
   
 
 
 
 
 
 

Στις κατασκηνώσεις, μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή παιδιά των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων 
των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς  
και του Δημοτικού Σχολείου Κορνέσιος. 

 
        Το ποσό συμμετοχής έχει  

καθοριστεί στα €140,00  
      για κάθε παιδί. 

 
            Παρακαλούνται οι γονείς που  

        ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  
     τα παιδιά τους, να συμπληρώσουν  

      την πιο κάτω δήλωση και να  
την παραδώσουν στο σχολείο τους  

          το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 
      2019. Οι πληρωμές για τη  

συμμετοχή των παιδιών θα γίνονται: 
            Δευτέρα 3/6 και Τετάρτη 5/6 από τις 8:00-15:00 
            και την Τρίτη 4/6 από τις 10:00-18:00 

στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς  
(Σε περίπτωση ακύρωσης τα  
λεφτά δεν θα επιστρέφονται). 

 
Για περισσότερες πληροφορίες        

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα       
Γραφεία του   Δήμου Αγλαντζιάς  
με τη Βοηθό Γραμματειακή 
Λειτουργό Σ.Κ.Ε 
Κωνσταντίνα Ανδρέου στο  

       τηλ.22462233 (από τις 8:00-15:00).  
          Να αναφέρουμε ότι θα δίνεται σειρά  
      προτεραιότητας των παιδιών με βάση  

         την ημερομηνία δήλωσής τους.  
    

 
 
 
 
 
 
 

Πάμε
κατασκήνωση, 

 

πάμε
 Πεδουλά! 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ  2019 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Σ.Κ.Ε.  
  ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ Σ.Κ.Ε. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
    



   
 
 
 
 
 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 
Οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του 
Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας (Σ.Κ.Ε.) 
του Δήμου Αγλαντζιάς, διεξάγονται εδώ και 
χρόνια με μεγάλη επιτυχία, στον Πεδουλά, 
κάτι το οποίο διαπιστώνουμε μέσα από τα 
παιδικά χαμόγελα και τα λογάκια των ίδιων 

 
 
 
 
 
 
 

 

Κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής 
βδομάδας, το παιδί σας θα διαμένει σε ένα 
χώρο που θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει 
μια μοναδική εμπειρία και να αναπτύξει τις 
κοινωνικές του συναναστροφές. Του δίνεται 
η ευκαιρία να διευρύνει τους πνευματικούς 

 
 
 
 
 

 
Μικροί μας φίλοι και μικρές μας φίλες, 

 

Σάς προσκαλούμε στις κατασκηνώσεις μας για να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να 

περάσουμε όμορφα, να αναζωογονηθούμε! Να θυμάστε πως θα ξεκουραστούμε στο βουνό και 
θα κουραστούμε από τα γέλια! 
 
Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν ως προσωπικότητες στους ακόλουθους σημαντικούς τομείς: 

 
 
 
 
 

 
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 
Επιτρέπονται: 
 
•  Κινητά τηλέφωνα (θα χρησιμοποιούνται 

μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο κι όχι 
κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε άλλων 
δραστηριοτήτων) 

 
 
 
 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 
 
 
Όνομα μαθητή/τριας 

των παιδιών που συμμετέχουν. Η 

κατασκήνωση στεγάζεται και φέτος, όπως 

και τις προηγούμενες χρονιές, στο Γυμνάσιο 

Πεδουλά. 
 

Το Σ.Κ.Ε. Δήμου Αγλαντζιάς από το 2014, 

πραγματοποιεί τις παιδικές κατασκηνώσεις 

σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, είναι 

υπεύθυνο για τον καταρτισμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για 

την επιλογή της Αρχηγού της κατασκήνωσης 

και για τις ομαδάρχισσες με διαφανείς 

διαδικασίες.  

