Κατασκήνωση Χ.Α.Ν. στην Αμερική
YMCA Camp Hi – Rock
Με χαρά η Χ.Α.Ν.Θ. ανακοινώνει την επανέναρξη των επισκέψεων νέων
από τη χώρα μας, σε Αμερικανικά κατασκηνωτικά προγράμματα. Ενός
προγράμματος όπου δεκάδες Ελληνόπουλα, στο παρελθόν, είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν και να ζήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής,
όπου ακόμη και σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς των νεανικών τους
χρόνων.
Το πρόγραμμα αφορά νέους και νέες 13 – 16 ετών, οπού θα έχουν την
δυνατότητα να ζήσουν την Αμερικανική ύπαιθρο μέσα από σειρά
δραστηριοτήτων στη φύση, να έρθουν σε επαφή με συνομήλικούς τους από
άλλες χώρες γνωρίζοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ανταλλάσσοντας
σκέψεις και ιδέες. Και όλα αυτά, σε έναν τόπο όπου ο κατασκηνωτικός
θεσμός εξελίχθηκε ως τρόπος διασκέδασης, όχι μόνο των καλοκαιρινών
διακοπών, αλλά ως έννοια όπου ξεχωρίζει η ψυχαγωγία, η
κοινωνικοποίηση και η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων και ισχυρών
δεσμών.
Αγόρια και κορίτσια, θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε μία σειρά
κατασκηνωτικών δραστηριοτήτων, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στο υγρό
στοιχείο, να εξασκήσουν την γλώσσα, να βρεθούν στην απέναντι πλευρά
του Ατλαντικού γνωρίζοντας νέα μέρη και νέους ανθρώπους, να
επισκεφθούν πόλεις και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και κυρίως, να
αντιληφθούν τη διεθνή διάσταση της Χ.Α.Ν. και τις δυνατότητές της.
Η αναβίωση του προγράμματος αποτελεί για τη Χ.Α.Ν.Θ. την συνέχιση
σειράς επιτυχημένων δράσεων εδώ και ένα αιώνα πάνω σε κατασκηνωτικά
προγράμματα, όπου πάντα πρωτοπορούσε.
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Η γνώση της Χ.Α.Ν.Θ., η πολυετής συνεργασία της με τις Αμερικανικές
YMCA, οι αρχές, η φιλοσοφία, και οι αξίες της, υπόσχονται για ακόμη μία
φορά, μία μοναδική – ονειρική ευκαιρία για παιδιά και νέους που θα τα
συντροφεύει μια ζωή!

Έλα κι εσύ μαζί μας να ζήσεις μία μοναδική εμπειρία στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
και γίνε μέλος της παγκόσμιας οικογένειας της Χ.Α.Ν.!
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:







Διάρκεια προγράμματος: 15 ημέρες
Ημερομηνίες Προγράμματος: 23 Ιουλίου – 07 Αυγούστου 2022
Κατασκήνωση: YMCA Camp Hi – Rock (click)
Τοποθεσία: USA, Mount Washington, Massachusetts.
Field Trips: Νέα Υόρκη & Βοστώνη
Ηλικία κατασκηνωτών: 13 - 16 ετών (παιδιά γεννημένα το 2009, 2008,
2007 & 2006)
 Φύλο κατασκηνωτών: Κορίτσι ή Αγόρι
 Ελάχιστος & Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων: 4 - 12 άτομα
 Συνοδός: 1 επαγγελματικό στέλεχος εκ μέρους Χ.Α.Ν.Θ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις
δραστηριότητες καθώς και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε
από την παρακάτω παρουσίαση: https://bit.ly/363oR1H
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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