Weir Camp
2019.

Dates:
Week 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/7/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019

Week 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019

Week 3

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019

μέχρι

WEIR CAMP COORDINATOR: MR. GEORGE POULLIDES

μέχρι

WEIR CAMP COORDINATOR: MR. NEKTARIOS RODOSTHENOUS

μέχρι

WEIR CAMP COORDINATOR: MR. STELIOS HADJIYIANNAKOU

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας, πρωτοπόρος στον τομέα της εκπαίδευσης, καινοτομεί προσφέροντας
στους μαθητές της τη μοναδική εμπειρία να περάσουν μία αξέχαστη εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι στο
καταπράσινο περιβάλλον του χώρου της κατασκήνωσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας γνωστής ως

Weir Camp will run on July. The cost for one week’s
accommodation including meals and transport is
€200. There is a separate registration form to
indicate your preference.

Weir Camp. Το Weir Camp βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από την πλατεία Τροόδους, στο
δρόμο προς τον Αμίαντο. Διαθέτει αρκετές τσιμεντένιες βάσεις με μεταλλικούς σκελετούς για τέντες,
χωριστά αποχωρητήρια και ντους για αγόρια και κορίτσια και άλλες διευκολύνσεις για τα γεύματα και τα
διάφορα παιγνίδια των παιδιών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κατά την παραμονή τους εκεί, τα παιδιά κοιμούνται σε σκηνές 6 — 10 ατόμων. Φιλοξενούνται περίπου 60
παιδιά κάθε εβδομάδα. Οι δραστηριότητες των παιδιών κατά τη διαμονή τους εκεί είναι: περίπατοι,
παιγνίδια, χειροτεχνίες, συζητήσεις, προβολές, εκδρομές, πικ-νικ και πάρτι. Τα παιδιά όμως, δεν θα ζουν σαν

AIMS OF WEIR CAMP
The aims of the programme are to provide students with
opportunities to:

τουρίστες. Θα συνεργάζονται μεταξύ τους για να βοηθούν στη λειτουργία της κατασκήνωσης. Θα
καθαρίζουν τις σκηνές τους και τους γύρω χώρους, θα στρώνουν τα κρεβάτια τους, θα πλένουν τα πιάτα
τους κλπ. Έτσι θα εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και θα μάθουν να ζουν με τους άλλους και να
μοιράζονται μαζί τους διάφορα πράγματα. Οι συνοδοί καθηγητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της ομαλής
οργάνωσης, λειτουργίας και της επίβλεψης της κατασκήνωσης, την επίλυση απρόβλεπτων προβλημάτων
καθώς και την ευημερία των μαθητών. Η σχολή δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που ένας μαθητής, ο
οποίος δεν ακολουθεί τις οδηγίες των καθηγητών ή τους ισχύοντες σχολικούς κανονισμούς, εμπλακεί σε
δραστηριότητα απαράδεκτη για τη σχολή. Η σχολή επιφυλάσσει τα δικαιώματά της να λάβει σοβαρά
πειθαρχικά μέτρα αν προκύψει τέτοιο περιστατικό, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αποβολή από τον
κατασκηνωτικό χώρο, χωρίς επιστροφή χρημάτων. Είμαστε σίγουροι ότι συμμερίζεστε τις ίδιες απόψεις και
θα συμβουλεύσετε το παιδί σας αναλόγως. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε γραπτώς για
οποιοδήποτε ιατρικό ή άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζει το παιδί σας, στις ιατρικές φόρμες που θα δοθούν
σύντομα στα παιδιά σας. Οι πληροφορίες αυτές θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Επίσης, παρακαλούμε
όπως μας πληροφορήσετε αν το παιδί σας είναι χορτοφάγο.

- Enjoy themselves in a productive, constructive and healthy way;
- Support and strengthen their academic studies and pastoral
programme;
- Learn to live with others in a mutually supportive but independent
way;
- Experience a unique environment of beauty and ecological
importance;
- Explore and appreciate the distinctive geographical, environmental
and cultural region of Cyprus;
- Participate in outdoor programmes and activities which will
strengthen their character and enrich them spiritually;
- Develop self-sufficiency and respect for basic routines and tasks
often taken for granted;
- Develop insightful, meaningful and lasting relationships with other
students.

