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Ο “Οδηγός για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις”, δημιουργήθηκε λόγω
των υγειονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία με
τον Covid-19 καθώς επίσης και μετά από τις επιθυμίες αρκετών
Στελεχών του Κλάδου Οδηγών. Αποτελεί ένα βοήθημα για την
διεξαγωγή απομακρυσμένων Οδηγικών Συγκεντρώσεων (Online).

Το βοήθημα αυτό παρέχει στα Στελέχη εναλλακτικούς τρόπους και
ιδέες για το πώς το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου
Οδηγών μπορεί να εφαρμοστεί και να συνεχιστεί εξ αποστάσεως ,

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία Στελεχών και Οδηγών , όταν
οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. 

Στη σημερινή κοινωνία , καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και να έχουμε ένα σύγχρονο Οδηγικό Παιδαγωγικό
Πρόγραμμα , το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες
των μελών μας. Ο Οδηγισμός , είναι ένα παιχνίδι χωρίς όρια και οι
αποστάσεις δεν αποτελούν εμπόδιο για να υλοποιηθεί!

“Δεν μπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση του ανέμου , αλλά μπορώ να
προσαρμόσω τα πανιά για να φτάνω πάντα στον προορισμό μου” 

 Jimmy Dean

Με αγάπη ,

Ο Έφορος του Κλάδου Οδηγών
Γιώργος Αρβάλης 



Μία σύντομη εισαγωγή στη γενιά i-Gen

Κάθε γενιά ανθρώπων έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά και
βιώματα που την κάνει ξεχωριστή από τις προηγούμενες γενιές. Την
Οδηγική Χρονιά 2020-2021, οι Ομάδες μας σε όλη την Ελλάδα , θα
υποδεχθούν παιδιά που έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2009. Από τους
κοινωνιολόγους έχουν ταξινομηθεί οι γενιές από το 1996 μέχρι και το 2015

ως i-Gen (Άλλες ονομασίες: i-generation, Generation Z ή Centennials).

Όσοι ανήκουν σ ’ αυτή τη γενιά έχουν ως κοινά βιώματα την οικονομική
κρίση (έχουν ζήσει μόνο αυτήν την περίοδο) και τη μετανάστευση. Ζουν σε
μια κοινωνία με κρίση αξιών και αβεβαιότητα , με την ύπαρξη του bullying

και των reality στη ζωή τους , ενώ παράλληλα είναι πιο δεκτικοί στη
διαφορετικότητα. Φέτος προστέθηκε και ο Covid-19 στα κοινά βιώματά
τους. Αυτές οι γενιές είναι οι πιο εξοικειωμένες με τον ψηφιακό κόσμο
καθώς δεν ξέρουν τη ζωή χωρίς διαδίκτυο και ειδικότερα οι Οδηγοί των
Ομάδων μας , δε γνωρίζουν τον κόσμο πριν από τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (ΜΚΔ). Έχουν μάθει να κάνουν Swipe στο κινητό των γονιών
τους πριν μιλήσουν σωστά! Το τρίπτυχο τους είναι Κινητό , Chat, Social.Το
πρώτο είναι δώρο το οποίο είναι ορόσημο στη ζωή τους και το σύνθημά
τους μπορεί να είναι πάντοτε σε κίνηση , πάντα στο κινητό. Κατά μέσο όρο
χρησιμοποιούν καθημερινά 5 οθόνες και θεωρούνται τεχνολογικά
ανεξάρτητοι. 

Η σχέση των νέων με το κινητό είναι σημαντική. Σύμφωνα με τις έρευνες
το 70% των εφήβων βλέπει τουλάχιστον 3 ώρες βίντεο την ημέρα μέσα από
το κινητό του. Γενικά , το χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών είναι ότι
τους αρέσει το βίντεο και η εικόνα , και ως εκ τούτου καταναλώνουν αρκετό
χρόνο μ ’ αυτά μέσα στην ημέρα. Μάλιστα 7 στους 10 εφήβους  θεωρούν ότι
το να βλέπουν μαζί με κάποιον άλλον βίντεο τους κάνει να νιώθουν ότι
συνδέονται με άλλους. Η αποστολή μηνυμάτων είναι η δεύτερη επιλογή
των παιδιών , και μάλιστα 3 στους 10 εφήβους στέλνουν μήνυμα σε φίλο
τους όταν είναι μαζί. Παράλληλα , αφιερώνουν αρκετές ώρες αναζητώντας
και μαθαίνοντας πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον κόσμο , πάνω σε
πράγματα που τους ενδιαφέρουν.
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Όσον αφορά στους εφήβους τα ΜΚΔ είναι η καρδιά των δραστηριοτήτων
τους. Αυτά που προτιμούν κυρίως είναι το Instagram και το Snapchat , ενώ
αποφεύγουν το Facebook γιατί θεωρούν ότι είναι για τους μεγάλους. Μέσα
από αυτά , νιώθουν να συνδέονται περισσότερο με τους ανθρώπους και να
χτίζουν τις φιλίες και την αυτοεκτίμησή τους. Το 95% των παιδιών βλέπουν
τηλεόραση ενώ παράλληλα αποσχολούνται στο κινητό τους βλέποντας τι
ανεβάζει ο κόσμος στα ΜΚΔ. Τέλος , μέσω των ΜΚΔ , παιδιά με τις ίδιες
ανησυχίες βρίσκονται μαζί στα ΜΚΔ δημιουργώντας δίκτυα τα οποία
αναδιαμορφώνουν και επανορίζουν την κοινωνία. 

Ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα αυτής της γενιάς είναι η έλλειψη
προσοχής. Σύμφωνα με έρευνες , τα παιδιά αυτά μένουν κατά μέσο όρο
συγκεντρωμένα για 8 δευτερόλεπτα , παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να
επεξεργάζονται γρηγορότερα πληροφορίες. 

Συνοψίζοντας , τα i-Gen παιδιά έχουν ως δεύτερο μέρος της ζωής τους το
διαδίκτυο και έχουν προσαρμοστεί τελείως σε αυτό (Digital Native). Βασικό
κομμάτι της ζωής τους είναι το κινητό , το οποίο εσείς μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο στην Οδηγική Συγκέντρωση που μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο της συγκέντρωσης. Λόγω της μικρής
προσοχής τους , δεδομένου ότι η συγκέντρωση είναι στο ιντερνετ , είναι
πιθανό να τους κρατήσει το ενδιαφέρον και να μην τους κουράζει.

