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Υπόσχεση 
Αποτελεί το πρώτο στάδιο της προόδου των Πουλιών.

Διαδικασία:
Για να δώσει ένα Πουλί Υπόσχεση καλό είναι να έχει ζήσει τη ζωή 
στο Σμήνος και να έχει πάει τουλάχιστον μια διήμερη εκδρομή. 
Οι εμπειρίες που θα έχει αποκτήσει είναι ικανές να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο βιβλίο.

Συγκεκριμένα στο βιβλίο αναφέρεται (σελ. 33): 
Για να δώσεις Υπόσχεση πρέπει:
 Να ξέρεις:
• την Υπόσχεση
• το Νόμο
• το Ρητό
• το Χαιρετισμό
• το Παραμύθι των Πουλιών 
• το Τραγούδι της Υπόσχεσης

 Να φοράς τη στολή σου.
  Να έχεις μαζί τα πέντε πράγματα, την οδηγική σου ταυτότητα και 

τη συνδρομή για το Σμήνος.
  Να έχεις συμμετάσχει σε μια δράση εκτός Εστίας (περίπατος ή 

διήμερη εκδρομή).
  Να κάνεις κάτι από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη ενότητα 

(Α, Β, Γ) που ακολουθούν και να το παρουσιάσεις στο Σοφό Πουλί.

Α) Γνωριμία με τη Φωλιά μου
•  Μάθε λίγα πράγματα για τα Πουλιά της Φωλιάς σου (την οικογένειά 

τους ~ σε ποια πόλη γεννήθηκαν ~ σε ποια τάξη πηγαίνουν ~ ποια 
είναι τα ενδιαφέροντά τους, κ.λπ.).
•  Πρότεινε και παίξε ένα αγαπημένο παιχνίδι στη Φωλιά σου.
•  Προσπάθησε να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πουλί που έδωσε 

το όνομά του στη Φωλιά σου.

Β) Προσφορά στο Σμήνος
•  Βοήθησε στην καθαριότητα της Εστίας μετά από μία συγκέντρωση. 
•  Φέρε στο Σμήνος υλικά που δεν χρησιμοποιείς για το στολισμό 

της Φωλιάς.
•  Πρότεινε μια ιδέα που θα κάνει τη ζωή στο Σμήνος πιο εύκολη.

Γ) Η Οδηγική μας οικογένεια
Απάντησε σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ερωτήσεις:
•  Από πότε υπάρχει Σμήνος στην περιοχή σου;
•  Πότε ιδρύθηκε ο Οδηγισμός στην Ελλάδα και από ποιον; 
•  Τι είναι τα Αστέρια, οι Οδηγοί και οι Μεγάλοι Οδηγοί;

Η πρόοδος 
των Πουλιών 

αποτελείται από 
τα εξής:

Υπόσχεση, 
Πρώτο & 

Δεύτερο Φτερό, 
Κίτρινος Κόμπος 

και Πτυχία.

Σήμα: μπρούτζινο πουλί 
Υπόσχεσης, καρφιτσώνεται στις 
άκρες του μαντηλιού (η μια άκρη 
είναι πάνω στην άλλη).
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Εμείς ως Στελέχη… 
Παρακολουθούμε τη πορεία του κάθε 
Πουλιού ξεχωριστά, το παροτρύνουμε 
να συμμετέχει ενεργά και δίνουμε 
ευκαιρίες για πρόοδο.

Καλό είναι να οργανώνουμε μια 
συγκέντρωση προετοιμασίας Υπόσχεσης, 
στην οποία επιβεβαιώνουμε ότι έχουν 
καλύψει τα κομμάτια Α, Β & Γ που 
αναφέρονται παραπάνω. 

