Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα
εθελοντικής κοινωνικής
προσφοράς. Σχεδιάζεται
συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Θα υλοποιηθεί τον
Αύγουστο σε 12 μικρά χωριά της.
Σκοπός του προγράμματος είναι η

Η συμμετοχή προβλέπεται να ξεπεράσει

προσωπική ανάπτυξη των νέων, η

τα 600 άτομα, ενώ η ομάδα οργάνωσης,

αλληλεπίδρασή τους με συνομηλίκους του

υποστήριξης καθώς και οι ειδικοί που

ίδιου αλλά και διαφορετικών πολιτισμών

θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα

καθώς και η επαφή τους με το φυσικό

αναμένεται να φτάσουν τους 100.

περιβάλλον μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα

κοινωνικής προσφοράς.

αναπτύσσεται σε δύο μέρη που

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους και

λειτουργούν συμπληρωματικά;

νέους ηλικίας άνω των 14 χρόνων. Οι
συμμετέχοντες, είναι Μεγάλοι Οδηγοί και

α.

12 κατασκηνώσεις κοινοτικής

Στελέχη από τις 85 Ομάδες που

ανάπτυξης σε επιλεγμένα χωριά της

λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά

Περιφέρειας Πελοποννήσου

για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καλούνται

β.

και μέλη ομάδων από Οδηγικές Οργανώσεις

κατασκηνωτών σε κεντρικό σημείο της

στην Ευρώπη (Europe Region WAGGGS)

Περιφέρειας

3ήμερη συνάντηση όλων των

και την Μεσόγειο.
Οι Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης είναι δράσεις διαπολιτισμικής ανταλλαγής ανάμεσα στη
σύγχρονη πόλη και τη σύγχρονη ύπαιθρο. Οργανώνονται σε στενή συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση αλλά και φορείς του τόπου και προσφέρουν έργο στους τομείς του πολιτισμού, του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Η καινοτομία και πρωτοπορία της Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης που την κάνει
και μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του είναι ότι το έργο αποφασίζεται αναπτύσσεται
και υλοποιείται από εφήβους.

12 Κατασκηνώσεις Κοινοτικής

Επιλέχθηκε μια
Περιφέρεια της χώρας
μας ώστε να
μεγιστοποιηθεί το
αποτέλεσμα του έργου
και η απήχησή του.
Η Πελοπόννησος ως
μια μικρογραφία της
Ελλάδας, βουνό και
θάλασσα, πέτρα και
πεύκο, μετέωρη ανάμεσα
στον αρχαίο πολιτισμό
και τη σύγχρονη
πραγματικότητα.
Διαθέτει πολλά μικρά
χωριά, με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά το
καθένα, ενώ παράλληλα
προσφέρει μεγάλη
ποικιλία δράσεων
εθελοντικού έργου.

Ανάπτυξης σε επιλεγμένα χωριά της
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το πρόγραμμα εθελοντικής
εργασίας κάθε κατασκήνωσης
αναπτύσσεται σε τρείς
βασικούς άξονες: άνθρωπος,
πολιτισμός, φυσικό
περιβάλλον.
Οι δράσεις, επικεντρώνονται στην
προσφορά, ενώ διαμορφώνονται
σε συνεργασία με τους κατοίκους
και τους φορείς κάθε χωριού και
βασίζονται στις ανάγκες και τις
ευκαιρίες που αυτό προσφέρει.
Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δράσεων που έχουν στο παρελθόν
πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι:
Διάνοιξη

Διαθέτει πολλά μικρά
χωριά, με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά το
καθένα, ενώ παράλληλα
προσφέρει μεγάλη
ποικιλία δράσεων
εθελοντικού έργου.

και

λαογραφικού

σηματοδότηση
ενδιαφέροντος,

μονοπατιών,
ντοκιμαντέρ

συντήρηση
λαογραφικού

αντικειμένων
περιεχομένου,

δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων, αναβίωση παραδοσιακών
εθίμων, σχεδιασμός ιστοσελίδων, εξωραϊσμός δημόσιων χώρων (παιδικές
χαρές, πλατείες, σχολεία κ.α.), ανακαίνιση και εξοπλισμός αγροτικού ιατρείου
κ.α.

Κάθε ένα από τα 12 χωριά
πρόκειται να φιλοξενήσει για
10 μέρες μια κατασκήνωση
στη οποία θα συμμετέχουν
περίπου
50 έφηβοι και νέοι.

