PROGRAMUL DE PRACTICĂ (DRAFT) PENTRU STUDENŢII CARE DORESC SĂ FACĂ PRACTICĂ
LA SCHITUL ROMÂNESC PRODROMU DE LA MUNTELE ATHOS
Ziua 1
1 iulie 2019
Luni

Ziua 2
2 iulie 2019
Marti

Ora 09:00 Instructaj Protecția
Muncii

ora: 11:00 se va
ajunge la Uranopolis
Grecia - Cazare la
hotelul Xenios Zeus
Program liber odihna, bai de soare
si de mare

Timp liber

Ora 23:00 intalnire
in curtea FCCIA
pentru plecare catre
Grecia. Studentii vor
avea asupra lor
cartea de identitate si
un bagaj (vezi
detalii)
Ziua 8
8 iulie 2019
Luni

Ziua 3
3 iulie 2019
Miercuri
ora: 08:30
Locație: Uranopolis
Grecia
Ridicare
DIAMONITIRE de
la Biroul pentru
Muntele Athos

Ziua 4
4 iulie 2019
Joi

Ora 9 - Mic dejun
comun

Ora 10:30 Transport cu salupa
privata la Dafne portul de intrare in
Athos
Ora 11 - microbuzul
trimis de la Schitul
Ora 18 - Cina festiva
Prodromu pleaca din
Dafne, via Kareia si
cateva manastiri
pana la Schitul
Prodromu.
Ora 16 - Cazare si
masa de seara.
Ziua 9
Ziua 10
9 iulie 2019
10 iulie 2019
Marti
Miercuri
Ora 8:00 - Micul dejun

Ziua 5
5 iulie 2019
Vineri

Ziua 6
6 iulie 2019
Sambata

Ziua 7
7 iulie 2019
Duminica

Ora 8:00 - Micul dejun

Ora 8:00 - Micul dejun

Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Ora 9:00 - Vizite la diverse manastiri din
muntele Athos

Ora 13 - Masa de pranz si odihna

Ora 17 - Cina si timp liber
Ora 16 - Discutii cu privire la lucrarile
vazute

Ora 18 - Cina si timp liber
Ziua 11
11 iulie 2019
Joi

Ora 9:00 - Vizite pe santierele deschise la Schitul Prodromu
Ora 13 - Masa de pranz si odihna
Ora 16 - Discutii cu privire la lucrarile vazute
Ora 18 - Cina si timp liber

Ziua 12
12 iulie 2019
Vineri

Ziua 13
Ziua 14
13 iulie 2019
14 iulie 2019
Sambata
Duminica
Ora 8:00 - Micul dejun
Ora 9:00 - Vizite la diverse manastiri din
muntele Athos
Ora 17 - Cina si timp liber

Ziua 15
15 iulie 2019
Luni

Ziua 16
16 iulie 2019
Marti

Ziua 17
17 iulie 2019
Miercuri

Ziua 18
18 iulie 2019
Joi

Ora 8:00 - Micul dejun
Ora 9:00 - Vizite pe santierele deschise la Schitul Prodromu

Ora 13 - Masa de pranz si odihna

Ora 16 - Discutii cu privire la lucrarile vazute. Intalnire cu Parintele Staret

Ora 18 - Cina si timp liber

Ziua 19
19 iulie 2019
Vineri

Ziua 20
20 iulie 2019
Sambata
Ora 8:00 - Micul
dejun
Ora 9:00 - Plecare
catre Dafne cu
microbuzul
Ora 10:30 Transport cu salupa
rapida privata catre
Uranopolis
Ora 11:30 - Plecare
catre Bucuresti
Ora 12:30 - Pranz
festiv
Ora 23:00 - Sosire in
Bucuresti

Ziua 21
21 iulie 2019
Duminica

ACASA

ASPECTE CU PRIVIRE LA PRACTICĂ LA SCHITUL ROMÂNESC PRODROMU DE LA MUNTELE ATHOS:









Plecarea către Grecia va fi la ora 23:00, din curtea FCCIA Lacul Tei, cu un microbuz special închiriat;
Drumul este lung dar o să ne oprim pe parcurs ori de câte ori este nevoie;
La Schit există prosoape, papuci, săpun/şampon - dacă cineva are un anumit şampon preferat, poate să-l ia cu el, altfel nu e nevoie de astfel de
adaosuri la bagaj;
La Schitul românesc Prodromu NICIODATĂ nu se mănâncă carne - se mănâncă lapte, brânză, ouă, peste, fructe de mare ... dar nu carne aşadar, dacă cineva nu poate trăi fără să mănânce carne poate să-şi ia cu el (ori să cumpere pe parcursul excursiei, de la Kareia - unde nu sunt
taxe) ceva conserve cu carne...
Hainele trebuie să fie "decente", până la Uranopolis se pot purta pantaloni scurţi sau 3/4... în Athos însă trebuie să avem pantaloni lungi, fără
"vedere la glezne". Culorile tricourilor, cămăşilor, etc nu trebuie să fie "stridente" (pot să fie: negre, albe, gri, etc de preferat nu galbene, roşii,
etc...)
La Schitul Prodromu, în corpul unde o să fim cazaţi (şi numai pentru NOI), există toalete, duşuri (ca la un hotel normal), curent şi din când în
când şi semnal GSM. Nu există wireless sau internet. Oricine îşi poate lua laptop, tablete, cărţi de citit, aparat foto etc... La ceea ce se cheamă
Arhondaric se pot cumpăra cărţi "de specialitate" sau produse de tip tămâie, icoane, etc... Aceleaşi produse se pot achiziţiona şi de la alte
manstiri pe care o să le vizităm în prima zi şi în week-end-uri
RECOMANDĂM ca fiecare să îşi aducă de acasă un dispozitiv anti-tantari pe care să-l folosească în camera unde vor locui. O să fim 8, va
exista doar o cameră în care vor sta 2 persoane, în rest sunt camere de câte 1 persoană. Dacă vreţi să beţi cafea există o chicinetă unde aceasta
poate să fie preparată, altfel ori de câte ori trecem pe la Arhondaric putem avea câte o cafea... şi altele. O să avem două frigidere în care, în
funcţie de dorint, pe drum, se pot cumpăra sucuri, ape, şi altele;




În principiu nu se fumează, dar pentru eventualii fumători o să stabilim detaliile;
Sunt sponsorizate de către UTCB-FCCIA şi Schitul Prodromu următoarele:
i. transporturi (maşini, şalupe rapide private)
ii. cazarea la hotel;
iii. mese (cina de pe 2 iulie, micul dejun din 3 iulie şi masa de prânz din data plecării către România);
iv. vizitele la diverse obiective din program;
v. permisul de intrare în munte (diamonitir)
vi. cazarea şi mesele din schit

PERSONALE ŞI ALTE PRECIZĂRI:












Fiecare îşi poate lua orice la el, dar bagajul în sine nu ar trebui, totuşi, să fie foarte mare, astfel încât să avem loc în maşini/vapoare cu lejeritate;
pentru orice eventualitate (improbabilă) ar trebui să existe şi o pelerină;
Hotelul de la Uranopolis cât şi locul unde o să fim cazaţi la Prodromu nu au lifturi; Atât cazarea de la Uranopolis cât şi din schit sunt decente
spre nota 10;
Dacă cineva îşi doreşte cumpărarea unor produse alimentare, sucuri, suveniruri şi alte obiecte o poate face pe banii proprii;
Având în vedere ziua pe care o să o petrecem în Uranopolis dar şi vizita şi la ceea ce se cheamă Arsana - portul schitului, se pot face bai... aşa
că puteţi să vă luaţi un costum de baie, normal, fiindcă e destul de departe de schit...
Discuţiile cu "fraţii şi părinţii" trebuie să fie normale, fără a insinua nimic... vorbă lui PALER "lume multă... oameni puţini";
O să fim primiţi la ceea ce se cheamă SINODICON de către părintele STAREŢ, în bună desfăşurare a "tiparelor" româneşti... Este un tip
absolut deosebit, "inginer" de profesie dar care are şi o mare deschidere către "cunoaşterea ortodoxă";
Că pe orice şantier, nu trebuie să intrăm în contradicţie cu nimeni - de la muncitori la călugări. Trebuie să dovedim o conduită corectă, decentă,
inginerească, astfel încât FCCIA să aducă un plus valoare şi în anii următori să putem continua această "tradiţie" care a ajuns deja la a III-a
ediţie, de această dată mai lungă.
Orice problemă care vi se pare că apare, vă rog să o discutaţi NUMAI CU ÎNSOŢITORUL DE LA FCCIA.
Programul în schit se desfăşoară după ceea ce se cheamă "ora bizantină" drept pentru care, fraţii şi călugării au un ANUMIT program... Ei încep
slujbele în jur de oră 1-2 noaptea... Nu e nevoie să mergem la slujbe... dar dacă cineva îşi doreşte aceasta, poate să meargă dimineaţa la ceea ce
se numeşte liturghie... (ŞI CARE ÎNCEPE ÎN JURUL OREI 6:00). Dar aceasta o să o vorbim/stabilim ACOLO. Nu este obligatorie prezenta la
slujbe, dar pentru cei deschişi către "cunoastrerea ortodoxă" şi care vor să ajungă în acest lăcaş nu numai pentru ineditul practicii, ci şi pentru
linişte sufletească, este recomandat.
În schit nu există nici un "magazin cu mâncare şi produse de băut". Prin relaţiile existente, în caz de "foame" sau de neasociere de produse de
uz curent, putem să găsim ÎNTOTDEAUNA soluţii.