Εκτός από την εικόνα που έχουμε 
διαμορφώσει ως Αρχηγείο για το κατά πόσο 
είναι έτοιμο ένα Πουλί να δώσει Υπόσχεση, 
είναι θεμιτό το Σοφό Πουλί να κάνει μια 
κουβέντα μαζί του και να συζητήσουν 
το κατά πόσο το ίδιο το Πουλί 
πιστεύει ότι μπορεί να δώσει 
την Υπόσχεσή του. 

Εφόσον είμαστε όλοι 
έτοιμοι, οργανώνουμε μια 
τελετή Υπόσχεσης στο 
πλαίσιο μιας εκδρομής ή 
της συγκέντρωσης για την 
Ημέρα Σκέψης ή έστω και 
απλής συγκέντρωσης. 

Είναι σημαντικό να έχει 
ιδιαίτερο χαρακτήρα για 
να είναι μια ευχάριστη και 
ολοκληρωμένη εμπειρία για
το Πουλί. 

Περισσότερες πληροφορίες για την 
τελετή Υπόσχεσης: Βοήθημα
Στελεχών “Η Ζωή στο Σμήνος”
σελ. 26-27.

Ήρθε η ώρα της Υπόσχεσής σου
Θα τη δώσεις όπως την δίνουν όλα τα Πουλιά στον κόσμο το καθένα 
στη δική του γλώσσα. Όλα αυτά τα Πουλιά έχουν το ίδιο χαμόγελο 
με σένα, δίνουν την Υπόσχεση για να προσπαθήσουν να κάνουν 
τον κόσμο καλύτερο και τηρούν το Νόμο και το Ρητό.

Εσύ ξέρεις γιατί δίνεις την Υπόσχεση και είσαι αποφασισμένο 
να την κρατήσεις. Θέλεις να προσπαθήσεις μ’ όλη σου τη 
δύναμη κάθε μέρα και πιο πολύ και χωρίς να χρειάζεται να 
σου λέει κάποιος τι πρέπει να κάνεις. ∆ιάβασε προσεκτικά 
την Υπόσχεση, κατάλαβέ τη, σκέψου και αποφάσισε. Είσαι 
πλέον έτοιμο να βοηθάς παντού και πάντοτε!   
  
Προχώρησε με χαμόγελο!



4

5

Σήμα: μπρούτζινο πουλί-καρφίτσα
με ένα ή δύο φτερά αντίστοιχα.
Καρφιτσώνονται στο αριστερό πέτο
(στο μέρος της καρδιάς), από το
μαντιλι προς το χέρι, κάτω από το 
σήμα της Υπόσχεσης των Αστεριών 
(αν υπάρχει). 

Πρώτο & 
Δεύτερο Φτερό
Στη Β’ ενότητα του βιβλίου “Βήματα στον 
Κόσμο” υπάρχουν συνολικά τρία κεφάλαια 
βασισμένα στους 3 άξονες:
Κεφάλαιο 1 “Ανεβαίνω Ψηλότερα”
Κεφάλαιο 2 “Κοντά στη Φύση”
Κεφάλαιο 3 “Δίνω Χέρι”
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει ένα κομμάτι 
με γνώσεις και ερεθίσματα σχετικά με το 
συγκεκριμένο άξονα και στο τέλος βήματα-
δραστηριότητες με τα οποία καλούνται να 
ασχοληθούν τα Πουλιά.

Συγκεκριμένα στο βιβλίο (σελ. 35) αναφέρεται: 
Συγχαρητήρια! Θα πρέπει να είσαι πολύ 
χαρούμενο Πουλί! Τα κατάφερες! Έδωσες 
Υπόσχεση! Νέα Βήματα αρχίζουν για σένα. 
Με τα Βήματα αυτά ανοίγεις καινούριους 
δρόμους. Στόχος σου είναι να πάρεις το Πρώτο 
και το ∆εύτερο Φτερό σου. Στις σελίδες που 
ακολουθούν θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα 
θέματα για ν’ ασχοληθείς και δραστηριότητες 
που μπορείς να πραγματοποιήσεις..
Συγκεκριμένα, στην Ενότητα Β, υπάρχουν 
συνολικά τρία κεφάλαια με διαφορετικό 
περιεχόμενο το καθένα. Σε αυτά θα βρεις αρκετά 

