ΔΟ ΘΟΕΑΛΖ – ΧΟ ΒΔΡΟΗΑ
ΧΟΙΖ ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΡΧΑΡΗΩΛ 2018
( Οξεηλή Πεδνπνξία ζην Αιπηθό Πεδίν )
Ο ΔΟΣ Κνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΧΟ Βέξνηαο, ππό ηελ αηγίδα ηεο
Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Οξεηβαζίαο Αλαξξίρεζεο, πξνθεξύζζνπλ ηελ
δηνξγάλσζε Σρνιήο Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ.
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ηότος:
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Σρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο όιεο ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ώζηε λα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ απηόλνκα
θαη κε αζθάιεηα ζην νξεηλό πεξηβάιινλ θαη ζε όια ηα πεδία όπνπ δελ
απαηηνύληαη αλαξξηρεηηθέο ηερληθέο.
Περηετόκελο θαη κέζοδοη εθπαίδεσζες:
Πραθηηθή:
1. Βαζηθή Σηάζε Σώκαηνο ζηελ Οξεηβαζία (Πεδνπνξία).
2. Κίλεζε ζε μεξό πεδίν, ηερληθέο (Βεκαηηζκόο, ξπζκόο, αλαπλνή).
3. Κίλεζε ζην ρηόλη, ηερληθέο (Βεκαηηζκόο, ξπζκόο, αλαπλνή, ζηάζεηο, άλνηγκα
βήκαηνο ζην ρηόλη, ρξήζε κπαηόλ).
4. Χξήζε πηνιέ, θξακπόλ (Γαιιηθή, Απζηξηαθή, Ακεξηθαληθή Τερληθή).
5. Πηώζεηο ζην ρηόλη (Σηάζεηο απηαζθάιηζεο ζε πηώζε).
6. Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζή δηαδξνκήο (Χάξαμε πνξείαο θαη εθηέιεζή ηεο).
7. Πξνζαλαηνιηζκόο (Άζθεζε ζε θπζηθό πεξηβάιινλ, λύρηα).
8. Κίλδπλνη ζην βνπλό θαη αληηκεηώπηζή ηνπο – ε Γηάζσζε ζηελ Διιάδα
9. Πνηόηεηεο ρηνληνύ, ρηνλνζηηβάδεο (Καηαζθεπή θαη επίδεημε ηνκήο ρηνληνύ).
10. Αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ (Απώιεηα ζηίγκαηνο,
Τξαπκαηηζκόο, bivouac, ζθελνζεηεκέλα ζελάξηα επείγνπζαο θαηάζηαζεο).
11. Καηαζθεπή θαηαιύκαηνο αλάγθεο (Χηνλόηξππα, όρη δηαλπθηέξεπζε).
12. Πξώηεο βνήζεηεο ζην βνπλό (Βαζηθέο αξρέο, θαηά πξνηίκεζε ζε
ζπλεξγαζία κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν άηνκν).
13. Μεηαθνξά ηξαπκαηία (θαηαζθεπή θνξείνπ κε ην δηαζέζηκν εμνπιηζκό).
14. Οξγάλσζε ρεηκεξηλήο θαηαζθήλσζεο (Γηα απιή ή πνιπήκεξε δηακνλή).
15. Ταπηόρξνλε θίλεζε ζε ζρνηλνζπληξνθηά (Γέζηκν κε ζρνηλί ζην Μπνληξηέ,
Βαζηθή ηερληθή παξάιιειεο θίλεζε κε ζρνηληά, Όρη αλαξξίρεζε).
16. Τερληθέο αλεύξεζεο ζύκαηνο από ρηνλνζηηβάδα.
Θεωρία:
1. Πξνπόλεζε, θπζηθή θαηάζηαζε (Πξνεηνηκαζία γηα Οξεηβαζία).
2. Γηαηξνθή ζην βνπλό (Χεηκώλα, θαινθαίξη, αληίζθελν, bivouac).
3. Δμνπιηζκόο (Δπηινγή, ρξήζε, ζπληήξεζε, έλδπζε-ξνπρηζκόο).
4. Μνλνπάηηα (Σήκαλζε, Αλαγλώξηζε, Χάξαμε).
5. Πξνζαλαηνιηζκόο (Χάξηεο, ππμίδα, GPS).
6. Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζή πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο (Μέζνδνο 3Χ3).
7. Κίλδπλνη ζην βνπλό θαη αληηκεηώπηζή ηνπο (Με έκθαζε ζηα Διιεληθά
Βνπλά).
8. Πνηόηεηεο ρηνληνύ, ρηνλνζηηβάδεο (Με έκθαζε ζηα Διιεληθά Βνπλά).
9. Αξρέο κεηεσξνινγίαο (Με έκθαζε ζηνλ Διιαδηθό Χώξν, Κπθιώλεο, είδε
λεθώλ).
10. Αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
(Τξαπκαηηζκόο, Απώιεηα ζηίγκαηνο, Καθνθαηξία, Χηνλνζύειια, Αδπλακία
εληνπηζκνύ Καηαθπγίνπ).
11. Πξώηεο βνήζεηεο ζην βνπλό (Βαζηθέο αξρέο).