5



Πως προετοιμάζω μια διαδικτυακή
Συγκέντρωση

Βρισκόμαστε σε ένα ήσυχο δωμάτιο , χωρίς φασαρία για να μπορούμε να
ακούμε καθαρά αλλά και να ακουγόμαστε καθαρά στην Ομάδα μας.

Έχουμε μονόχρωμο ή διακριτικό background, ώστε να φαινόμαστε
καθαρά στην Ομάδα , έχοντας έτσι τη δυνατότητα χρήσης κάποιου
διαφορετικού background που μας παρέχουν τα προγράμματα
συνεδρίασης (google meet, skype κλπ.).

Για τον φωτισμό του χώρου θα πρέπει να έχουμε λάβει υπόψη μας το
φυσικό του φωτισμό και τις ανάγκες  σε επιπλέον  τεχνητό φωτισμό ,

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση σε ένα σημείο χωρίς
να χρειαστεί να μετακινηθείτε.

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε το φορητό ή τον σταθερό μας
υπολογιστή και όχι το κινητό μας , ώστε η εικόνα μας να είναι σε
οριζόντια (landscape) και όχι κάθετη (portrait) προβολή , έχοντας
καλύτερη ανάλυση και σταθερότητα στην κάμερα.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο πρόσωπό μας και κυρίως στα μάτια μας
να παραμένουν φωτεινά ώστε να φαίνονται όλες οι εκφράσεις του
προσώπου μας με στόχο να κρατάμε το ενδιαφέρον των παιδιών.

Ξεκινώντας μια διαδικτυακή συγκέντρωση με την Ομάδα μας θα πρέπει να
έχουμε προετοιμαστεί κι εμείς αναλόγως. Οι προετοιμασίες του χώρου ,

του φωτισμού αλλά και της ακουστικής καλό θα είναι να έχουν
πραγματοποιηθεί πριν τη συγκέντρωση ούτως ώστε να μην χάσουμε χρόνο
από τη συγκέντρωσή μας σε τεχνικά ζητήματα.

Χώρος
Ξεκινώντας λοιπόν με την προετοιμασία του χώρου μας , θα πρέπει να:

Φωτισμός 
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Χρήσιμα TIPS

Όταν μιλάμε, κοιτάμε στην κάμερα και όχι στην οθόνη μας, ώστε να
υπάρχει περισσότερη αμεσότητα με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας.

Το γεγονός πως η συγκέντρωση γίνεται διαδικτυακά, δε σημαίνει ότι
μπορούμε να ντυθούμε όπως θέλουμε, φοράμε τη στολή μας και το
μαντήλι μας κανονικά!

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, δεν ασχολούμαστε με άλλα
πράγματα, δε χαζεύουμε στον υπολογιστή, έχουμε την προσοχή μας
στην Ομάδα και σε όσα κάνουμε!

Ελέγχουμε ότι τα ηχεία μας ή τα ακουστικά μας παράγουν ήχο.

Ελέγχουμε από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και εφόσον υπάρχει
δυνατότητα και από το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε , ότι το
μικρόφωνό μας ακούγεται και η Ομάδα μας θα μας ακούει δυνατά και
καθαρά.

Αντίστοιχα , ελέγχουμε την κάμερά μας και την τοποθετούμε στο ύψος
των ματιών μας.

Τεχνολογία
Πριν ξεκινήσουμε τη συγκέντρωση θα πρέπει να έχουμε ελέγξει μερικές
τεχνικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή μας:
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Τα μέσα που μπορώ να αξιοποιήσω

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο διαδεδομένες
εφαρμογές τηλεδιάσκεψης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση μια διαδικτυακής Συγκέντρωσης.

Microsoft Teams

Το Microsoft Teams είναι η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης της Microsoft για τους
επαγγελματικούς της λογαριασμούς (Office 365). Παρέχει τη δυνατότητα
φωνητικής κλήσης και βίντεο έως 250 άτομα.Αυτή η πλατφόρμα είναι
διαθέσιμη δωρεάν για όλα τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Μπορείτε να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή να μην την
κατεβάσετε και να μπείτε απευθείας από το φυλλομετρητή (browser) σας.

Όταν κάποιος μπει στο Outlook e-mail θα το βρει ή στην αρχική σελίδα ή
στο πάνω αριστερό κουμπί με τις επιλογές. Στην αρχή πρέπει να ανοίξετε
μία ομάδα και να την κάνετε δημόσια προκειμένου να μπαίνει
οποιοσδήποτε με το σύνδεσμό (link) που θα τους δώσετε. Όταν την
δημιουργήσετε κάνετε μια αρχική σύσκεψη και αντίγραφετε πάνω αριστερά
το σύνδεσμο (link) με τον οποίο θα προσκαλέσετε τα υπόλοιπα μέλη.

Breakout Rooms με το Microsoft Teams 

Τα “δωμάτια” (breakout rooms) που διαθέτει η συγκεκριμένη εφαρμογή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την ώρα γωνιάς είτε κατά την
υλοποίηση μιας δραστηριότητας που χρειάζεται να χωριστεί η Ομάδα για
συγκεκριμένο χρόνο. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητές του
Microsoft Teams   εδώ:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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Zoom

H εφαρμογή-υπηρεσία τηλεδιάσκεψης zoom.us επιτρέπει τη σύνδεση έως
και 100 ατόμων (στο δωρεάν πακέτο) ταυτόχρονα και την ανταλλαγή
εικόνας και ήχου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση από
οποιαδήποτε συσκευή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο , όπως υπολογιστής ,

tablet, κινητό τηλέφωνο.Το αναγκαίο λογισμικό παρέχεται δωρεάν και
ποικίλει ανάλογα με το μέσο σύνδεσης.Όσοι συνδέονται μέσω υπολογιστή
απλώς “εκτελούν” το αρχείο zoom_launcher.exe που κατεβαίνει αυτόματα
στον υπολογιστή τους την πρώτη φορά που θα επιχειρήσουν να συνδεθούν
(JOIN A MEETING) σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη.

