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Ας επικοινωνήσουμε! Στείλε μας e-mail στα:  
klados.poulion@gmail.com 
kladospoulion@seo.gr 
 
Βρες μας στα social media: 
Facebook 
YouTube  

Μην ξεχνάς, υπάρχει και  
το βοήθημα του Κλάδου,  
”Η Ζωή στο Σμήνος”! 

mailto:klados.poulion@gmail.com
mailto:kladospoulion@seo.gr
https://www.facebook.com/kladospoulion
http://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://seo.gr/media.asp?ITMID=328&LANG=GR


 

Oι φήμες οργίαζαν τους τελευταίους μήνες… Ε ναι λοιπόν, ο Κλάδος ετοιμάζει συναρπαστικές 
δράσεις για Στελέχη και Πουλιά! 

 
Στόχος του Κλάδου είναι: 
 
Να δοθεί, σε όσο το δυνατόν περισσότερα Πουλιά γίνεται, η ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια 
υγιή κατασκηνωτική συνθήκη, η οποία θα ανταποκρίνεται λειτουργικά και προγραμματικά 
στα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. Παράλληλα, να έχουν την ευκαιρία μέσα από τις δημο-
κρατικές διαδικασίες που παρέχει το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, να εκφράσουν τα δι-
κά τους θέλω στην κατασκήνωση και να μεταφέρουν το μήνυμά τους στους ενήλικες της ορ-
γάνωσης. 
 
Βάσει όλων των παραπάνω ο Κλάδος Πουλιών σας παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη πανελ-
λήνια δράση για το 2015, η οποία θα είναι σπονδυλωτή και χωρίζεται σε 3 μέρη: 
 
Μέρος 1ο: 
16-19/4/2015, Πανελλήνια 4ήμερη Κατασκηνωτική Συνάντηση Αρχηγείων Χαρούμενων Δα-
σών 2015 
Συμμετοχή  των Στελεχών ως μέλη των Αρχηγείων των Χαρούμενων Δασών 
 
Μέρος 2ο:   
Καλοκαίρι 2015, Χαρούμενα Δάση ανά την Ελλάδα με κοινή κεντρική ιδέα “Ένα δέντρο μυστι-
κά” 
Σε χρόνο και χώρο που θα ορίσει το κάθε Αρχηγείο, με κοινή κεντρική ιδέα προσαρμοσμένη 
όμως στις ανάγκες και τη δυναμική των Σμηνών του εκάστοτε Χαρούμενου Δάσους. 
 
Μέρος 3ο: 
19-20/09/2015, 3ο Συνέδριο Πουλιών “Θέλω στην κατασκήνωση...”  & Πανελλήνια Συνάντηση 
Στελεχών Κλάδου Πουλιών 
Συμμετέχουν Πουλιά → εκπρόσωποι από τα Σμήνη που έλαβαν μέρος στα Χαρούμενα Δάση και 
θα έχουν επιλεγεί μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης. 
 
Γι αυτό συντονιστείτε με το υπόλοιπο Αρχηγείο του Σμήνους σας και  στείλτε μας συμπληρωμέ-
νη τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε Χαρούμενο Δάσος της Πανελλήνιας Δράσης, που θα 
βρείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τις 31/1/15.  
Φροντίστε να είστε εμπρόθεσμοι προκειμένου να γίνει έγκαιρα η κατανομή των Σμηνών στις 
κατασκηνώσεις. 
 
Τέλος, κρατήστε στο πρόγραμμά σας την ημερομηνία για την 4ημερη συνάντησή μας τον Απρί-
λη και θα ενημερωθείτε εγκαίρως για λεπτομέρειες. 

https://www.youtube.com/watch?v=vx0HQouwPiw
https://www.youtube.com/watch?v=vx0HQouwPiw
https://www.youtube.com/watch?v=vx0HQouwPiw


Βρείτε εκδηλώσεις για παιδιά 

στην Αττική αλλά και σε όλη την 

Ελλάδα, ανά κατηγορία, για να 

επιλέξετε στον προγραμματισμό 

του Σμήνους σας.                        

