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Μπήκε η άνοιξη και σα να μύρισε κατασκήνωση!

Είναι αυτό που μπαίνει ο Μάρτης και μαζί του αρχίζουν οι προετοιμασίες 
για να υποδεχτούμε σιγά-σιγά το καλοκαίρι! Γιατί λες... “αφού μπήκε η 
άνοιξη, το καλοκαίρι κοντοζυγώνει”!

«Μάρτης ή Μαρτιά» είναι αυτό το βραχιολάκι, το φτιαγμένο από στριμμένη 
κόκκινη και λευκή κλωστή που, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το φοράμε 
για να προστατεύει το πρόσωπο μας ώστε να μην καεί από τον πρώτο 
ήλιο της άνοιξης. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο 
και η λευκή την αγνότητα του φυτού “χιονόφιλος” που ανθίζει το Μάρτιο. 
Στο τέλος του μήνα, όταν δούμε το πρώτο χελιδόνι, το βγάζουμε και το 
αφήνουμε πάνω σε μια τριανταφυλλιά για να το πάρουν τα πουλιά και να 
χτίσουν τις φωλιές τους.

Μάλλον λοιπόν ο μήνας αυτός είναι συμβολικός για όλους μας, αφού 
κι εμείς για να μπορέσουμε να «ζωντανέψουμε» στο χώμα και δίπλα 
απ’ τη σκηνή, αυτό τον μαγικό «μύθο» της κατασκήνωσης, θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε να τον φανταζόμαστε – σχεδιάζουμε – προετοιμάζουμε από 
νωρίς. Να τον «φορέσουμε» στο χέρι μας σαν βραχιολάκι!

Το δικό μας, αλλιώτικο βραχιολάκι. Με κόκκινο, που συμβολίζει την αγάπη 
μας για τα Πουλιά και με κίτρινο, που συμβολίζει το χρώμα του Κλάδου μας!

Κι όταν, πια, φτάσει η ώρα της κατασκήνωσης, να το βγάλουμε και να το 
αφήσουμε δίπλα στη σκηνή για να το βρουν τα Πουλιά και να ζήσουν τη 
μαγεία του χαρούμενου Δάσους.

Λοιπόν, τι λετε; Είσαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τον δικό μας Μάρτη;
Με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, φυσικά!
 

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Μικρές Αγγελίες: Ζητούνται Αρθρογράφοι
H ομάδα μας είναι έτοιμη να μεγαλώσει! Ψάχνουμε λοιπόν 
για έκτακτους αρθρογράφους με όρεξη, μεράκι και  
έμπνευση. Έχεις όλα τα παραπάνω και μπορείς να  
μεταδόσεις γραπτά τις σκέψεις σου; Γράψε κι εσύ για το  
ηλεκτρονικό περιοδικό του Κλάδου Πουλιών! 

Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας ένα 
e-mail στο klados.poulion@gmail.com. Θα χαρούμε να σε 
κατατοπίσουμε με περισσότερες πληροφορίες.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ 
ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
και βοήθησε μας να βελτιώσουμε 
τα Νέα της Κουκουβάγιας!

Θέλουμε πολύ να ακούσουμε την 
άποψή σου! Παρακαλούμε συμπλή-
ρωσε αυτό το σύντομο ερωτημα-
τολόγιο, παίρνει μόνο 3 λεπτά!

ΠαρατΗρησε 
προσεκτικΑ 
τη ΦΥση 
και θα 
καταλΑβεις 
τα πΑντα 
καλΥτεΡα.

Άλμπερτ
Αϊνστάιν

TO MHNYMA TOY MHNA

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.outdoor-learning.org/Default.aspx?tabid=210
http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2010/outdoor-play 
http://www.englishoutdoorcouncil.org/Values_and_benefits.htm 
http://tvxs.gr/news/paideia/i-athina-kalosorizei-proto-sxoleio-toy-dasoys 
http://www.huffingtonpost.gr/2015/08/30/life-sxoleio-dasous_n_8053020.html 
http://www.cnn.gr/premium/story/19054/psaxnontas-gia-folies-alepoydon-sto-sxoleio-toy-dasoys
http://www.about-ioannina.gr/Zagori_gr/Voidomatis_1.htm
πηγή: http://partetavouna.blogspot.gr/2010/01/blog-post_15.html
http://www.arcturos.gr/gr/organismos/episkeftheite/
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Μέσα σ’όλες τις προετοιμασίες, ήρθε και η ώρα να 
ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε τις εξωτερικές μας 
εξορμήσεις. Βρήκαμε και σας προτείνουμε 4 μέρη 
που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε κάποια 
στιγμή, και -γιατί όχι- και με το Σμήνος σας! 