Παρέχει δωρεάν αλλά και επί πληρωμή υπηρεσίες όπως webinar βίντεο ,

δωμάτια Zoom (breakout rooms), δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης , χρήση
διαδικτυακού πίνακα και chat και επιτρέπει απεριόριστες διαδικτυακές
συναντήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση , δηλαδή για συναντήσεις τριών
ατόμων και πάνω , η διάρκεια της κάθε τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να
ξεπερνά τα 40 λεπτά (στο δωρεάν πακέτο-Οκτώβριος 2020).

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος χρήστης την πλατφόρμα θα πρέπει να
δημιουργήσει λογαριασμό χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική του
διεύθυνση και έναν κωδικό. Στη συνέχεια η πλατφόρμα του δίνει έναν
προσωπικό υπερσύνδεσμο για τη δική του διαδικτυακή συνάντηση τον
οποίο μοιράζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στα πλεονεκτήματα θα αναφέρουμε τη φιλικότητα προς το χρήστη , την
πολύ καλή ποιότητα ήχου και εικόνας , το ψηφιακό whiteboarding και τη
δυνατότητα που δίνεται στους συμμετέχοντες να κάνουν κοινή χρήση
περιεχομένου (screen share) με ένα κλικ , να σχολιάζουν σε πραγματικό
χρόνο αλλά και να βλέπουν/ακούν την εγγραφή της προηγούμενης
συνάντησης ξανά , όποτε επιθυμούν ή κριθεί απαραίτητο.

Breakout rooms με το Zoom 

Τα “δωμάτια” (breakout rooms) που διαθέτει η συγκεκριμένη εφαρμογή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την ώρα γωνιάς είτε κατά την
υλοποίηση μιας δραστηριότητας που χρειάζεται να χωριστεί η Ομάδα για
συγκεκριμένο χρόνο. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητές του
Zoom εδώ: https://zoom.us/
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Google Meet

Το Google Meet, παρέχει και αυτό τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης και
βίντεο έως 100 άτομα (στη δωρεάν έκδοση). Ο δημιουργός της συνάντησης
όπως και τα μέλη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να διαθέτουν Gmail.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύνδεσμος (link) που δημιουργούμε για την
Συγκέντρωση μπορεί να παραμείνει ο ίδιος για όσο διάστημα επιθυμούμε.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητές του
Google Meet εδώ:https://apps.google.com/intl/el/meet/how-it-works/

Skype

Με το Skype, μπορείτε να οργανώσετε διαδικτυακές συγκεντρώσεις ,

συμβούλια κ.α.Η χρήση του Skype είναι δωρεάν για την αποστολή
μηνυμάτων και την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων και
βιντεοκλήσεων με ομάδες έως 50 ατόμων! 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητές του
Skype εδώ:  https://www.skype.com/el/features/

Jitsi meet 

Το Jitsi είναι μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που χαρακτηρίζεται από την
απλότητά της. Συγκεκριμένα , δεν απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα και
οι Οδηγοί χρειάζεται να μπουν στο σύνδεσμο που θα τους δώσετε. Αν
μπαίνετε από υπολογιστή δεν απαιτείται κάποια εφαρμογή και όποιος
μπαίνει από κινητό χρειάζεται να κατεβάσει μία εφαρμογή χωρητικότητας
29 ΜΒ.Για να ξεκινήσετε τη συνάντηση θα πρέπει να μπείτε στο jitsi.org και
να ξεκινήσετε τη συνάντηση βάζοντας τον τίτλο της. Επειδή ο τίτλος θα
μπει στο σύνδεσμο (Link) θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά και να είναι λίγο
σύνθετος για να μη μπορεί να μπει κάποιος άλλος κατά τύχη (πχ 1iomada-

odigon-pentelis). Αυτός ο σύνδεσμος που θα φτιαχτεί μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε και άλλες φορές οπότε δε χρειάζεται να φτιάχνετε
καινούργια συνάντηση κάθε φορά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τις δυνατότητές του
Jitsi meet  εδώ:https://jitsi.org/jitsi-meet/
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Netiquette: κανόνες της ορθής διαδικτυακής
συμπεριφοράς

Θυμόμαστε σε ποιους απευθυνόμαστε. Φροντίζουμε το μήνυμα να είναι
καθαρό και άμεσο (διαχωρισμός της πληροφορίας από την γνώμη μας).

Σκεφτόμαστε το επίπεδο της τυπικότητας που έχει ένα μήνυμά μας.

Είμαστε επιλεκτικοί στη μετάδοση της πληροφορίας (αποφυγή
σύγχυσης).

Ακολουθούμε τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς , όπως κάνουμε και στην
κανονική μας ζωή. 

Σεβόμαστε τον χρόνο και την ταχύτητα σύνδεσης των υπολοίπων. Οι
διαδικτυακές επικοινωνίες χρειάζονται χρόνο για την ανάγνωση και
απάντηση του μηνύματος. Επιδιώκουμε η γραπτή επικοινωνία μας να
έχει νόημα και να είναι εντός θέματος. Προσπαθούμε να στέλνουμε τα
μηνύματα σε τέτοιο χρόνο , ώστε να μην ξεχάσει ο παραλήπτης να
απαντήσει , αλλά και να μας έχουν απαντήσει όλοι έγκαιρα.

Βοηθάμε να επιλυθούν οι διαμάχες. Μέσω του διαδικτύου κάποια
μηνύματα μπορούν ευκόλως να παρερμηνευτούν. Δεν τροφοδοτούμε τις
διαμάχες. Προσπαθούμε να ξαναγυρνάμε στο θέμα μας και να
επικεντρωνόμαστε σε κάτι πιο παραγωγικό. Προσοχή: οποιαδήποτε
διαμάχη μεταξύ των Οδηγών θα πρέπει να τη σταματήσετε εκείνη τη
στιγμή και να προσπαθήσετε μετά το πέρας της συγκέντρωσης να το
συζητήσετε μόνο με τους συμμετέχοντες της διαμάχης απευθείας.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα. Δεν ξεχνάμε να ενημερώσουμε για τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , ειδικά τώρα που η επικοινωνία και η
χρήση πληροφοριών με τέτοιο χαρακτήρα είναι πιο έντονη.