Βήματα από τα οποία μπορείς να διαλέξεις 
αυτά που σε ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Προκειμένου ν’ αποκτήσεις το 1ο 
Φτερό πρέπει να διαλέξεις και 

να παρουσιάσεις τρία Βήματα 
από κάθε κεφάλαιο, άρα 
συνολικά εννέα Βήματα. Για να 
αποκτήσεις το 2ο Φτερό πρέπει 
να κάνεις επιπλέον τρία Βήματα 
από κάθε κεφάλαιο, άρα εννέα 
Βήματα ακόμη.

σήμα της Υπόσχεσης των Αστεριών 
μαντιλι προς το χέρι, κάτω από το 
σήμα της Υπόσχεσης των Αστεριών 
(αν υπάρχει). 

Συμβουλή: Πρέπει να 
λες κι εσύ τη γνώμη 
σου όταν υπάρχει 
παρουσίαση Βημάτων. 
Θυμήσου να σέβεσαι 
πάντα την προσπάθεια 
των άλλων και να 
βρίσκεις πάντα και 
κάτι θετικό σε αυτήν: 
έτσι γινόμαστε ό λοι 
καλύτεροι.

Αφού διαλέξεις 
κάποιο Βήμα: 
 
1. Το δηλώνεις στο 
Αρχηγείο του Σμήνους.
2. Το προετοιμάζεις 
όσο μπορείς καλύτερα, 
χρησιμοποιώντας όσο 
χρόνο χρειάζεσαι γι’ αυτό.
3. Όταν είσαι έτοιμος, σε 
συνεννόηση με το Σοφό 
Πουλί, το παρουσιάζεις 
στην Ώρα Φωλιάς ή στον 
Κύκλο Κουβέντας.
Μετά την παρουσίασή 
σου, τα υπόλοιπα Πουλιά 
θα μπορούν να πουν 
τι τους άρεσε στην 
προσπάθειά σου, αλλά 
και να προτείνουν ιδέες 
που θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν το 
αποτέλεσμα. Αν μετά την 
κουβέντα αισθανθείς ότι 
θα ήθελες να βελτιώσεις 
την παρουσίασή σου, 
μπορείς να το κάνεις 
και να παρουσιάσεις 
ξανά το ίδιο Βήμα σε 
επόμενη συγκέντρωση. 
Ούτως ή άλλως, πάντως, 
θυμήσου τα σχόλια και 
τις προτάσεις που σου 
έκαναν οι φίλοι σου όταν 
θα προετοιμάζεις τα 
επόμενα Βήματα. Έτσι 
μόνο θα αποκτήσουν τα 
σχόλια πραγματική αξία 
και θα σε ωφελήσουν 
ουσιαστικά!

 Γενικά:
•  Προτείνουμε ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των Βημάτων να είναι 

ξεκάθαρος στα Πουλιά. 
•  Τα Βήματα βασίζονται στην έννοια της αυτοδιοίκησης και της προσωπικής 

ανάπτυξης, αποτελούν προσωπική επιλογή και για το λόγο αυτό δεν 
περνιούνται πια μέσα από τις δραστηριότητες του Σμήνους.
•  Αυτό που έχει σημασία είναι να διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά μπαίνουν στη 

διαδικασία να προετοιμάσουν το κάθε Βήμα, γι’ αυτό και τα Βήματα είναι 
πλέον πιο συνδυαστικά π.χ. διάλεξε ένα αντικείμενο, ζωγράφισε το στις 4 
εποχές και παρουσίασέ το στον Κύκλο Κουβέντας.
•  Τα Πουλιά περνάνε το Βήμα από τη στιγμή που το δήλωσαν, το ετοίμασαν 