Ο ποταμός Βοϊδομάτης, στον νομό Ιωαννίνων, 
έχει τις πηγές του κάτω από το χωριό Βίκος και 
μετά από 15 χιλιόμετρα συναντά τον ποταμό 
Αωό, κοντά στην Κόνιτσα. Είναι ένας από τους 
καθαρότερους ποταμούς της Ευρώπης και το 
νερό του έχει πάντα πολύ χαμηλή θερμοκρασία 
που σπάνια ξεπερνά τους 4⁰C όλο τον χρόνο! 
Κάτω από τα πλατάνια, στις όχθες τους θα βρεί-
τε πολλά μονοπάτια και ηπειρώτικα γεφύρια, 
αλλά και στον ίδιο τον ποταμό θα μπορέσετε να 
δοκιμάσετε πολλά extreme water sports όπως 
rafting, canoe, kayak κ.ά. 

Το φαράγγι “Πάντα Βρέχει” λέγεται πως είναι 
ένα από τα ομορφότερα τοπία του νομού Ευρυ-
τανίας. Τα νερά του Κρικελλοπόταμου διασχίζουν 
ένα καταπράσινο τοπίο και οδηγούν στον 
μαγευτικό καταρράκτη Πάντα Βρέχει. Για να 
φτάσετε στον καταρράκτη πρέπει να ακολουθή-
σετε μια πορεία 30-45 λεπτών, κατά την οποία 
θα βραχείτε και λιγάκι [να έχετε μαζί σας 2η 
αλλαξιά]. Στο τέλος της γραμμής, θα δείτε συ-
νεχόμενους μικρούς καταρράκτες, σε συνολικό 
μήκος περίπου 80 μέτρων, να ρίχνουν τα νερά 
τους στον Κρικελλοπόταμο - σαν ασταμάτητη 
βροχή! Η καλύτερη εποχή για επίσκεψη είναι 
το καλοκαίρι, ενώ αποφύγετέ το σε βροχερές 
περιόδους.

Στο Νυμφαίο Φλώρινας, μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί το καταφύγιο της αρκούδας, το οποίο 
έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται η οργάνωση Αρκτούρος. 
Σε 50 στρέμματα, μέσα σε ένα φυσικό δάσος 
οξιάς, στεγάζονται τραυματισμένες ή κακοποι-
ημένες αρκούδες απ’ όλη την Ελλάδα. Δεν είναι 
δυνατή η επίσκεψη από τα τέλη Δεκεμβρίου ως 
τα μέσα Μαρτίου, καθώς οι αρκούδες πέφτουν 
σε χειμερία νάρκη. Εκεί κοντά, στις Αγραπιδιές 
βρίσκεται και το καταφύγιο του Λύκου. Σε ένα 
δάσος βελανιδιάς, έκτασης 70 στρεμμάτων, 
αυτό το καταφύγιο δημιουργήθηκε για να βάλει 
τέλος στην παράνομη κατοχή λύκων! 

Η κουκουβάγια προτείνει:

Στην Αττική, εξαιρετικές ευκαιρίες για επαφή 
με τη φύση προσφέρει ο Εθνικός Δρυμός της 
Πάρνηθας. Ενώ μπορεί κάποιος να τον επι-
σκεφθεί μόνος του, πολύ συχνά διεξάγονται 
οργανωμένες πεζοπορίες από τα καταφύγια 
της περιοχής. Το ελατόδασος είναι ιδανικό για 
σύντομες εξορμήσεις, καθώς τοπογραφικά δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύ-
νους και διαθέτει σηματοδοτημένα μονοπά-
τια. Φροντίστε, ωστόσο, να έχετε τον απαραί-
τητο εξοπλισμό για την πεζοπορία σας!