Προτάσεις από το culture now,   

το  elamazi.gr,                                   

το pigolampides.gr,                        

το leximathia.gr                                                        

μ 

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης Καλαμάτας μας περιμένει 

να ανακαλύψουμε τα μυστικά της 

φύσης. 

Η ώρα του παραμυθιού ήρθε στη 

Θεσσαλονίκη. 

Κάθε Τρίτη το Ίδρυμα Ευγενίδου 

φιλοξενεί ειδικές διαδρομές γύρω 

από ομάδες εκθεμάτων, ομαδο-

ποιημένων στη βάση συγκεκριμέ-

νων διδακτικών στόχων, που α-

νταποκρίνονται στις εκπαιδευτι-

κές ανάγκες της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

βασισμένες στις επιστήμες.       

Λόγω της 28ης Ιανουαρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδο-
μένων ρωτήσαμε την customer experience specialist  Δήμητρα Κυρίου και την ειδική 
παιδαγωγό Μαριάννα Κυρίου για τις επιπτώσεις του διαδικτύου στις ζωές των παι-
διών. 

Το διαδίκτυο μας δίνει άπειρες δυνατότητες στην πληροφόρηση και στην γνώ-
ση, στην επικοινωνία μας και στην κοινωνικοποίηση, στη διασκέδαση και στην 
ψυχαγωγία. Ο μαγικός αυτός κόσμος γίνεται ακόμα πιο ελκυστικός για τα παι-
διά αλλά σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση, τη βοήθεια και πολ-
λές φορές την επίβλεψη των ενηλίκων. 

Όσον αφορά τη διαδικτυακή μάθηση, τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν 
πληροφορίες και επιβεβαίωση της γνώσης αλλά είναι απαραίτητο να μπο-
ρούν να διακρίνουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της πηγής. Συνήθως, 
μετά τα 8 έτη, τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ποια είναι τα κατάλληλα 
εργαλεία αναζήτησης και πώς λειτουργούν. Τα παιδιά 10 ετών και άνω μπο-
ρούν να περιηγηθούν σε ιστότοπους χωρίς τη βοήθεια και την επίβλεψη κά-
ποιου ενήλικα και μπορούν να κατανοήσουν την έννοια των προσωπικών δε-
δομένων. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση βοηθάει τα παιδιά αυτής της ηλικί-
ας να χειρίζονται με ασφάλεια τις διαδικτυακές πλατφόρμες χωρίς να δίνουν 
πληροφορίες για το όνομά τους, την περιοχή κατοικίας τους ή άλλες προσωπι-
κές πληροφορίες. 
Όσον αφορά την κοινωνική δικτύωση, τα παιδιά που συμμετέχουν πρέπει να 
είναι άνω των 13 ετών. Η συμμετοχή σε ιστοσελίδες όπου χρησιμοποιώντας 
ένα εικονικό προφίλ μπορείς να ανταλλάσσεις πληροφορίες , φωτογραφίες 
και σχόλια με γνωστούς και φίλους είναι αρκετά θελκτική για παιδιά αυτής 
της ηλικίας. Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά είναι 
πως ό,τι δημοσιεύεται παύει να είναι ιδιωτικό και προσωπικό και 
το εικονικό προφίλ κάποιου διαδικτυακού «φίλου» μπορεί να μην είναι το 
πραγματικό του προφίλ. 
Όσον αφορά τέλος την παρακολούθηση video, τα παιδιά την αγαπούν ιδιαίτε-
ρα από τις πολύ μικρές ηλικίες. Είναι σχεδόν μαγικό να μπορούν να παρακο-
λουθούν διασκεδαστικές ιστορίες άλλων ανθρώπων, τις περισσότερες φορές 
διασήμων ή κατορθώματα-γκάφες άλλων παιδιών . Ακόμα και αν οι ιστοσελί-
δες αυτές θέτουν περιορισμό ως προς το περιεχόμενο, τα παιδιά και κυρίως 
άνω των 10 ετών θα πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν αν έρθουν αντιμέτωποι με 
υλικό ανάρμοστο για την ηλικία τους πορνογραφικό ή υβριστικό). 
Το διαδίκτυο είναι πράγματι ένας μαγικός κόσμος με απίστευτες επιλογές. 
Ωστόσο, ό,τι δημοσιεύεται παύει να είναι ιδιωτικό και προσωπικό και αυτό το 
στοιχείο πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας.  
Μπορεί εμείς να πιστεύουμε πως φωτογραφίες και video των Πουλιών μας τα 
βλέπουν μόνο όσοι εμείς επιθυμούμε αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 
Μπορεί να είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για τα κατορθώματα του Σμή-
νους μας ή του Τοπικού μας αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί με τη 
δημοσιοποίηση προσωπικών 
στοιχείων των παιδιών. Η ανάρτηση μια χαρούμενης φωτογραφίας Πουλιών 
από την κοπή της πίτας σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης δίνει πληροφορί-
ες για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, αποκαλύπτει πληροφορίες για τη 
περιοχή κατοικίας των παιδιών και δημιουργεί το λεγόμενο «ψηφιακό ίχνος» 
των παιδιών. 
Μια φωτογραφία από τις δραστηριότητες του παιδιού ή από τη περιοχή μας, 
αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και τις συνήθειες μας με 
αποτέλεσμα να δίνει στοιχεία στον οποιονδήποτε. 
Η έκθεση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευνοεί, επίσης, τις 
συνθήκες εκείνες ώστε το παιδί να γίνει θύμα cyberbullying (Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός – ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της ψηφιακής μας ζωής). 
 