και το παρουσίασαν στο Σμήνος.
•  Η διαδικασία της αξιολόγησης βοηθά να αναπτύσσεται και το κάθε Πουλί 

ξεχωριστά, αλλά και το Σμήνος ως ομάδα. Γι’ αυτό και τα υπόλοιπα Πουλιά 
αφού δουν την παρουσίαση θα μπορούν:

 1. να πουν τι τους άρεσε από την παρουσίαση και 
 2.  τι διαφορετικό θα πρότειναν για να γίνει λίγο καλύτερο.
•  Πάντα δίνεται στο Πουλί που παρουσιάζει η δυνατότητα της 

αυτοαξιολόγησης ώστε αν θέλει να ξαναδουλέψει και να το ξαναφέρει 
σε επόμενη συγκέντρωση.
•  Τα Βήματα παρουσιάζονται είτε μπροστά στη Φωλιά, στην Ώρα 

Φωλιάς, είτε σε όλο το Σμήνος στον Κύκλο Κουβέντας. Εάν το Βήμα 
παρουσιάζεται στην Ώρα Φωλιάς, τότε η συζήτηση γίνεται από τα 
Πουλιά της Φωλιάς με την παρουσία ενός Στελέχους.
•  Υπάρχουν Βήματα που όλη μαζί η Φωλιά μπορεί να επιλέξει, να 

προετοιμάσει και να παρουσιάσει από κοινού. Τα συγκεκριμένα Βήματα  
παρουσιάζονται μόνο στον Κύκλο Κουβέντας και εκτός από αυτό 
που ζητά το Βήμα, αξιολογείται επιπλέον και η ομαδική δουλειά και 
η αρμονική συνεργασία των Πουλιών της Φωλιάς. Όσα Πουλιά της 
Φωλιάς δήλωσαν και συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Βήμα το περνούν. 
Σε περίπτωση που η ίδια η Φωλιά μετά την αυτοαξιολόγησή της 
αποφασίσει ότι θέλει να το ξαναδουλέψει, μπορεί να το κάνει.
•  Αντιστοιχία παλιών- καινούριων Βημάτων: Όταν στο Σμήνος 

υπάρχουν Πουλιά που έχουν ασχοληθεί και με το παλιό αλλά και με 
το καινούριο βιβλίο της προόδου, θεωρούμε ότι 3 (τρία) “παλιά” 
Βήματα ισοδυναμούν με 1 (ένα) “καινούριο”. Για μεγαλύτερο αριθμό 
περασμένων “παλιών” Βημάτων ακολουθούμε τη μέθοδο της 
στρογγυλοποίησης προς τα επάνω. Επιδιώκουμε στα νέα Βήματα που 
υπολείπονται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τριών ενοτήτων.

Εμείς ως Στελέχη…
Καλό είναι να παρουσιάσουμε με ενδιαφέροντα τρόπο τη διαδικασία των 
Βημάτων και να δίνουμε ευκαιρίες στα Πουλιά να ασχολούνται με αυτά.

Είναι στο χέρι μας να εκπαιδεύσουμε τα Πουλιά να λένε τη γνώμη τους 
όταν υπάρχει παρουσίαση Βημάτων. Τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να 
σέβονται τη προσπάθεια όλων και τα παροτρύνουμε να βρίσκουν πάντα 
κάτι θετικό. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι αξιολογούμε 
την προσπάθεια και την παρουσίαση και όχι το άτομο. 

Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι το δικό μας παράδειγμα. 
Άλλωστε, τα παιδιά ειναι ο καθρέπτης μας. Μπορείτε να ορίσετε μαζί 
με τα Πουλιά τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Βημάτων, να τα 
καταγράψετε και να ανατρέχετε σε αυτά πριν από την αξιολόγηση.
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Εμείς ως 
Στελέχη… 

Παρακολουθούμε την 
πορεία-παρουσία των Πουλιών 

και τους υπενθυμίζουμε τις 
δραστηριότητες του Κίτρινου 
Κόμπου. Τα Πουλιά περνούν 

τη δραστηριότητα εφόσον την 
επιλέξουν, τη δηλώσουν και την 

παρουσιάσουν, με τον ίδιο τρόπο 
που ισχύει και για τα  Βήματα. 

Η απονομή γίνεται κατά τη 
διάρκεια μιας τελετής και 

καλό είναι να έχει ιδιαίτερο 
χαρακτήρα.

Εμείς ως Στελέχη...
Καλό είναι να παρουσιάσουμε με 
ενδιαφέροντα τρόπο τη διαδικασία 
επιλογής και προετοιμασίας 
Πτυχίων.

Να έχουμε ενημερώσει τον ειδικό 
για τις απαιτήσεις του Πτυχίου 
και να έχουμε γνωστοποιήσει τη 
σπουδαιότητα του Πτυχίου για 
την πρόοδο του συγκεκριμένου 
Πουλιού (πχ. διαφορετική ματιά 
σε Πουλί Β’ Δημοτικού που 
παρουσιάζει πρώτο Πτυχίο από 
αυτή σε Πουλί της Ε΄ Δημοτικού 
που παρουσιάζει το 18ο Πτυχίο). 

Να παροτρύνουμε τα Πουλιά για 
κάθε Πτυχίο να προσπαθούν όλο 
και περισσότερο. 

Καλό είναι στο Σμήνος, αλλά και 
στην κατασκήνωση, το Αρχηγείο 
να έχει προετοιμάσει κουτιά 
για 4-5 διαφορετικά Πτυχία για 
να διευκολύνει τα Πουλιά στην 
προετοιμασία τους. Τα κουτιά 
μπορούν να περιέχουν οδηγίες, 
βιβλία, εικόνες, υλικά και 
οτιδήποτε σχετικό με το θέμα 
του Πτυχίου που θα ιντριγκάρει 
τη φαντασία και τη  διάθεση 
των Πουλιών.

Τα Πτυχία προσφέρουν 
εξειδίκευση, δεν είναι απλά 
μια περίσταση όπου το Πουλί 
παρουσιάζει κάτι στο Σμήνος, 
και εκτίθεται σε αυτό. Απαιτούν 
περισσότερο χρόνο και 
προετοιμασία. Εδώ δεν μετράει 
μόνο η προσπάθεια αλλά και το 
αποτέλεσμα. 

Το Πτυχίο Συλλέκτη καταργείται 
ως επιλογή και λέμε ότι όταν 
ένα Πουλί μαζεύει 15 Πτυχία, 
αυτόματα του δίνουμε και το 
Πτυχίο Συλλέκτη.

Προτείνεται να απονέμονται 
στα Πουλιά κατά τη διάρκεια 
μιας ιδιαίτερης στιγμής της 
ζωής στο Σμήνος.
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Πτυχία
Παράλληλα με τα Βήματα τα Πουλιά μπορούν 
να προετοιμάζουν τα Πτυχία που υπάρχουν στην 
3η Ενότητα του βιβλίου. Τα Πουλιά μπορούν να 
επιλέξουν όσα Πτυχία θέλουν.

Συγκεκριμένα στο βιβλίο (σελ. 36) αναφέρεται:
Παράλληλα με τα Βήματα, μπορείς να προετοιμάζεις 
και Πτυχία. Στην τρίτη ενότητα του βιβλίου 
υπάρχουν 57 Πτυχία, από τα οποία μπορείς να 
επιλέξεις σε ποια θες να εξειδικευτείς. Να θυμάσαι 
ότι κάθε νέο Πτυχίο θα είναι για σένα μια καινούρια 
περιπέτεια ανακάλυψης, δημιουργίας και γνώσης!