Με την μεγάλη επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχουν
αναπτυχθεί σταδιακά ορισμένοι κανόνες εθιμοτυπίας στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες. Μέσα στο νέο περιβάλλον αυτό εισάγεται ο όρο “Netiquette”,

ο οποίος δημιουργήθηκε συνδυάζοντας τις λέξεις “net” (δίκτυο) και
“etiquette” (ένα σύνολο κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και συνηθειών),

προκειμένου να θεμελιώσουμε τους  κανόνες ευπρέπειας που επιθυμούμε
να εφαρμόζουμε , όταν επικοινωνούμε διαδικτυακά. 

Netiquette πριν τη συγκέντρωση

Στέλνοντας τα μηνύματα :
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Μιλάμε καθαρά και λίγο πιο αργά από όσο μιλάμε κανονικά , έτσι ώστε ο
καθένας να μπορεί να καταλάβει. 
Μπαίνουμε σε σίγαση όταν δεν μιλάμε.Δεν διακόπτουμε τους άλλους
όταν μιλάνε
Δεν φωνάζουμε , ούτε  μιλάμε δυνατά , αν δεν μας το ζητήσουν. 

Δεν μιλάμε 2 άτομα μαζί , γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.

Βέβαια , όλοι έχουμε τον χρόνο να εκφράσουμε την άποψή μας. 

Μένουμε όλοι στη σίγαση , πατάμε κάποιο χέρι ή emoji για να ζητήσουμε
τον λόγο και μετά μιλάμε.Ξεκινάμε να συνδεόμαστε 10 λεπτά νωρίτερα
από την Συγκέντρωση , ώστε να έχουμε χρόνο να λύσουμε τυχόν τεχνικά
προβλήματα.

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που δεν θα υπάρχει πολλή φασαρία , που θα
έχουμε καλή σύνδεση στο WiFi, και καλό φωτισμό.

Ιδανικά , επιλέγουμε ένα Στέλεχος του Αρχηγείου να είναι υπεύθυνο για την
τεχνολογία , διαφορετικό από εκείνο που φιλοξενεί  τη συγκέντρωση ώστε
να μην διακόπτεται η ροή της.

Προσέχουμε το ρολόι μας. Κατά το σχεδιασμό της συγκέντρωσής μας ,

αποφασίζουμε πόσο χρόνο επιθυμούμε να δεσμεύει η κάθε δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης , προσπαθούμε να μείνουμε στους
προσυμφωνημένους χρόνους. Δεν θέλουμε η συγκέντρωσή μας να
τελειώσει μια ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο ή να καλύψει μόνο
τα μισά από αυτά που είχαμε οργανώσει.

Netiquette κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης

Πάντα είμαστε ο εαυτός μας , έτοιμοι να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην
Ομάδα!

Μπορούμε να φτιάξουμε και κανόνες- συμφωνία με την Ομάδα μας- που θα
βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ σας . Για παράδειγμα:

Προς το τέλος της συγκέντρωσης , στο Συμβούλιο Ομάδας , μπορούμε να
αναφέρουμε τα σημαντικά στοιχεία που οι Οδηγοί πρέπει να θυμούνται ,
ιδιαίτερα για την επόμενη Συγκέντρωσή μας. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι ,
αλλά σιγουρά στα εξ αποστάσεως κάποια πληροφορία μπορεί να έχει
διαφύγει και μια επιγραμματική υπενθύμιση στο τέλος σιγουρά μπορεί να
βοηθήσει.
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Ρωτάμε και μαθαίνουμε ποιες δραστηριότητες απολαμβάνουν τα παιδιά
στις συγκεντρώσεις δια ζώσης.  Πώς θα τις προσάρμοζαν , έτσι ώστε να
μπορούν ακόμα να έχουν την ίδια διασκέδαση σε απευθείας σύνδεση;

Η Διαδικτυακή Συγκέντρωση εξακολουθεί να είναι μια Συγκέντρωση της
Ομάδας , οπότε να ζητηθεί από τα μέλη της Ομάδας να φορούν τη στολή
τους.

Προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους
- αν αισθάνονται άνετα να το κάνουν αυτό. Εξηγούμε ότι αυτό δεν είναι
απαραίτητο , ωστόσο είναι χρήσιμο ώστε  ο καθένας να αισθάνεται πιο
“συνδεδεμένος”.

Ενημερώνουμε τα παιδιά , πριν από την συγκέντρωση , να έχουν μαζί
τους υλικά ή εφαρμογές που θα χρειαστούμε , έτσι , ώστε όλοι να
μπορούν να έρθουν προετοιμασμένοι. 
Για να βοηθήσουμε όλους να παρακολουθήσουν τη συγκέντρωση , να
φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα πότε προχωρούμε στην επόμενη
δραστηριότητα , μπορούμε να έχουμε ένα χρονολόγιο- παρουσίαση
ονομάτων των δραστηριοτήτων.

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι αυτή είναι ακόμα μια συγκέντρωση και
τους ζητάμε να είναι παρόντες! Αυτό σημαίνει , ότι θα πρέπει να
κλείνουν οποιεσδήποτε άλλες συνομιλίες , μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,

online παιχνίδια ή καρτέλες που αποσπούν την προσοχή τους. 

Ανά τακτικά διαστήματα ρωτάμε αν όλα είναι σαφή , αν ο καθένας
εξακολουθεί να συμμετέχει ή αν υπάρχουν ερωτήσεις. Με αυτόν τον
τρόπο κρατάμε σε εγρήγορση τα παιδιά στο  να συμμετέχουν όλοι.
Κάνουμε ερωτήσεις σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο , για να συγκεντρώσει
τις σκέψεις του. Εάν κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις και οι άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν , μπορεί να δημιουργηθεί μια μακρά περίοδος σιωπής ή
πολλά άτομα να μιλούν ταυτόχρονα.

Πώς επιτυγχάνουμε την δέσμευση με τα παιδιά της Ομάδας:
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Η δομή της διαδικτυακής συγκέντρωσης

Ήρθε η ώρα για διαδικτυακή συγκέντρωση! Και τώρα; Δεν αγχωνόμαστε!

