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Καλώς Ήρθατε στην
Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού 2022

Η 11η Οκτωβρίου ανακυρήχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού (εφεξής ΠΗΚ)  από τα 
Ηνωμένα Έθνη το 2012. Με αυτή την αφορμή, Οδηγοί από όλο τον κόσμο γιορτάζουν 
και υψ ώνουν τη φωνή τους για τα κορίτσια, αποδεικνύοντας οτι το Οδηγικό κίνημα 
μας ενδυναμώνει τους νέους για να διαμορφώσουν τον κόσμο που θέλουν να δουν!

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών (WAGGGS) σχεδίασε ένα διασκεδαστικό πακέτο για 
να βοηθήσει τους Οδηγούς όλων των ηλικιών να εκφράσουν τη γνώμη τους στην 
παγκόσμια Διαβούλευση Νέων, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Κοριτσιού 2022. Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο πακέτο εδώ:

Στόχος του Τμήματος Διεθνών και του οδηγού “Το Τμήμα Προτείνει: Για την 
Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού 2022” είναι να βοηθήσει τα στελέχη όλων των κλάδων 
του ΣΕΟ να εμπνευστούν και να υλοποιήσουν το πακέτο δραστηριοτήτων του 
πρωτότυπου πακέτου δραστηριοτήτων, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες στις 
ανάγκες της ομάδας τους. 

Παράλληλα, αποσκοπεί στο να εξοικιωθούν τα μέλη του ΣΕΟ όλων των ηλικιών με 
τους στόχους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, και να νιώσουν μέρος του 
Παγκόσμιου Κινήματος, το οποίο έχουν τη δύναμη να επηρρεάσουν!

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών έχει δεσμευτεί να γίνει Κίνημα με επικεφαλής την 
Νεολαία έως το 2032. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει οι νέοι – και ειδικά 
τα κορίτσια – να έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε ένα γενναίο χώρο για να 
εκφραστούν ελεύθερα για τα αισθήματά τους, τις εμπειρίες τους και τις γνώμες 
τους.

http://members.seo.gr/wp-content/uploads/2022/10/Activity_Pack_IDG_2022-ENGLISH.pdf
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Τι είναι η Διαβούλευση Νέων;

Θέμα του πακέτου  Κορίτσια, πάρτε τον λόγο  #GirlsSpeakUp, όμως φυσικά οι 
δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε μεικτές ομάδες!

Oι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν στους οδηγούς όλων των ηλικιών (5-18) να 
μοιραστούν τα συναισθήματα, τις εμπειρίες τους και απόψεις σχετικά με αυτά τα δύο 
ερωτήματα:

Διαβούλευση Νέων δεν είναι απλώς το να ζητάτε από τους νέους να εγκρίνουν το 
πρόγραμμα. Είναι μια είναι μια ουσιαστική δραστηριότητα όπου οι νέοι είναι σε θέση 
να μοιράζονται τις απόψεις τους σε ένα άνετο, ασφαλές και δομημένο περιβάλλον. Τα 
100 και χρόνια Οδηγισμού έχουν αποδείξει από πρώτο χέρι τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα που προκύπτουν όταν συμβουλευόμαστε τους νέους και τους 
εμπλέκουμε στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών.

#GirlsSpeakUp

Τι σημαίνει ο Οδηγισμός για εσένα;

Τι εμπειρίες θα ήθελες να βιώσεις και να μάθεις μέσω του   
  Οδηγισμού;

Τα αποτελέσματα αυτής της Διαβούλευσης Νέων θα σας δώσουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες για να υλοποιήσετε στην ομάδα σας 
δραστηριότητες που να αντικατοπρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες των παιδιών.

Παράλληλα η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών θα χρησιμοποιήσει τις 
πληροφορίες που θα της παρέχετε για να αναπτύξει πρωτοβουλίες 
που θα αφορούν τους νέους, και θα συνηγορεί για όσα είναι 
σημαντικά για αυτούς!



Πώς Ολοκληρώνετε το Πακέτο Δραστηριοτήτων:

Προετοιμάστε την ομάδα

Ready, set, SAFE!ΣΤΟΧΟΣ : Βρείτε έναν τρόπο να εισάγετε την 
ομάδα σας στην έννοια της Διαβούλευσης 
Νέων, και ενημερώστε πως ο,τι συζητήσετε
 θα το αξιοποιήσετε στο μέλλον!

Σκανάρετε για την έρευνα:

(ΣΤΕΛΕΧΗ): Στείλτε τα αποτελέσματα!

ΣΤΟΧΟΣ : Βρείτε μια δραστηριότητα η οποία
εξασφαλίζει έναν ασφαλή και γενναίο χώρο 
για να εκφραστούν όλοι ελεύθερα και να 
συμμετέχουν στη Δiαβούλευση!

Το πακέτο δραστηριοτήτων για την ΠΗΚ είναι ιδανικό για Συγκέντρωση Ιδεών πριν 
τον Προγραμματισμό! Είναι ένας όμορφος τρόπος να εμπλέξετε ουσιαστικά τα 
Αστέρια, τα Πουλιά, τους Οδηγούς και τους Μεγάλους Οδηγούς στη διαδικασία, και 
να νιώσουν οτι είναι μέρος του Παγκόσμιου Οδηγικού Κινήματος!

Οι δραστηριότητες του Πακέτου Δραστηριοτήτων μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες 
τις ηλικίες και σε ομάδες κάθε μεγέθους! Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας 
δραστηριότητες, αρκεί να ανταποκρίνονται στον στόχο! 
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Στείλτε στην WAGGGS τα αποτελέσματατης
Διαβούλευσής σας ως τις 30 Νοεμβρίου 2022.
Αυτό θα βοηθήσει στον σχεδιασμό νέων 
προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και
Εκστρατειών που αφορούν τους νέους!

            Πάρτε τον λόγο!

ΣΤΟΧΟΣ : Βρείτε μια δραστηριότητα που θα
βοηθήσει το κάθε μέλος της ομάδας να απαντήσει
στα δυο βασικά ερωτήματα της Διαβούλευσης.
Κρατήστε τις δραστηριότητες Συναρπαστικές, 
Προσβάσιμες, να Αφορούν τους νέους, και
Καθοδηγούμενες από όσους μαθαίνουν!
(R.E.A.L = Relevant, Exctiting, Accesible,
 Learner-led)

          Δεσμευτείτε!

ΣΤΟΧΟΣ : Παιδιά και στελέχη δεσμευτείτε να 
κρατήσετε τον Οδηγισμό R,E,A.L. φτιάχνοντας 
μια ομαδική δραστηριότητα ή μια δράση που
θα υλοποιήσετε μέσα στη χρονιά, με βάση όσα
είπατε στη Διαβούλευσή σας! 

Στείλτε μας φωτογραφίες στο inter@seo.gr,
Κάντε μας tag στα social media!

http://members.seo.gr/wp-content/uploads/2022/10/Activity_Pack_IDG_2022-ENGLISH.pdf
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