12. Μεηαθνξά ηξαπκαηία (Βαζηθέο αξρέο).
13. Καηαιύκαηα (Καηαθύγηα, αληίζθελα, θπζηθά θαηαιύκαηα, θαλνληζκνί
θαηαθπγίσλ, ηξόπνη ζπκπεξηθνξάο εληόο ηνπ θαηαθπγίνπ).
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14. Ιζηνξία νξεηβαζίαο (Διιεληθή θαη Παγθόζκηα).
15. Οξεηλό πεξηβάιινλ (Γεσινγία, ρισξίδα, παλίδα, πξνζηαζία, κε έκθαζε
ζηνλ Διιαδηθό ρώξν).
16. Οξεηβαηηθή δενληνινγία θαη εζηθή (Η εμέιημή ηεο ζην ρξόλν).
Γηάξθεηα: Τνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο, από ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ νη ελλέα
(9), νινήκεξεο εθπαηδεύζεηο ζε Αιπηθό Πεδίν (πξαθηηθή) θαη ε κία (1) ζε
αίζνπζα (Θεσξία).
Προϋποζέζεης / Ποηοί κπορούλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηε τοιή:
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ΓΔΝ απαηηείηαη θακία πξνεγνύκελε εκπεηξία παξά κόλν
κηα ζηνηρεηώδεο θπζηθή θαηάζηαζε θαη αγάπε γηα ηε θύζε, ηελ πεξηπέηεηα θαη
ηνλ αζιεηηζκό (Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είζηε άλσ ησλ 18 εηώλ).
Πηζηοποίεζε ΔΟΟΑ:
Η Σρνιή αλαγλσξίδεηαη από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Οξεηβαζίαο θαη
Αλαξξίρεζεο (Δ.Ο.Ο.Α.) θαη είλαη νξγαλσκέλε ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
θαλνληζκό εθπαίδεπζεο. Σηνπο απνθνίηνπο ε Δ.Ο.Ο.Α ρνξεγεί βεβαίσζε
επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα ζπλερίζνπλ ζηηο
αλώηεξεο βαζκίδεο ηεο νξεηβαηηθήο εθπαίδεπζεο.
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΧΟΙΖ:
Πραθηηθά καζήκαηα
10 -11 Φεβξνπαξίνπ
3 - 4 Μαξηίνπ
10 - 11 Μαξηίνπ
31 Μαξηίνπ – 2 Απξηιίνπ
Τα πξαθηηθά καζήκαηα ζα γίλνπλ ζηα βνπλά: Άζθην, Όιπκπνο, Αζηξάθα,
Τδνπκέξθα & Παγγαίν
Θεωρεηηθά καζήκαηα:
6 Φεβξνπαξίνπ
2 Μαξηίνπ
9 Μαξηίνπ
30 Μαξηίνπ
ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ
Απαραίηεηα δηθαηοιογεηηθά:
• Αίηεζε εγγξαθήο (ζπκπιεξώλεηαη ζηνλ ζύιινγν)
• Πηζηνπνηεηηθό πγείαο από παζνιόγν ή θαξδηνιόγν
• Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (όρη επηθπξσκέλε)
• 3 θσηνγξαθίεο
Σο θόζηος ηες τοιής θαη ηί περηιακβάλεη:
Τν θόζηνο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζηα 250€ ην άηνκν.
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Πεξηιακβάλνληαη: Τερληθόο εμνπιηζκόο (κπσληξηέ, θξάλε, ζρνηληά, θξακπόλ
πηνιέ θ.α.), ακνηβέο εθπαηδεπηώλ, Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά καζήκαηα,
αζθαιηζηηθή θάιπςε.
Σηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ν απαξαίηεηνο πξνζσπηθόο εμνπιηζκόο
(νξεηβαηηθά παπνύηζηα, ξνπρηζκόο θιπ.), νη κεηαθηλήζεηο θαη νη
δηαλπθηεξεύζεηο ζε ηπρόλ θαηαιύκαηα. Σεκεηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη
νθείινπλ λα είλαη κέιε ζπιιόγνπ ηεο νκνζπνλδίαο νξεηβαζίαο αλαξξίρεζεο.
Ο εθπαηδεπόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ησλ
εθπαηδεπηώλ ηεο ζρνιήο. Ο ππεύζπλνο ηεο ζρνιήο έρεη ην δηθαίσκα λα
δηαθόςεη ηελ εθπαίδεπζε θάπνηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη ζηηο
νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηώλ ή θαηά ηελ θξίζε ηνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κπνξεί
λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ ηδίνπ ή ησλ ππόινηπσλ.
Τν πξόγξακκα εμαξηάηαη από ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο ζρνιήο, εάλ απηό είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο
ζρνιήο
Δπηθοηλωλία - Πιεροθορίες:
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα,
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεύζπλν - εθπαηδεπηή ηεο ζρνιήο: Παλαγηώηε
Γοσκπέρε ζην ηει. 6936 586 576
- Γηα ηνλ ΔΟ Θοδάλες: Καηηάθες Γεκ. ζην ηει. 6999 005 030
- Γηα ην ΧΟ Βέροηας: Γεωργάθαρος Σάζος ζην ηει. 6974 494 080
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