Όπως σε μία συγκέντρωση στην εστία ή σε εξωτερικό χώρο έχουμε
προετοιμάσει το ωρολόγιο πρόγραμμά μας, έτσι και σε μία διαδικτυακή
συγκέντρωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αναλόγως!

Ξεκινώντας, έχουμε συμφωνήσει και καθορίσει με την Ομάδα μας και βάσει
των αναγκών μας, τα χαρακτηριστικά ηλικίας, τις ανάγκες των παιδιών
(συναισθηματικά, χρονικά, τεχνολογικά), τη δυναμική της Ομάδας το είδος της
Συγκέντρωσής μας και τη διάρκειά της. Ιδανική διάρκεια για τις Συγκεντρώσεις
μας προτείνεται η  1:30 ώρα. Σε περίπτωση που συμφωνήσουμε διαφορετική
διάρκεια με την Ομάδα μας, προσπαθούμε να το τηρούμε σε κάθε μας
Συγκέντρωση ώστε να το γνωρίζουν και τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι γονείς
τους.

Όταν σχεδιάζουμε μία Συγκέντρωση, θα πρέπει να επιδιώκουμε την ισορροπία
ανάμεσα σε στασιμότητα και κίνηση, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις
ανάγκες των παιδιών μας και για να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον της
συγκέντρωσης.

Στη συνέχεια, ένα από τα πιο βασικά σημεία που  πρέπει να προσέχουμε, είναι
ότι για κάθε Συγκέντρωση θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στην Ομάδα μας
εγκαίρως για την ώρα που θα γίνει και κάθε εβδομάδα να στέλνουμε τον
ανάλογο  σύνδεσμο που θα πρέπει να πατήσουν τα παιδιά για συμμετάσχουν.

Από την πρώτη στιγμή, βεβαιωνόμαστε ότι κάθε Οδηγός μπορεί να μπει στην
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης χωρίς κάποιο πρόβλημα. Στην περίπτωση που
χρησιμοποιούμε τον ίδιο σύνδεσμο για τις Συγκεντρώσεις μας το
υπενθυμίζουμε στην Ομάδα.

Ως προς τη δομή της Συγκέντρωσης, τηρούμε κανονικά το Ωρολόγιο
Πρόγραμμά μας, προσαρμόζοντάς το στο ψηφιακό περιβάλλον και στο
περιεχόμενο της προγραμματισμένης συγκέντρωσης. Σε κάθε συγκέντρωση
τηρείται η δομή συγκέντρωσης καθώς και το σύστημα αυτοδιοίκησης του
Κλάδου Οδηγών. Έχουμε θέσει έναν στόχο για τη συγκέντρωση, τη διάρκεια
και φυσικά τα αναμενόμενα μέλη της Ομάδας μας.
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Λόγω των συνθηκών και επειδή τα παιδιά περνούν αρκετή ώρα μπροστά σε
μία οθόνη , είναι ιδανικό ένα μικρό διάλειμμα για «διατάσεις» , τόσο για τα
παιδιά όσο και για εμάς. Η διάρκεια τους διαλείμματος εξαρτάται από τις
ανάγκες της Ομάδας μας , και ιδανικά το συζητάμε μαζί με τα παιδιά και
ορίζουμε όλοι μαζί την διάρκεια.

Για την Ώρα Γωνιάς , έχουμε συζητήσει με τους Ενωμοτάρχες και
Υπενωμοτάρχες στο Συμβούλιο Υπευθύνων , για τον τρόπο που θα
διεξαχθεί καθώς και τη διάρκεια της Ώρας Γωνιάς.

Στο Συμβούλιο Ομάδας θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της
Συγκέντρωσης , τόσο στο σύνολό της όσο και στον τρόπο διεξαγωγής της ,

ζητώντας ανατροφοδότηση από τα παιδιά.Το Συμβούλιο Υπευθύνων θα
πρέπει να πραγματοποιείται σε ίδια ή διαφορετική συνάντηση , όπως θα το
κάνατε δια ζώσης. Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωτικά τη δομή μιας
διαδικτυακής συγκέντρωσης , χωρισμένη χρονικά βάσει δραστηριοτήτων.
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Δομή συγκέντρωσης

Χ Ομάδας Οδηγών

11/10/2020

Ώρα: 10.30 πμ 

Μέρος: Zoom / Skype / Google Meet/Jitsi

Διάρκεια: 1 - 1:30 ώρα

Αναμενόμενος αριθμός παιδιών: 15

Στόχος Συγκέντρωσης: Η Συγκέντρωσή μας θα πρέπει να έχει έναν στόχο,

ουσιαστικά, ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν οι Οδηγοί σε αυτή τη

συγκέντρωση, βάσει ποιων χαρακτηριστικών ηλικίας θέτουμε τον στόχο μας

και τι κερδίζουμε από αυτόν.

10:30 Άνοιγμα: (5’)

10.35 Κύριο μέρος:(45’)(Διάλειμμα με οργανωμένο πρόγραμμα ασκήσεων

σχετικών με το περιεχόμενο της Συγκέντρωσης) Καλό θα είναι κατά τη

διάρκεια της συγκέντρωσης να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ώστε τα παιδιά

να σηκωθούν από την καρέκλα, να ξεπιαστούν και να ξεφύγει το βλέμμα τους

από την οθόνη.) (5’)

11:25 Ώρα Γωνιάς (15’)

11:40 Κλείσιμο (5’)

11:45 Συμβούλιο Ομάδας (15’)

12:00 Συμβούλιο Υπευθύνων (5’)
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Να μάθουν πράγματα για τον ήχο (ηχητικό φάσμα, πως το μετράμε)

Να γνωρίσουν το πρόβλημα της ηχορύπανσης

Παράδειγμα 

Θέμα Συγκέντρωσης: Ήχος- Ηχορύπανση

Στόχοι Συγκέντρωσης: 

Άνοιγμα:  (10’)

Οι Οδηγοί χωρίζονται ανά ενωμοτίες. Κάποιο μέλος του Αρχηγείου βάζει το

ακόλουθο βίντεο στις Ενωμοτίες  και ζητάει να βρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται

τους ακόλουθους ήχους, προκειμένου να πάρουν βαθμό. Νικήτρια είναι η

Ενωμοτία που τους πάρει τους περισσότερους βαθμούς.