Ανακαλύψτε κι εσείς δικούς σας προορισμούς 
με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο! 
Δοκιμάστε λέξεις-κλειδιά όπως “πεζοπορία”, 
“μονοπάτια”, “μέρη φυσικής ομορφιάς” συνο-
δευόμενα από την ευρύτερη περιοχή σας, ή 
και άλλες σχετικές λέξεις! Αν είστε πιο πα-
ραδοσιακοί, ρωτήστε για πληροφορίες τον 
Ορειβατικό ή Πεζοπορικό Σύλλογο της περιο-
χής σας. Πού ξέρετε; Μπορεί να προκύψει και 
κάποια συνεργασία…!

Αν, πάλι, ψάχνετε μέρος για την κατασκήνωσή 
σας, να σας παραπέμψουμε στην 2η σελίδα 
του Τεύχους 13, που κυκλοφόρησε τον 
προηγούμενο Μάιο. Καλή προετοιμασία!

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4597/4597.pdf


4

Όπως ξέρουμε, η ζωή στη φύση αποτελεί έναν από 
τους τρεις βασικούς πυλώνες του Οδηγικού Παιδα-
γωγικού Προγράμματος το οποίο όλοι εφαρμόζουμε 
στις ομάδες μας, σε κάθε Συγκέντρωση. Γιατί όμως, 
άραγε, η ζωή στη φύση θεωρήθηκε τόσο σημαντική 
ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της οδηγικής ζωής;

Μαθαίνω (σ)τη φύση σημαίνει αγαπώ και 
προστατεύω τη φύση
Ας ξεκινήσουμε από το προφανές: η επαφή με το 
φυσικό μας περιβάλλον και ό,τι αυτό περιλαμβά-
νει, από τα δέντρα, τα αγριολούλουδα, τα ζώα, τα 
πουλιά, τα έντομα, τους καρπούς ως τους βράχους, 
το χώμα και τα πετρώματα εξοικειώνει τα Πουλιά 
με όλα αυτά τα στοιχεία στην πράξη. Ακόμη κι αν 
τα έχουν δει στην οθόνη μιας τηλεόρασης ή ενός 
υπολογιστή ή στις σελίδες μιας εγκυκλοπαίδειας ή 
ενός βιβλίου, το να μπορούν να αισθανθούν την 
υφή του χώματος και των κορμών των δέντρων, να 
ξεχωρίσουν τα τιτιβίσματα των πουλιών και το θρό-
ισμα των φύλλων, να γευτούν φρούτα και καρπούς 
που μπορεί να μαζέψουν τα ίδια, να μυρίσουν τους 
θάμνους και την αλμύρα της θάλασσας οξύνει τις 
αισθήσεις τους, γεμίζει με γνώσεις το κεφάλι τους, 
τα βοηθάει να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες. 
Το σημαντικότερο όλων: τα βοηθά να αγαπήσουν 
το μεγαλείο της φύσης και τόσο ως παιδιά όσο και 
ως ενήλικες αργότερα, να προστατεύσουν συνειδη-
τά το περιβάλλον που αποτελεί κοινή κληρονομιά 
όλων μας, επειδή ακριβώς έχουν καταφέρει να εσω-
τερικεύσουν τη σημασία του και έχουν επωφεληθεί 
από όσα έχει να τους προσφέρει, υλικά και άυλα. 