Αφού διαλέξεις ένα Πτυχίο:
1. Το δηλώνεις στο Αρχηγείο.

2.  Το προετοιμάζεις όσο μπορείς καλύτερα, 
χρησιμοποιώντας όσο χρόνο χρειάζεσαι γι’ αυτό.

3.   Όταν είσαι έτοιμο, σε συνεννόηση με το Σοφό 
Πουλί, το παρουσιάζεις σε κάποιον ειδικό, 
κάποιον δηλαδή που γνωρίζει σε βάθος το θέμα 
του Πτυχίου που έχεις επιλέξει.

Αν ο ειδικός κρίνει ότι έχεις προσπαθήσει αρκετά και 
έχεις εμβαθύνει στο θέμα που διάλεξες, τότε μπράβο 
σου μόλις απέκτησες ένα Πτυχίο! Αν πάλι θεωρεί 
ότι σε κάποια σημεία πρέπει να προσπαθήσεις 
περισσότερο, τότε μην απογοητευτείς: αρκεί να 
βάλεις τα δυνατά σου και να προετοιμαστείς ακόμη 
καλύτερα, αξιοποιώντας τις συμβουλές του. Σίγουρα 
μπορείς να τα καταφέρεις!
 
Διαδικασία:
1.  Τα Πουλιά δηλώνουν στο Αρχηγείο τα  

Πτυχία  που επιλέγουν.

2. Τα προετοιμάζουν όσο χρόνο χρειάζονται.

3.  Όταν είναι έτοιμα, σε συνεννόηση με το Σοφό 
Πουλί, τα παρουσιάζουν σε κάποιον ”ειδικό”.

Ειδικός μπορεί να είναι ένας γραφίστας, μια 
δασκάλα χορού, ένας καθηγητής Φυσικής,  
ένας Αρχηγός κατασκήνωσης  και όλοι όσοι 
εξειδικεύονται κάπου και έχουν ευρεία γνώση του 
αντικειμένου του Πτυχίου.

Αν ο “ειδικός” κρίνει ότι  το Πουλί έχει προσπαθήσει 
και έχει εμβαθύνει στην ειδικότητα, αποκτά το 
Πτυχίο. Αν πάλι θεωρεί ότι σε κάποια σημεία πρέπει 
να κάνει κάτι περισσότερο, τότε θα πρέπει να το 
κατευθύνει ως προς τα σημεία όπου χρειάζεται να 
προσπαθήσει περισσότερο για να προετοιμαστεί 
καλύτερα.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας καλό είναι να 
γνωστοποιείται στο Πουλί από το Σοφό Πουλί, το 
οποίο με τις κατάλληλες λέξεις θα το κατευθύνει να 
βελτιωθεί όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Σήμα: υφασμάτινο εικονίδιο.
Τα Πτυχία ράβονται  στο καλπάκι 
των Πουλιών σε σχήμα πυραμίδας 
καλύπτοντας διαδοχικά τα τριγωνάκια. 
Δηλαδή ράβουμε 3 πτυχία στη βάση του 
μπροστινού τριγώνου, μετά 2 από πάνω 
και ένα στην κορυφή. Στη συνέχεια 
προχωρούμε στο διπλανό τρίγωνο κ.ο.κ.

Ο Κίτρινος 
Κόμπος 
Προκειμένου να κινητοποιήσουμε 
περισσότερο τα παιδιά της Ε΄ 
Δημοτικού, δημιουργήθηκαν 
δραστηριότητες για την απόκτηση 
του Κίτρινου Κόμπου, που 
απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτή 
την ηλικία με τη μόνη προϋπόθεση να 
έχουν δώσει Υπόσχεση. 