Κυρίως Μέρος: Το Μεγάλο Παιχνίδι του Ήχου (45’)

Οι Οδηγοί έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή Sound Meter,

προκειμένου να μετρήσουν τα decibel.  Τους εξηγούμε ότι σήμερα είναι

ευκαιρία να δουν τον ήχο από μία διαφορετική οπτική γωνία.  Ύστερα τους

δίνουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις το οποίο πρέπει να το δουλέψουν σαν

Ενωμοτία μεταξύ τους. (Μπορείτε να προσθέσετε ή και να αφαιρέσετε

πράγματα από την κάτωθι λίστα. Η ακόλουθη λίστα αυτή μπορεί να λυθεί και

σε 20’-25’ περίπου)

Όσο οι Οδηγοί θα δουλεύουν σαν Ενωμοτία μπορούν να είναι εκτός του μέσου

συνάντησης, αρκεί να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για οποιαδήποτε απορία

μπορούν να απευθυνθούν στο Αρχηγείο. 

Γνώσεις πάνω στον ήχο (ερωτήσεις  που μπορούν να τις βρουν ψάχνοντας το

διαδίκτυο).

Τι είναι το Decibel;

Ποιο είναι το φάσμα ήχου που ακούει ένας άνθρωπος; Πόσο αλλάζει το φάσμα

όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος.
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Πόσα Decibel παράγουμε: (Σε αυτό χρησιμοποιείται η εφαρμογή που

κατέβασαν τα παιδιά. Όλα τα παιδιά της Ενωμοτίας κάνουν τις ίδιες μετρήσεις

και στο τέλος, κάνουν το μέσο όρο από τις μετρήσεις τους – Καλό είναι στην

αρχή να εξηγηθεί  στα παιδιά πως μετριέται ο μέσος όρος).

Όταν αναπνέουμε;

Όταν μιλάμε;

Όταν γελάμε;

Όταν φωνάζουμε;

Όταν έχει ησυχία

Όταν ψιθυρίζεις

Πόσα Decibel παράγει:

Ένας βραστήρας

Μία βρύση

Μία πόρτα που ανοίγει

Μία πόρτα που κλείνει

Ένα μουσικό όργανο

Μία τζαζ μουσική

Ένα μέταλ τραγούδι

Ένα παραδοσιακό τραγούδιΚάποιο ζώοΤο υπνοδωμάτιο μας

Η κουζίνα μας

Ηχορύπανση (Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σε αυτό στο διαδίκτυο)

Μέχρι πόσα Decibel είναι καλό για την υγεία μας και για πόση ώρα; 

Τι μπορεί να μας προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση μας στον ήχο;

Τι είναι η ηχορύπανση; 

Ποια είναι τα μη επιτρεπτά όρια ήχου;

Πόσος είναι ο θόρυβος στην πόλη; 

Πόσος είναι ο θόρυβος στη φύση;
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Όταν βρουν τις απαντήσεις τότε ξαναμπαίνουν όλοι στην πλατφόρμα όπου

διεξάγεται η συγκέντρωση και τους ζητάμε να μας πουν τις απαντήσεις.

(Προσοχή: Επειδή οι μετρήσεις είναι διαφορετικές για το κάθε άτομο θα

υπάρχουν και διαφορετικά αποτελέσματα.)

Ώρα Γωνιάς (15’)

Συμβούλιο Ομάδας (15’)

Κλείσιμο : Κολάζ (5’)

Σε ένα Whiteboard/Jamboardξεχωριστό ανά Ενωμοτία βάζουμε τα παιδιά να

βρουν άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα και με screenshot τα μεταφέρουν στο

Whiteboard προκειμένου να δημιουργήσουν τα κολαζ.
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Παιχνίδια 

Το δυνατό σημείο του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος είναι ο τρόπος
που ¨περνάμε¨ στα παιδιά το Οδηγικό πνεύμα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες. Το
¨εργαλείο¨ μας για όλα αυτά είναι η πρόκληση που τα δελεάζει και τα
διασκεδάζει όταν έρχεται μέσα από το παιχνίδι.

Παιχνίδια για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις

1. Αλφαβήτα (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παιχνίδι γνωριμίας)

Ένα μέλος της Ομάδας ορίζεται ως διαιτητής. Ο διαιτητής ανακοινώνει τα
γράμματα και κρατάει τη βαθμολογία. Κάθε φορά ο διαιτητής θα
ανακοινώνει ένα γράμμα.  Όποιο γράμμα ανακοινώσει , τότε αμέσως όλα τα
άτομα ψάχνουν να βρουν ένα αντικείμενο στο χώρο που βρίσκονται εκείνη
τη στιγμή που να ξεκινάει από αυτό το γράμμα. Όποιος το φέρει
γρηγορότερα στην οθόνη του υπολογιστή/κινητού του , παίρνει ένα βαθμό.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ανακοινωθούν όλα τα γράμματα. (Παραλλαγή:

Το γράμμα να δίνεται με διαφορετικό τρόπο πχ Μορς).

2.Ηλεκτρονικές Ψείρες
Στην αρχή ζητείται από ένας μέλος της Ομάδας να είναι εθελοντής. Αυτός ο
εθελοντής , κρατάει μία μεγάλη (αόρατη) μπάλα. Ο εθελοντής ανακοινώνει
την κατηγορία που θα παίξει η Ομάδα (πχ Φρούτα , αθλήματα).  Αφού
ανακοινώσει την κατηγορία , τότε λέγοντας πρώτα ένα αντικείμενο της
κατηγορίας αυτής πετάει* τη μπάλα σε ένα άλλο άτομο λέγοντας το όνομά
του. Το άτομο που κάλεσε ο εθελοντής πιάνει τη μπάλα , και έχει 5

δευτερόλεπτα να απαντήσει αυτός ονομάζοντας ένα άλλο αντικείμενο της
ίδιας κατηγορίας. 
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Μετά συνεχίζει αυτός, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ένας παίκτης χάνει
το παιχνίδι αν δεν βρει ένα αντικείμενο μέσα στα 5 δευτερόλεπτα (Παραλλαγή:

ή να πει κάποιο που προαναφέρθηκε). Αυτός  που χάνει βγαίνει από το
παιχνίδι. Πριν βγει καλείται να ρίξει τη μπάλα στους υπόλοιπους παίκτες
λέγοντας την επόμενη κατηγορία που θα παίξουν. (Παραλλαγή: Μπορεί ο κάθε
παίκτης να έχει 2-3 ζωές).