Ανεβαίνω ψηλότερα, ανεβαίνουμε ψηλότερα
Οι υπαίθριες δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντι-
κά στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης ενός παιδιού. 
Το αίσθημα ότι θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε λίγο 
πιο περιπετειώδεις συνθήκες που θα το βγάλουν 
ίσως από το πλαίσιο στο οποίο αισθάνεται άνετα 
(comfort zone) και θα αποτελέσουν πρόκληση για 
εκείνο, το ό,τι θα κατορθώσει να αναμετρηθεί με 

πιθανούς φόβους του, θα αναπτύξει την ανεξαρτη-
σία του μαθαίνοντας να βασίζεται στον εαυτό του, 
θα συμβάλλουν καταλυτικά στην προσωπική του 
ανάπτυξη. Ωστόσο, ένα ακόμη πλεονέκτημα που 
μπορούμε να αντλήσουμε από την ύπαιθρο είναι 
ότι εκτός από το ότι ενδυναμώνει το άτομο, ενδυνα-
μώνει και το σύνολο. Η Φωλιά ή το Σμήνος αποκτά 
πλέον μια κοινή ανάμνηση, ανταποκρίνεται από κοι-
νού σε μια πρόκληση που απέχει πολύ από οποια-
δήποτε πρόκληση θα ξεπερνούσε εντός Εστίας, τα 
Πουλιά αλληλοϋποστηρίζονται με τρόπους που δεν 
θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε και ενισχύουν 
τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους αλλά και με το 
Αρχηγείο τους. 

Θυμήσου όπου πας στιγμές χαράς…
Η φύση όμως πέρα και πάνω από όλα είναι ίσως το 
μέρος εκείνο που επιτρέπει στα παιδιά να είναι...
παιδιά! Να τρέχουν και να χοροπηδούν ελεύθερα, χωρίς 
να περιορίζονται από τοίχους, κάγκελα και μηχανο-
κίνητους κινδύνους πάσης φύσεως, να φωνάζουν και 
να τραγουδούν δυνατά για να εκδηλώσουν τη χαρά 
τους  και να γελούν ακόμη δυνατότερα από τον 
ενθουσιασμό τους, χωρίς να φοβούνται μήπως ξυ-
πνήσουν ή ενοχλήσουν κάποιον, να αναζητούν και 
να εξερευνούν οτιδήποτε εξάπτει την περιέργειά 
τους, να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν διευρύνο-
ντας τους ορίζοντες και τη φαντασία τους, να διο-
χετεύουν την ενέργειά τους σε ατέλειωτα παιχνίδια 
στον καθαρό αέρα, γυμνάζοντας σώμα και ψυχή.

Στη φύση...φυσικά!
Όλα τα ωραία λοιπόν είναι όντως εκεί έξω! Εκεί έξω 
μακριά από τους 4 τοίχους του σπιτιού, του σχο-
λείου, του φροντιστηρίου ή ακόμη και της ίδιας της 
Εστίας μας, που με τόση αγάπη έχουμε κάνει ζεστή 
και φιλόξενη για το Σμήνος μας. Εκεί έξω, όπου 
μαθαίνουμε στα Πουλιά και θυμόμαστε και οι ίδιοι 
μαζί τους τί σημαίνει να συνυπάρχεις με όλα τα 
ζωντανά του κόσμου, είτε τα λες δέντρα είτε ζώα, τί 
σημαίνει να συνειδητοποιείς ότι είσαι κρίκος μιας 
ευαίσθητης οικολογικής αλυσίδας κι όχι αφεντικό 
και δυνάστης της, τί σημαίνει να αναπτύσεις το νου, 
το σώμα, το πνεύμα και τις κοινωνικές σου δεξιότη-
τες, τί σημαίνει να οικοδομείς τον συνειδητό πολίτη 
του αύριο με τον πιο ...φυσικό τρόπο! 

Για να διοργανώσεις μια ασφαλή και ενδιαφέρουσα 
μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή στη φύση, μην ξεχάσεις 
να συμβουλευτείς το βοήθημα για τα Στελέχη του 
Κλάδου Πουλιών, σσ. 15-16!
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΤΑ ΩΡΑΙΑ... ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ!

Ο Μάρτιος έφτασε και μαζί του έφτασαν και η άνοι-
ξη, και ο ηλιόλουστος καιρός: ευκαιρία για φύση, 
δέντρα, πουλιά, λουλούδια, ζουζούνια, πετρώματα 
και μύριες άλλες ανακαλύψεις που μας περιμένουν 
εκεί έξω! Έτοιμοι; Φύγαμε για να εξερευνήσουμε 
πετραδάκι-πετραδάκι το γιατί η τριμηνία μας καλό 
θα ήταν να περιλαμβάνει δράσεις εκτός Εστίας!

