YMCA Thessaloniki & YMCA Denmark
Στα πλαίσια της διεθνούς διάστασης της Χ.Α.Ν.Θ. και της ήδη υπάρχουσας
συνεργασίας της με την Χ.Α.Ν. της Δανίας (YMCA Denmark), το καλοκαίρι
του 2022 θα πραγματοποιηθεί ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα
Ιστιοπλοϊκής εξόρμησης.

LeaderShip:
Intercultural Sailing Camp with YMCA Denmark
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους 15 – 18 ετών εκ
μέρους των δύο Χ.Α.Ν., με σκοπό την βιωματική εκπαίδευσή τους σε
θέματα Ιστιοπλοΐας, πολιτισμού, θέματα συνεργασίας και ομαδικότητας,
καθώς και επικοινωνίας και ηγεσίας.
Το πρόγραμμα αυτό, έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους νέους
συμμετέχοντες από τις δύο χώρες μέσω του υγρού στοιχείου και της
Ιστιοπλοϊας, αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία της Χ.Α.Ν.Θ. στην
υλοποίηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
και
προγραμμάτων
ανταλλαγής, με τρόπο ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό!
Η δραστηριότητα με ιστιοπλοϊκά σκάφη θα πραγματοποιηθεί από τις 18 –
22 Ιουλίου, στην ενδιαφέρουσα και πανέμορφη περιοχή της Χαλκιδικής. Θα
δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να κολυμπήσουν στα
πρασινογάλαζα νερά της Σιθωνίας και να διανυκτερεύσουν σε όρμους
όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο από θάλασσα, με σκάφος.
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:










Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Αγγλικά
Συμμετέχοντες: Νέοι εκ μέρους Χ.Α.Ν.Θ. και νέοι από την Χ.Α.Ν. Δανίας
Ηλικία συμμετεχόντων: 15 - 18 ετών (2007, 2006, 2005, 2004)
Ημερομηνίες Προγράμματος: 18 Ιουλίου – 23 Ιουλίου 2022
Διάρκεια Ιστιοπλοϊκού προγράμματος: 5 ημέρες
Τοποθεσία: Χαλκιδική (Ν. Μαρμαράς, Πόρτο Καρρά, Πόρτο Κουφό,
Παλιούρι, Κέλυφος - Χελώνα)
Ελάχιστος - Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 24 - 30 άτομα
Συνοδοί: 2 άτομα εκ μέρους Χ.Α.Ν.Θ. και 2 άτομα εκ μέρους Χ.Α.Ν.
Δανίας
Κόστος προγράμματος: 650€

Σκοπός του προγράμματος:







Εκμάθηση γλώσσας (Αγγλικά)
Εκμάθηση Ιστιοπλοΐας
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Κατασκηνωτική εμπειρία
Βιωματική Εκπαίδευση
Ανταλλαγή κουλτούρας και καλών πρακτικών

Γίνε κι εσύ μέλος της παγκόσμιας οικογένειας της Χ.Α.Ν.Θ.
κι έλα να αρμενίσουμε παρέα!
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “LeaderShip” από το link
παρακάτω: https://bit.ly/3Jk4BHw
Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, Τρίτη 01/03, ώρα 12:00μ.
https://ymca.gr/programmata/leadership-diapolitismiko-programmaistioploikis-exormisis/
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την κα Έμμα Συμεωνίδου στο e.symeonidou@ymca.gr ή
στο 2310 265 776.
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