600 κατασκηνωτές θα
συγκεντρωθούν από τις 2 έως
τις 4 Αυγούστου στο Μαίναλο.
Τις ημέρες αυτές οι
κατασκηνωτές θα έχουν την
ευκαιρία να ασχοληθούν με
δραστηριότητες που
σχεδιάζονται ειδικά γι αυτούς,
να ανταλλάξουν σκέψεις,
εμπειρίες, και απόψεις, να
αισθανθούν τη δυναμική που
μπορεί να αναπτύξει ένα
μεγάλο σύνολο. Πιστεύουμε ότι
έτσι καταφέρνουμε να
καλύψουμε σφαιρικά τη
σημερινή ανάγκη των εφήβων
και των νέων να δουν τον εαυτό
τους πέρα από την απαιτητική
καθημερινότητά τους.

«ΤΟ ΕΓΩ»

«TO ΕΓΩ, ΤΟ ΕΔΩ και ΤΟ
ΤΩΡΑ» είναι η Κεντρική
Ιδέα της συνάντησης. Είναι
οι 3 άξονες πάνω στους
οποίους βασίζεται το
πρόγραμμα αυτής της
συνάντησης.

Τα εργαστήρια και οι δράσεις που θα
σχεδιαστούν γι’ αυτή την ενότητα
θέλουμε να αποτελέσουν το ερέθισμα,
την αφορμή για τους συμμετέχοντες να
διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους,
να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να
καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και τη
φαντασία τους, να εκφραστούν και να
δημιουργήσουν.

Περισσότεροι από 40
ειδικοί και φορείς
φέρνουν τις γνώσεις και
την εμπειρία τους στο
Μαίναλο.
Μέσα από τα εργαστήρια και
τις δραστηριότητες που θα
συμμετέχουν, θα μάθουν
από ειδικούς, θα
συνομιλήσουν με
ακαδημαϊκούς, θα
ανταλλάξουν απόψεις και
εμπειρίες, σε ένα περιβάλλον
διαφορετικό, ελεύθερο,
φυσικό, ανοιχτό σε όλα.

3ήμερη συνάντηση κατασκηνωτών.
Όρος Μαίναλο, 2-4 Αυγούστου.
«ΤΟ ΕΓΩ, ΤΟ ΕΔΩ και ΤΟ ΤΩΡΑ»

ΣΤΟΧΟΣ: Να γνωρίσουν οι Μεγάλοι
Οδηγοί και οι Ναυτοδηγοί καλύτερα τον
εαυτό τους, να αναπτύξουν δεξιότητες
να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή και την
αυτοπεποίθηση τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: η Προσωπική Ανάπτυξη
των συμμετεχόντων.

«ΤΟ ΕΔΩ»
ΣΤΟΧΟΣ: Να δοθεί η ευκαιρία
στους Μεγάλους Οδηγούς και
Ναυτοδηγούς να γνωρίσουν τον
ορεινό όγκο και το φυσικό
περιβάλλον του Μαινάλου. Να
βιώσουν τη δυναμική που μπορεί να
αναπτύξει ένα μεγάλο σύνολο και το
έργο που μπορεί να παραχθεί.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: η ζωή στη Φύση.
Τα εργαστήρια και οι δράσεις που
σχεδιάζονται δίνουν την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν
με δράσεις στη φύση, να δοκιμάσουν
τα όρια και τις αντοχές τους, να
γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, την
ιστορία του, τους μύθους και τις
παραδόσεις του, να αναπτύξουν
ταλέντα και δεξιότητες, να
αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε θέματα
που αφορούν την ποιότητα ζωής.

ΤΟ ΤΩΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ: Να δοθεί η ευκαιρία στους Μεγάλους Οδηγούς και Ναυτοδηγούς να αποκτήσουν γνώσεις
και εφόδια που θα τους βοηθήσουν να δυναμώσουν «ψυχικά» ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτοι και
να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ζωής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ο ΕΦΗΒΟΣ και η μορφή της κοινωνίας στην οποία ζει, δρα και διαμορφώνει την
προσωπικότητα και το χαρακτήρα του.
Τα εργαστήρια και οι δράσεις δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με
κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν και επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον τους,
να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες και απόψεις, να προβληματιστούν, να πάρουν πρωτοβουλίες, να
αποκτήσουν γνώσεις ώστε να έχουν το βίωμα και την εμπειρία που θα τους βοηθήσει να
διαμορφώσουν την προσωπική τους «φιλοσοφία» , να κάνουν τις επαγγελματικές τους επιλογές, να
υιοθετήσουν στάσεις ζωής και να γνωρίζουν τη θέση τους στην κοινωνία. Με λίγα λόγια να τους
δώσουμε κάποια εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν τη δική τους Προσωπική
Ταυτότητα.