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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Το σχολείο 
του δάσους
Σχολείο δάσους. Τι είναι πάλι τούτο; Ένα σχολείο 
διαφορετικό από τα άλλα, που στην Ελλάδα ξεκίνησε 
τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2015, στο Δήμο 
Διονύσου. Διέπεται από τις βασικές αρχές της 
Παιδαγωγικής του Δάσους και των Ελεύθερων 
Σχολείων που έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από 
τον 19ο αι. στη Σουηδία, ενώ το πρώτο πρώτο 
σχολείο του δάσους ιδρύθηκε στη Δανία το 1951! 

Σύμφωνα με την κ. Κομπιλάκου, υπεύθυνη της ομάδας 
“Πευκίτες”, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που 
διαχειρίζεται το σχολείο δάσους, «η παιδαγωγική 
του δάσους είναι ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα στην 
εκπαίδευση, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει 
τους στόχους που θέτουν τα υπουργεία παιδείας σε 
κάθε χώρα, σε ένα χώρο χωρίς τοίχους, αυτόν της 
φύσης». Μια τυπική μέρα στο σχολείο του δάσους 
ξεκινά με το άναμμα της φωτιάς και συνεχίζεται με 
τους μικρούς μαθητές να αναλαμβάνουν τα ηνία, 
με την ήπια, διακριτική καθοδήγηση των παιδαγωγών 
που είναι παρόντες ώστε να εξασφαλίσουν στα παιδιά 
το πλαίσιο εκείνο που θα τους επιτρέψει να διαμορφώσουν 
ελεύθερα το πρόγραμμά τους: αν θα περιπλανηθούν 
αναζητώντας ίχνη και φωλιές, αν θα χαζέψουν 
λιβελούλες ή θα παρακολουθήσουν τα γεράκια που 
πετούν στον ουρανό, αν θα φάνε το κολατσιό τους 
στο καταφύγιο που έστησαν μόνα τους με κλαδιά, 
αν θα σκαρφαλώσουν στα δέντρα ή θα ετοιμάσουν 
κατασκευές με υλικά της φύσης, αν θα μαζέψουν και 
θα αναγνωρίσουν φυτά με τη βοήθεια γεωπόνου, 
αν θα κάνουν “ανασκαφές” μαζί με αρχαιολόγο ή αν 
απλά θα παίξουν κυνηγητό χωρισμένοι σε “λύγκες” 
και “αλεπούδες”! Η μέρα τους θα ολοκληρωθεί με μια 
αφήγηση της ημέρας που πέρασε ή με κάποιο πα-
ραμύθι που θα διαβάσουν οι συνοδοί-παιδαγωγοί ή 
κάποιο παιδί, αν το επιθυμεί πολύ.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις, 
σε Οδηγικά περιβάλλοντα, μόνο χαρούμενους μπορεί 
να μας κάνει: τελικά, είμαστε πολλοί εκεί έξω που 
προσπαθούμε για το ίδιο πράγμα!

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα σχολεία δάσους; 
Επισκέψου την σελίδα Pefkites ή παρακολούθησε το 
σχετικό σεμινάριο του Παιχνιδαγωγείου: «Σχολεία του 
Δάσους»: Η προσέγγιση, το πρότυπο της Δανίας και η 
ελληνική πραγματικότητα.

Ήξερες ότι...;
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http://www.facebook.com/pefkites
https://www.facebook.com/paixnidagogeio/photos/a.157421380951150.34583.153381091355179/1298729050153705/?type=3&theater 
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Η κουκουβάγια, στις πτήσεις που πραγματοποίησε 
κατά τον Φεβρουάριο είδε -με μεγάλη της χαρά- 
πως πολλά Σμήνη σε όλη την Ελλάδα κάλεσαν 
εξωτερικούς συνεργάτες ως ειδικούς για τις εβδο-
μαδιαίες τους συγκεντρώσεις, ενώ άλλα, εκμεταλ-
λεύτηκαν πλήρως την καλοκαιρία των ημερών και 
άνοιξαν φτερά για υπαίθριους χώρους!