Ας είμαστε λοιπόν σίγουροι με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα. 
παιδιών και ας είμαστε όλοι ενήμεροι και για τους κινδύνους του διαδικτύου. 
 

http://www.culturenow.gr/18865/synaylies-atzenta-me-oles-tis-politistikes-ekdhlwseis/?d=1&m=0&y=2015&et=44
http://www.elamazi.gr/events/list/?action=tribe_list&tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-date=2015-01-01
http://pigolampides.gr/events-type/activities/
http://www.leximathia.gr/protaseis.aspx
http://www.kpe-kalamatas.gr/
http://www.kpe-kalamatas.gr/
http://www.artandlife.gr/Thessaloniki-i_ora_toy_paramythioy_ianoyarios_2015


Αναπόσπαστο κομμάτι της νέας χρονιάς, η βασιλόπιτα και το φλουρί της 
φέρνουν -σύμφωνα με τη παράδοση- καλοτυχία σε όποιον το πετύχει! Οι 
συνταγές πολλές, οι γεύσεις επίσης! Μια βασιλόπιτα πρέπει να έχει οπωσ-
δήποτε αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και γάλα, ενώ συχνά προστίθενται ξηροί καρ-
ποί, μπαχαρικά ή και ζάχαρη άχνη. Ενώ η βασιλόπιτα συνήθως είναι γλυκιά, 
σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μπορεί να αντικατασταθεί από 
αλμυρές πίτες (τυρόπιτα, πρασόπιτα). Κοινό χαρακτηριστικό είναι επίσης το 
“φλουρί”, που μπορεί να είναι πραγματικό νόμισμα ή κωνσταντινάτη λίρα ή, 
ανάλογα με την περιοχή, κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο (άχυρο, κληματό-
βεργα, ελιά) που συνδέεται με την αγροτική ζωή, προκειμένου να φέρει τύ-
χη στο νοικοκύρη ώστε να έχει καλή σοδειά τη νέα χρονιά. Μια παρόμοια 
πρακτική συναντάμε και στη Γαλλία, όπου στις 6 Ιανουαρίου, κόβουν τη λε-
γόμενη Galette de Rois, προς τιμήν των Τριών Μάγων. Πρόκειται για ένα 
είδος στρογγυλής μπουγάτσας με πάστα αμυγδάλου που επίσης περιέχει 
ένα μικρό “δώρο” που χαρίζει στον τυχερό που θα το βρει μια χάρτινη χρυ-
σή κορώνα! 