Συγκεκριμένα στο βιβλίο των Πουλιών  
(σελ. 37) αναφέρεται:
Αν είσαι Πουλί που πας στην Πέμπτη ∆ημοτικού 
μπορείς να κάνεις μερικά επιπλέον Βήματα για 
να αποκτήσεις τον Κίτρινο Κόμπο. Αυτά τα Βήματα 
είναι σχεδιασμένα ειδικά για σένα γιατί απαιτούν λίγη 
περισσότερη προσπάθεια, αλλά σίγουρα μπορείς 
να τα καταφέρεις χάρη στην εμπειρία που έχεις 
πλέον αποκτήσει. ∆ιάλεξε δύο από τα Βήματα αυτά, 
δήλωσέ τα στο Αρχηγείο και όταν είσαι έτοιμο, 
παρουσίασέ τα είτε στον Κύκλο Κουβέντας είτε στο 
Σοφό Πουλί (ανάλογα με το τί ορίζει ορίζει κάθε 
Βήμα). Τα Βήματα για τον Κίτρινο Κόμπο θα τα βρεις 
στο τέλος της Ενότητας Β.

Σήμα: κόμπος- καρφίτσα.
Καρφιτσώνεται αριστερά 
στο στέρνο, πιο έξω από 
τα σήματα Πρώτου και 
Δεύτερου Φτερού  
(αν υπάρχουν).  
Βλ. σχήμα σελ. 8 
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Πηγές από το διαδίκτυο
•  Πώς Αντιμετωπίζουμε το τσίμπημα από μέδουσα; 

Κωνσταντίνος Εκμετζόγλου, SOS Ιατρoί, 21.08.2015,  
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.sosiatroi.gr/
el/our-news/348-symvoules-gia-tsimpima-medousas.
html (τελευταία πρόσβαση 24/11/2015)

•  Το πολίτευμα της Ελλάδος, Βουλή των Ελλήνων, 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.hellenicpar-
liament.gr

•  Φυσικές καταστροφές, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://
civilprotection.gr/el/disasters (τελευταία πρόσβαση  
24/11/2015)

•  Εσύ και το ποδήλατό σου, Παπαϊωάννου Παρίσης, 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:  http://bikeline.wikidot.
com/ (τελευταία πρόσβαση  24/11/2015)

•  Δικτυακός τόπος Προεδρείας της Δημοκρατίας: http://
www.presidency.gr/ (τελευταία πρόσβαση 24/11/2015)

•  Δικτυακός τόπος Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων: http://www.yme.gr (τελευταία πρόσβαση 
24/11/2015)

•  Saferinternet.gr,  http://www.saferinternet.gr (τελευταία 
πρόσβαση στις 24/11/2015)

•  Δικτυακός τόπος Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος: http://
www.omke.gr/ (τελευταία πρόσβαση 24/11/2015)

•  Δικτυακός τόπος Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών: http://
www.eoty.gr (τελευταία πρόσβαση24/11/2015)

Σήµα Υπόσχεσης 
Πουλιών
πάνω στο µαντίλι, 
κάτω από τον σταυ-
ρόκοµπο, ενώνει τις 2 
άκρες του µαντιλιού

Πρώτο Φτερό 
ή 
∆εύτερο Φτερό
αριστερά 
στο στέρνο

∆ιακριτικά 

Πρώτων 
και ∆εύτερων 

Πουλιών 
στο αριστερό πέτο

∆ιακριτικό 
Σµήνους
στο αριστερό 
µπράτσο

∆ιακριτικό 
Φωλιάς
στο αριστερό
µπράτσο

Πτυχία
επάνω στο 
καλπάκι, 
καλύπτοντας 
ένα-ένα τα 
τριγωνάκια

Κίτρινος Κόµπος
αριστερά στο στέρνο

Παγκόσµιο 
Οδηγικό Τριφύλλι
δεξιά στο στέρνο

Σήµα Yπόσχεσης 
Αστεριών
εφόσον υπήρξες 
Αστέρι αριστερά 
στο στέρνο πάνω 
από τα σήµατα
της Προόδου

Πηγές
•  Βήματα στον κόσμο, Κλάδος Πουλιών, Σ.Ε.Ο. (1988), 
Αυτοέκδοση, Αθήνα.