τους ορίζοντες, να αναπτύξει τεχνικές 

δεξιότητες και να βελτιώσει τη φυσική του 

κατάσταση. Μέσα από την 7ήμερη διαμονή 

του, σε κατάλληλα διαμορφωμένους 

ασφαλείς χώρους μακριά από την οικογένεια 

του, καθοδηγούμενο από ειδικά 

εκπαιδευμένους δασκάλους και 

υποστηρικτικό υλικό θα ζήσει μια νέα 

εμπειρία που θα τη θυμάται για όλη του τη 

ζωή. 
 
Τα παιδιά θα βρεθούν και θα αναπνεύσουν 

τον καθαρό αέρα της Κοιλάδας της 

Μαραθάσας, θα ξεκουράσουν σώμα και 

πνεύμα μέσα στη δροσιά του βουνού και θα 

έρθουν σε επαφή με το ευρύτερο 

περιβάλλον (Πεδουλάς και Τρόοδος), ενώ θα 

ψυχαγωγηθούν και θα γνωρίσουν παιδιά 

από άλλα σχολεία του Δήμου Αγλαντζιάς. 

• Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας 
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτονομίας 
• Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης 
• Ανάληψη υπευθυνοτήτων και προσωπικής 

ευθύνης 
• Καλλιέργεια γνώσεων 
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων (ψυχοκινητικών, 

αναστοχαστικών, κ.ά.). 

 
ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 
 
Το κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του: 
 
• Βαμβακερά μπλουζάκια και σορτς για τις 

αθλητικές και άλλες δραστηριότητες 
• Εσώρουχα και κάλτσες 
• Πιτζάμες 
• Μία μακριά φόρμα, μία μπλούζα φούτερ ή 

μία ζακέτα, και ένα λεπτό μπουφάν (λόγω 
υψομέτρου) 

• Αθλητικά παπούτσια και σαγιονάρες 
• Ένα ζευγάρι σεντόνια, μαξιλαροθήκη και 

κουβερτούλα (λόγω υψομέτρου) 
• Πετσέτες, μία για το πρόσωπο και μία για 

το σώμα 

 
•  Είδη προσωπικής υγιεινής 

(οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, 
σαπούνι/αφροντούς, σαμπουάν, 
σφουγγάρι, χτένα) 

• Καπέλο για τον ήλιο (αν το παιδί σας είναι 
ευαίσθητο, και αντηλιακό) 

•  Ένα μικρό σακίδιο ή μία μικρή τσάντα 
•  Παγούρι νερού 
•  Φαναράκι. 
•  Δύο - τρεις σακούλες για τα άπλυτα. 

 
Καλό είναι: 
 
•  Η ποσότητα των ρούχων και των 

εσωρούχων να είναι ανάλογη με τις 
ημέρες διαμονής. 

 

Προαιρετικά ο κατασκηνωτής μπορεί 
να πάρει μαζί του: 
•  Επιτραπέζια παιχνίδια 
•  Βιβλία 
•  Μουσικά όργανα που θα δοθούν για 

φύλαξη στο αρχηγείο 

 
Δεν επιτρέπονται: 
• Αιχμηρά αντικείμενα (σουγιάδες, κλπ.) 
•  Αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν 

ατύχημα (καθρεφτάκια, κλπ.) 

 

 
Σχολείο  
 
 

 

Τάξη/τμήμα  
 
 

 

Διεύθυνση  
 
 

 

Τηλέφωνο 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ 
 
Επιθυμώ το παιδί μου να συμμετάσχει 
στις Παιδικές Κατασκηνώσεις στον 

Πεδουλά 
 

στην:   

Α’ Αποστολή 24.6.2019 - 1.7.2019 

Β’ Αποστολή 1.7.2019 - 8.7.2019 

Γ’ Αποστολή 8.7.2019 - 15.7.2019  
 
 
 

 

Όνομα ολογράφως και υπογραφή 
Γονιού/Κηδεμόνα  
 
 

 
Ημερομηνία  