Εσείς έχετε καταλήξει στη δική σας δοκιμασμένη συνταγή βασιλόπιτας; Αν 
όχι, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ 

Επίσης, τι θα λέγατε να δώσετε μια ιδιαίτερη πινελιά στη φετινή βασιλόπιτα 
του Σμήνους; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξηρούς καρπούς, σπόρους ρο-
διού ή άχνη ζάχαρη για να φτιάξετε διάφορα σχέδια: τοποθετήστε απλώς το 
σχέδιο που έχετε κόψει πάνω στην επιφάνεια της βασιλόπιτας και πασπαλί-
στε ολόγυρα με άχνη! Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σχέδιο και απολαύστε το 
αποτέλεσμα! Με την ίδια λογική μπορείτε να κάνετε σχέδια με κανέλα πάνω 
σε έναν “καμβά” από άχνη ζάχαρη!  

Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μια κουκουβαγική βασιλό-
πιτα αλλιώτικη από τις άλλες: ψήστε μικρά κεκάκια, α-
λείψτε με μερέντα, χρησιμοποιήστε μίνι στρογγυλά μπι-
σκοτάκια και χρωματιστά καραμελάκια για μάτια κου-
κουβάγιας και αραδιάστε τα σε μεγάλη πιατέλα και τυ-
λίξτε γύρω από το σύνολο μια μεγάλη κορδέλα ώστε να 
δίνουν την αίσθηση μιας βασιλόπιτας! Μην ξεχάσετε να 
βάλετε σε κάποιο από όλα το τυχερό φλουρί! Αφήστε 
κάθε Πουλί να διαλέξει το κεκάκι του και ...Καλή χρονιά!  

 

Θέλεις μαζί με το Σμήνος να 
συμμετέχετε ενεργά στη νέα 

έκδοση του βιβλίου «Βήματα 
στον Κόσμο»; 

Αν ναι, δηλώστε πρόθεση 
συμμετοχής στο e-mail του 

Κλάδου Πουλιών, σήμερα 
κιόλας. Η χριστουγεννιάτικη 
εορταγορά είναι πολύ καλή 

ευκαιρία για να πουλήσετε τα 
μπισκότα σας! 

Φτιάξτε τα μπισκότα ακολου-
θώντας την αποκλειστική συ-
νταγή του Άκη Πετρετζίκη για 
τον Κλάδο Πουλιών. Στην συ-
νέχεια, κατασκευάστε τη συ-
γκεκριμένη συσκευασία των 

”book cookies” και ετοιμάστε 
τα πακετάκια με τα μπισκότα 

προς πώληση. 

Αφού συγκεντρώσετε το χρη-
ματικό ποσό, και στείλτε μας 
ένα e-mail με  το Σμήνος και 
το ποσό που έχετε μαζέψει.. 

Μην ξεχνάτε, μέρος των εσό-
δων μπορεί να μείνει στο 

Σμήνος! 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με τα book cookies 

και για να λάβεις το έντυπο 
με την συνταγή και τις οδηγί-

ες, επικοινώνησε μαζί μας 
στο e-mail του Κλάδου Που-

λιών . 
 

http://www.sintagoulis.gr/tag/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1


…

27 Ιανουαρίου - Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος 
28 Ιανουαρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 
31 Ιανουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας 
 
Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού   19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ(κινητή) 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού (World Snow Day) καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκι (FIS) και διεξάγεται μία Κυριακή του Ιανουαρίου, για 
την προώθηση των σπορ του... 

 

 

http://www.cyberkid.gov.gr 
http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/page.htm 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/item/312-ing 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1 
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=83 - ο Ιανουάριος 
http://www.24grammata.com/?p=7603 - Το ποδαρικό 
http://www.mamapeinao.gr/giati-spame-to-rodi 
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=83&limit=1&limitstart=1 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1  
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=83  
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http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/getsafe/page.htm
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/item/312-ing
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=83
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=83
http://www.mamapeinao.gr/giati-spame-to-rodi
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=83&limit=1&limitstart=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=83

