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Εδώ, είμαστε μια οικογένεια!
Το οικοτροφείο του Κολλεγίου Ανατόλια προσφέρει στους οικότροφους
μαθητές του σχολείου ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον και την
κατάλληλη φροντίδα που χρειάζονται για να έχουν
μια ευχάριστη και ισορροπημένη
διαμονή.

Ζούμε σε ένα μεγάλο σπίτι
Οι πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του είναι κατάλληλα
διαμορφωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να παρέχουν άνετη διαμονή σε 80
μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι χώροι
του οικοτροφείου περιλαμβάνουν δύο ξεχωριστούς ορόφους δωματίων, έναν
για τα αγόρια και έναν για τα κορίτσια, έναν ευρύχωρο χώρο χαλάρωσης με
βιβλία, παιχνίδια και υλικό ψυχαγωγίας, και χώρο πλυντηρίων/στεγνωτηρίων,
για προσωπικές ανάγκες καθαριότητας. Κάθε δωμάτιο φιλοξενεί έως και 2
παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και περιλαμβάνει το δικό
του, ανεξάρτητο μπάνιο. (Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο αριθμός των παιδιών
ανέρχεται σε 4 ανά δωμάτιο, για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος CTY Greece, του
Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά που διεξάγεται στο Κολλέγιο Ανατόλια.)

Τα παιδιά του οικοτροφείου έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το campus
του Κολλεγίου Ανατόλια, το οποίο καλύπτει μία έκταση 180 στρεμμάτων και
περιλαμβάνει δύο βιβλιοθήκες, δύο κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα μπάσκετ,
βόλεϊ και ποδοσφαίρου και στίβο, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Φροντίζουμε να τρώμε σωστά
Στον χώρο της τραπεζαρίας τα τραπέζια στρώνονται καθημερινά και τα παιδιά
απολαμβάνουν παρέα τα γεύματά τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η
διατροφή των μαθητών επιβλέπεται από διατροφολόγο με ειδικό πλάνο
μεσογειακής διατροφής και έχει μελετηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις
διατροφικές ανάγκες των μαθητών.

Στηρίζουμε κάθε ανάγκη
Η διευθύντρια του οικοτροφείου και οι ειδικοί σύμβουλοι φροντίζουν να
εξασφαλίζεται ένα ήρεμο περιβάλλον που βοηθά τα παιδιά να αφοσιωθούν στη
μελέτη και μια χαρούμενη ατμόσφαιρα που προσφέρεται για τις απαραίτητες
ώρες χαλάρωσης και διασκέδασης. Η νοσοκόμα του σχολείου είναι επίσης
πάντοτε στη διάθεσή τους, για ό,τι χρειαστεί.

Εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι
Η διαμονή στο οικοτροφείο δεν έχει μόνο την έννοια της παροχής στέγης και
ασφάλειας, ώστε να ανταποκριθούν οι οικότροφοι μαθητές στις μαθητικές
τους υποχρεώσεις. Κεντρική επιδίωξη είναι οι μαθητές να διαμορφώσουν και
να αναπτύξουν πολύπλευρα τον χαρακτήρα τους και να εξελιχθούν, έχοντας
μεγαλώσει με τις βασικές αρχές του Ανατόλια. Σε ένα ευχάριστο ομαδικό κλίμα
δημιουργίας, τα παιδιά μαθαίνουν τόσο να συνεργάζονται μεταξύ τους, όσο
και να καλλιεργούν την αυτονομία τους και τη μοναδική τους προσωπικότητα.
Εδώ, μεγαλώνουμε παρέα!

Μένουμε πάντα ενωμένοι
Αποφοιτώντας τα παιδιά έχουν κερδίσει πολλά από τα χρόνια που πέρασαν
στο οικοτροφείο . Δεν είναι μόνο οι αναμνήσεις που παίρνουν μαζί τους. Είναι
οι φίλοι και οι παρέες, μια αχώριστη συντροφιά για όλη την υπόλοιπη ζωή, αλλά
και άνθρωποι που δεν παύουν να νοιάζονται για τα παιδιά που μεγάλωσαν
κοντά τους. Και έρχονται φορές, με τον καιρό, που όλοι επιστρέφουν για μια
επίσκεψη ή για κάποιο homecoming, γνωρίζοντας πολύ καλά πως αποτελούν
για πάντα κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Ανατόλια.
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