3. Πομπός-Δέκτης
Στην αρχή το Αρχηγείο μοιράζει σε όλα τα μέλη της Ομάδας από ένα αριθμό
(από το 1 μέχρι να πάρουν όλα τα μέλη της ομάδας). Αυτός είναι ο μοναδικός
τους αριθμός. Αφού πάρουν όλοι από έναν αριθμό, τότε ξεκινάει το παιχνίδι.
Η Ομάδα κάθε φορά κάνει τις εξής κινήσεις  επαναλαμβανόμενα(2 χτυπήματα
στο πόδι, 2 παλαμάκια, 2 finger snapping). Κάθε φορά που φτάνουν στο finger

snapping ένα άτομο (σε κάθε γύρο την πρώτη φορά θα την κάνει κάποιος
εθελοντής)  θα πρέπει να στείλει το μήνυμα σε ένα άλλο άτομο της Ομάδας ,

λέγοντας τον δικό του αριθμό ( στο 1ο finger snap) και μετά τον αριθμό του
συμπαίκτη του ( στο 2ο Finger snap) (πχ αν έχω τον αριθμό 5, τότε μπορώ να
πω “5-1” αλλά όχι “1-5”). Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει κάποιο
λάθος (Δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός, λάθος σειρά αριθμών, ο παίκτης δεν
κατάλαβε ότι ήταν ο γύρος του).  Όποιος κάνει το λάθος βγαίνει από το
παιχνίδι και οι υπόλοιποι παίζουν κανονικά.

4. Ο κατάσκοπος
Ξεκινάει ένα μέλος της Ομάδας να είναι ο “κατάσκοπος” και βρίσκει ένα
αντικείμενο από το φόντο κάποιου Οδηγού και προσπαθεί να το περιγράψει
μέχρι κάποιος από την Ομάδα να καταλάβει ποιο είναι. Εκείνος που θα βρει το
αντικείμενο θα είναι ο επόμενος “κατάσκοπος” και θα πρέπει να βρει και να
περιγράψει εκ νέου ένα αντικείμενο. Όποιος το βρει, ομοίως, θα είναι ο “

κατάσκοπος”. Το παιχνίδι συνεχίζεται για την χρονική διάρκεια που ορίζει το
αρχηγείο, μπορεί να είναι π.χ. μέχρι να γίνουν όλοι “κατάσκοποι” έστω μια
φορά, ή μέχρι κάποιος να βρει 5 αντικείμενα και να είναι ο νικητής.

21



5. Σκραμπλ (Scrabble)

Όλα τα μέλη της Ομάδας γράφουν σε ένα χαρτί ένα γράμμα της αλφαβήτου.

Με το σύνθημα του στελέχους παρουσιάζουν όλοι τα γράμματα τους. Όλη η
Ομάδα έχει στη διάθεσή της 30 δευτερόλεπτα να γράψει όσες λέξεις μπορεί με
αυτά τα γράμματα. Κερδίζει η Ενωμοτία που έχει το μεγαλύτερο αριθμών
μοναδικών λέξεων.  Παραλλαγή: Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει σε κάποια
Συγκέντρωση. Η Ενωμοτία να συγκεντρώσει τις λέξεις, άλλη ώρα. Να τις
στείλουν στο Αρχηγείο, στη διάρκεια της εβδομάδας (με προθεσμία). Έτσι θα
έχουν και ένα κίνητρο να βρεθούν ξανά ως Ενωμοτία. Το Αρχηγείο  ξεχωρίζει
τις μοναδικές και στην επόμενη Συγκέντρωση  ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 

6. Επανελληνοποίηση στίχων 

Μία Ενωμοτία διαλέγει μερικούς στίχους από ένα Οδηγικό/ Ελληνικό
τραγούδι. Τους περνάει στο μεταφραστή της Google (google translate) σε μία
διαφορετική γλώσσα. Το αποτέλεσμα της μετάφρασης το ξαναμεταφράζει στα
Eλληνικά. Ύστερα οι υπόλοιπες Ενωμοτίες έχουν στη διάθεσή τους 30” για να
βρουν το τραγούδι.

7. Διαδικτυακά αγαλματάκια ακούνητα αμίλητα αγέλαστα
Ένας από την Ομάδα διαλέγεται να είναι εθελοντής. Η υπόλοιπη Ομάδα
απομακρύνεται από την οθόνη και πάνε στην άκρη του δωματίου που
βρίσκονται. Ο εθελοντής θα πρέπει να έχει κατεβασμένο το κεφάλι του και  να
μη βλέπει την οθόνη. Όσο το έχει κατεβασμένο, οι υπόλοιποι προχωρούν προς
την οθόνη τους. Όταν ο εθελοντής σηκώσει το κεφάλι του, τότε αυτοί
ακινητοποιούνται. Όποιος βρεθεί να κινείται πάει ξανά στην άκρη του
δωματίου. Νικητής είναι αυτός που θα γράψει πρώτος στη συνομιλία “ Τέλος!”

8. Ηλεκτρονική Παντομίμα
Το Στέλεχος στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα σε έναν Οδηγό ένα στοιχείο (για
παράδειγμα ένα επάγγελμα ή ένα Emoji). Αυτός ο Οδηγός στη συνέχεια κάνει 
 παντομίμα αυτό το στοιχείο, ενώ η υπόλοιπη Ομάδα προσπαθεί να μαντέψει
την απάντηση. Μπορείτε να βάλετε σε σίγαση τους Οδηγούς και να πατάνε
κάποιο emoji όταν έχουν μια εικασία.
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9.Ο Simon Λέει 
Παίξτε αυτό ακριβώς όπως το αρχικό παιχνίδι!Η Ομάδα επιλέγει ένα άτομο, το
οποίο θα είναι ο Simon και θα δίνει οδηγίες. Μπορεί να δώσει όποια οδηγία
επιθυμεί, συνήθως είναι κινητικές ασκήσεις, αλλά κάθε φορά πρέπει να
ξεκινάει με την φράση “ ο Simon λέει” ( π.χ. Ο Simon λέει να κάνετε ένα άλμα).

