμα τοπογραφίας

Πρόγραμμα κυρίως για Εξερευνητές. Ανάγνωση χάρτη, προσανατολισμός, orienteering, χρήση
πυξίδας, άσκηση τοπογραφίας. Οι Πρωτοπόροι ασχολούνται με ανιχνευτικά σήματα και πυξίδα

23

Βότανα της Κύπρου

Ανοίγουμε μάτια και μύτη για να γνωρίσουμε τα βότανα της Κύπρου και τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες. Φτιάχνουμε θεραπευτικά ροφήματα και άλλες διάφορες συνταγές.

2

Στην αλυκή Λάρνακας

Εκδρομή για πτηνοπαρατήρηση, στην αλυκή και στη λίμνη Ορόκλινης και παιγνίδια στην παραλία

9

Αγώνες στίβου

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

16

21 χρόνια Σώμα Ακριτών

Γιορτάζουμε!

23

Οι Ακρίτες μαγειρεύουν

Μαγειρείο, άναμμα φωτιάς, και διαγωνισμός μαγειρικής

30

Ώρα της Γης

Ας γιορτάσουμε την ώρα της Γης με τα φαναράκια μας το βράδυ στους δρόμους και με τους γονείς
μας. Εξηγούμε γιατί το κάνουμε αυτό. Βραδινή συνάντηση (30/3/19 – Ώρα της Γης)

Μάρτιος

Απρίλιος
Προετοιμασία διαγωνισμού

Ο μεγάλος διαγωνισμός πλησιάζει και οι ομάδες προετοιμάζονται

13

6

Διαγωνισμός ομάδων

Διήμερη κατασκήνωση

20

Αγώνας Orienteering

Αγώνας αγωνιστικού προσανατολισμού σε πάρκο της Λευκωσίας

Μάιος
Στην Παλιά Λευκωσία

Όχι διαγωνισμός. Κάθε ομάδα περνά από σταθμούς και μαθαίνει. Ίσως και με ποδήλατα…

11

4

Η πράσινη γειτονιά

Να μάθουμε πως η οδός όπου ζούμε, η γειτονιά μας, μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο υγιεινές
και πιο ποιοτικές. Σήμερα θα μάθουμε για την «πράσινη γειτονιά»

18

Οι Ακρίτες εκστρατεύουν!

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

25

Τελευταία συνάντηση

Κλείνουμε τη σειρά των συναντήσεων μας γιορταστικά

Ιούλιος
5-8

Κατασκήνωση στα βουνά