Τα Πουλιά του Σμήνους Τρικάλων επισκέφτηκαν 
τον Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων, για μια χορευτική 
συγκέντρωση υπό την καθοδήγηση καθηγήτριας 
χορού. Έμαθαν τρεις παραδοσιακούς χορούς από 
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και δοκίμασαν 
τις αντοχές τους στην zumba [εικόνα 1]! 

Το 1o Σμήνος Χίου πήγε τη ζαχαροπλαστική ένα 
βήμα παραπέρα, καλώντας στη συγκέντρωσή τους 
μια επαγγελματία ζαχαροπλάστρια που βοήθησε τα 
Πουλιά να φτιάξουν σοκολατένιες κρέπες [εικόνα 2]. 

Ένα Πουλί του Σμήνους Λουτρακίου προετοίμασε 
και παρουσίασε το πτυχίο του ενεργού πολίτη στην 
Αντιδήμαρχο της πόλης [εικόνα 3].

Εν όψει άνοιξης, τα Σμήνη Βύρωνα και Βούλας 
πήραν τα… βουνά, συμμετέχοντας ενεργά και κά-
νοντας πράξη το “Δώσε Χέρι” σε αναδασώσεις στον 
λόφο Αράπη, στον Υμηττό και στο Πευκωτό Βούλας, 
αντίστοιχα [εικόνες 4, 5].

Φυσικά, δεν ξεχνάμε πως ο Φεβρουάριος περιλαμ-
βάνει και την Ημέρα Σκέψης. Φέτος, το πρόγραμμα 
της WAGGGS καλούσε όλους τους Οδηγούς του 
κόσμου να “Συνδεθούν”! Δείτε εδώ περισσότερες 
φωτογραφίες, από όλα τα Σμήνη που αναποκρίθη-
καν στην πρόκληση!

Αν τώρα κάποιοι θέλετε να δείτε και όμορφες ιδέες 
για μικρότερες δραστηριότητες ή λύσεις που θα 
σας… λύσουν τα χέρια, δείτε και τα παρακάτω: 

Το Σμήνος Σπάτων έφτιαξε ειδικό χώρο στον 
πίνακα κάθε Φωλιάς για το Γοργοχeλίδονο, το πε-
ριοδικό των Πουλιών, που κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά τον Φεβρουάριο [εικόνες 6, 7]! Παράλληλα, 
το Σμήνος Χαλανδρίου συμπεριέλαβε πρωτότυπα 
κρυπτογραφικά μηνύματα στα παιχνίδια του διημέ-
ρου του με θέμα “ο Μικρός Πρίγκηπας” [εικόνα 8]. 
Τέλος, το Σμήνος Σαλαμίνας μεταμφιέστηκε με 
χειροποίητες μάσκες [εικόνα 9]. 

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για 
να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας, ή 
χρησιμοποιήστε το hashtag #kladospoulion στις 
δημοσιεύσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμηθείτε 
πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβά-
νουν Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 
Περιμένουμε τα νέα σας! 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Συμβαίνει στα πέριξ...

1

2

3

4 5

6 7

8 9

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974961655921386.1073741856.138746212876272&type=3
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Φοβόμαστε, 
άραγε, ανάλογα 
με την ηλικία και 
τον ρόλο μας; 
Οι εκδρομές και η ζωή στη φύση μπορούν να μας 
προσφέρουν και μεγάλη χαρά, και καινούριες γνώ-
σεις, και μοναδικές εμπειρίες. Πολλές φορές όμως, 
οι φόβοι μας και οι ανησυχίες μας για την απομά-
κρυνση από τη συνηθισμένη καθημερινότητα, δεν 
μας αφήνουν να δούμε και να ζήσουμε τη μοναδι-
κότητα της εκδρομής.