Αν το παιδί δώσει οδηγίες χωρίς να ξεκινήσει με την παραπάνω φράση, τότε
όποιο μέλος την Ομάδας υπακούσει χάνει! Συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε έναν
νικητή!

Δραστηριότητες συνομιλίας - Icebreakers

Μπορεί να έχετε  κάποιους Οδηγούς  που είναι ντροπαλοί και δεν μπορούν να
μιλήσουν ή να συμμετέχουν τόσο γρήγορα στις διαδικτυακές συγκεντρώσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  τις παρακάτω δραστηριότητες για να τους
ενθαρρύνετε.

1.Δείξε και πες ! (Show & Tell)

Κάθε μέλος της Ομάδας φέρνει μαζί του στην συγκέντρωση ένα αντικείμενο, το
οποίο είναι σημαντικό για εκείνο. Οι Οδηγοί μοιράζονται εκ περιτροπής την
ιστορία του αντικειμένου και γιατί το καθιστά σημαντικό.

2.Δύο αλήθειες και ένα ψέμα! (Two Truths & a Lie)

Οι Οδηγοί μπορούν να μοιράζονται με τη σειρά τους 2 αλήθειες για τον εαυτό
τους και ένα ψέμα. Η υπόλοιπη Ομάδα πρέπει να μαντέψει το ψέμα. 

3.Η ώρα του Αστείου 

Οι Οδηγοί έχουν προετοιμάσει να μοιραστούν ένα αστείο ( ιστορία- ανέκδοτο
κτλ) από την εβδομάδα που πέρασε!
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4. Dicebreakers!

Μια δραστηριότητα για να “σπάσει ο πάγος”  χρησιμοποιώντας ζάρια. Όλα τα
μέλη της Ομάδας θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους διαθέσιμα ζάρια. Αν
κάποιος δεν έχει ζάρια, μπορεί να κατεβάζει μια εφαρμογή ζαριών ( π.χ.Dice,

Ζάρια 3D, Roll the Dice).  Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μια ερώτηση- γνωριμίας,

μία προσωπική ερώτηση. Ξεκινάει ένα παιδί, ρίχνει το ζάρι, δείχνει στην
υπόλοιπη Ομάδα τον αριθμό και απαντάει στην ερώτηση που αντιστοιχεί. Τα
παιδιά παίζουν εκ περιτροπής και την σειρά μπορεί να την καθορίζει το
αρχηγείο ή κάθε παιδί που απάντησε να δίνει τον λόγο σε κάποιον άλλον. Το
παιχνίδι σταματάει αφού έχουν πάρει τον λόγο όλοι τουλάχιστον μια φορά.

Ενδεικτικά :

5. Χορός και Πάγωμα
Παίζετε λίγη μουσική, ενθαρρύνετε τους Οδηγούς να σηκωθούν και να
χορέψουν, όταν σταματήσει η μουσική πρέπει να “παγώσουν”.

24



European Youth Forum. ONLINE EVENTS TOOLKIT.
Τι είναι το ΖΟΟΜ και τι πρέπει να προσέχουμε. saferinternet4kids. [Online]
https://saferinternet4kids.gr/nea/zoom/.
Savina, Ann. Remote Team Building: 15 Virtual Games & Activities to Build
Team Cohesion. Miro. [Online] March 2020. https://miro.com/guides/remote-
work/team-building .
Sears, James. Distance Learning Activities for Zoom or Google Meet. Not So
Wimpy Teacher. [Online] April 24, 2020.
https://www.notsowimpyteacher.com/2020/04/distance-learning-activities-for-
zoom-or-google-meet.html.Wheels, Training. Virtual Icebreakers and Connection
Activities. 
Training Wheels. [Online] March 18, 2020. https://training-wheels.com/virtual-
icebreakers-and-connection-activities/.Williams, Dr Damon A. Who are the
Centennials. [Online] [Cited: 05 31, 2020.] http://inclusiveexcellencetour.com/wp-
content/uploads/The-Centennial-Generation.pdf.
Generation Z -New Insights Into The Mobile-first Mindset Of Teens. Think With
Google. 2016.
Quillen, Abby. The Workforce’s Newest Members: Generation Z.
Zerocrater.com. [Online] 06 04, 2018. [Cited: 05 31, 2020.]
https://zerocater.com/blog/2018/06/04/workforce-newest-members-generation-z/.
Moss, Andrew. Mintel, Technology Habits of Generation Z –UK, September
2018. s.l. : Mintel, 2018.
Anderson, Matt. Understanding Gen Z through the lens of YouTube. s.l. :
Google, 2018.
How Has Social Media Redefined What It Means to be Sociable? SMcKee. s.l. :
Debating Communities and Networks X Conference, 2019.
Hope, Alix. Generation This, Generation That: Generation Z. Drum.com. [Online]
07 15, 2016. [Cited: 10 08, 2020.]
https://www.thedrum.com/opinion/2016/05/17/generation-generation-generation-
z.
WAGGGS. HOSTING AN ONLINE MEETING. [Online] https://www.wagggs.org/en/what-we-
do/for-her-digital-world/hosting-an-online-meeting/.
7 Tips for Attending Online Meetings. Toastmasters International, 2020.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Βιβλιογραφία

26



Για το βοήθημα αυτό εργάστηκαν

Ο Έφορος του Κλάδου Οδηγών

Γιώργος Αρβάλης 

Ο Βοηθός Εφόρου Κλάδου Οδηγών

Αλέξανδρος Κόρδας

Οι Συνεργάτες του Κλάδου Οδηγών

Γιώργος Κωνσταντινίδης, Κατερίνα Παπαναστασίου, Ηλιάνα

Κατσογιάννη

Η διόρθωση των κειμένων έγινε από την Κατερίνα Τσεκούρα την οποία

ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστίες
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