•  Γεια σας 3, (2003), Ε.Κ.Π.Α, Κέντρο Διαπολιτισμικής  
Αγωγής. 

•  Η ζωή στην φύση, Τμήμα Κατασκηνώσεων, Σ.Ε.Ο. 
(1986), Αυτοέκδοση, Αθήνα.

•  Καινούργια μονοπάτια, Κλάδος Οδηγών, Σ.Ε.Ο. 
(1997), εκδ. Παράλος, Αθήνα.

•  Μελέτη για τον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό, Career Guidance, OECD (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development), 
The European Commission, (2007), Οργανισμός 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

•  Πρωταθλητές κόσμου στην οικολογία, St. Frattini & 
St. Ledu, (2006), εκδ. Άγκυρα, Αθήνα.

•  Οδηγός Επιβίωσης της S.A.S., John Wiseman, (1986),  
εκδ. Φλώρος, Αθήνα.

•  Το βιβλίο του Δάσους, οδηγός του μικρού 
εξερευνητή, Renee Kayser, (1994), εκδ. Ερευνητές, 
Αθήνα.

•  Το πρώτο βιβλίο των πειραμάτων, Vries Leonard. De, 
(2008), εκδ. Καστανιώτη 

•  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
•  Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ Δημοτικού, Δημοπούλου Μ., 
Ζόμπολας Τ., Μπαμπίλα Ε., κ.α., (2008),  Ο.Ε.Δ.Β.

•  Ο Θεός στη ζωή μας, Θρησκευτικά Γ’ Δημοτικού, 
Ζούρας Π., Θερμός Δ., Παναγάκης Α., κ.ά., (2008), 
Ο.Ε.Δ.Β. 

 
•  Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού, Κόκκοτας  

Π., Αλεξόπουλος Δ., Μαλαμίτσα Αικ., κ.ά. (2008),  Ο.Ε.Δ.Β. 
•  Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού, Βαμβακούση Ξ., 

Καργωτάκης Γ., Μπαμποτίνου Α., Σαίτης Α., (2008), 
Ο.Ε.Δ.Β. 

•  Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Γλώσσα Ε’ Δημοτικού, 
Ιορδανίδου Α., Αναστασοπούλου Α., Γαλανόπουλος Ι., 
κ.α, (2008), Ο.Ε.Δ.Β. 

•  Μαθαίνω την Ελλάδα, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, 
Κουτσόπουλος Κ., Σωτηράκου Μ., Ταστσόγλου Μ., 
(2008), Ο.Ε.Δ.Β.

•  Ερευνώ και ανακαλύπτω, “Φυσικά” Ε’ Δημοτικού, 
Αποστολάκης Εμ., Παναγοπούλου Ε., Σάββας Στ., κ.α. 
(2008),  Ο.Ε.Δ.Β. 

•  Μαθαίνω για τη Γη, Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού, 
Κουτσόπουλος Κ., Σωτηράκου Μ., Ταστσόγλου Μ., 
(2008), Ο.Ε.Δ.Β.

•  Ερευνώ και ανακαλύπτω,“Φυσικά” Στ’ Δημοτικού, 
Αποστολάκης Εμ., Παναγοπούλου Ε., Σάββας Στ., κ.α. 
(2008), Ο.Ε.Δ.Β. 

•  Σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Α΄-Στ΄ Δημοτικού, 
Βιβλίο δασκάλου, Μουγιακάκος Π.,  Μώρου Α., (2008), 
Ο.Ε.Δ.Β. 

•  Ναυτική τέχνη, Έκτακτες ανάγκες. Τριπολίτης Κ., 
Τριάντης Γ., Α Τάξη ΤΕΕ,  Ο.Ε.Δ.Β.