Οι γονείς
Τα πρώτα πράγματα που φοβούνται και, βέβαια, θα 
εκφράσουν, αφορούν ό,τι έχει σχέση με την ασφά-
λεια των παιδιών. Οι πρώτες ερωτήσεις συνήθως 
είναι: “πώς θα πάνε τα παιδιά εκεί που πρέπει να 
πάνε;”, “τι θα φάνε;”, “πού θα κοιμηθούν;”. Οι δεύτε-
ρες σκέψεις που υπάρχουν, αλλά συνήθως δεν εκ-
φράζονται, σχετίζονται και αυτές με την ασφάλεια 
και την προστασία του παιδιού: “θα περπατήσουν 
πολύ;”, “θα κουραστούν;”, “αν χτυπήσει το παιδί 
μου, ξέρει κάποιος να καθαρίσει το τραύμα του;”, 
“αν βρέχει, θα είστε έξω;” και “αν δεν του αρέσει το 
φαγητό, θα το αφήσετε νηστικό;”.

Τα Στελέχη 
Συνήθως αγχώνονται για θέματα που αφορούν το 
πρόγραμμα της εκδρομής: “θα αρέσει στα Πουλιά το 
μέρος;”, “θα ενθουσιαστούν με την κεντρική ιδέα;”, 
“είναι αρκετά προκλητικές και διαφορετικές οι 
δραστηριότητες;”. Δεύτερες σκέψεις που υπάρχουν, 
αλλά συνήθως δεν εκφράζονται, σχετίζονται με τη 
συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών είναι συχνά: 
“θα κλαίνε τα παιδιά χωρίς τους γονείς τους;”, “θα 
μπορέσουν να κοιμηθούν;”, “θα συνεργαστούν 
μεταξύ τους;”.

Τα Πουλιά 
Μάλλον αγχώνονται και για την ασφάλεια τους, αλλά 
και για τις δραστηριότητες: “θα μου αρέσει το φαγητό;”, 
“θα κοιμηθώ εύκολα χωρίς το παραμύθι της μαμάς;”, 
“θα περάσω καλά;”. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί 
άλλοι συναισθηματικοί λόγοι που μπορεί να αγχώ-
νουν ένα Πουλί και ποτέ δεν μπορεί να αναλογιστεί 
κάποιος ενήλικας: “θα κοιμηθώ μαζί με τον φίλο 
μου;”, “θα περάσω το πτυχίο;”, “θα  μπορέσω να πάω 
τουαλέτα το βράδυ;”, “θα δούμε χιόνι και σκίουρους;”.

Οι περισσότεροι φόβοι του γονιού μπορούν να 
μειωθούν αν σχεδιάσουμε προσεκτικά την εκδρομή 
μας και πληροί όλες τις προυποθέσεις ασφαλούς 
διανυκτέρευσης. Επίσης, απαιτείται σχέση εμπιστο-
σύνης Αρχηγείου-γονέων ενώ μια καλή ενημέρωση 
για την εκδρομή, με έμφαση στο λειτουργικό κομμά-
τι, θα καλύψει πολλές ανησυχίες των γονέων. Ας 
θυμόμαστε πάντα να περιγράφουμε στους γονείς 
τα βασικά λειτουργικά κομμάτια αντί να χρησιμο-
ποιούμε όρους και λέξεις που δεν καταλαβαίνουν 
(π.χ “τα παιδιά χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες 
και συμμετέχουν ενεργά στις δουλειές που προκύ-
πτουν” αντί για τη φράση “τα παιδιά κάνουν υπη-
ρεσίες”). Παράλληλα, καλό είναι να δείξουμε στους 
γονείς την εμπειρία που έχουμε ως Στελέχη στις 
εκδρομές και στη διαχείριση των αναγκών των παι-
διών χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα από προηγούμενες εκδρομές (δεν χρειάζεται 
να το παρακάνουμε περιαυτολογώντας…).

Οι φόβοι και οι ανησυχίες των Πουλιών μπορούν 
να μειωθούν αν ο ενθουσιασμός τους για τους 
επιμέρους στόχους της εκδρομής είναι μεγάλος και 
αν έχουν πολλούς λόγους να συμμετέχουν ενεργά 
στην εκδρομή. Δημιουργήστε τόσες προσδοκίες για 
αυτό που θα ζήσουν, όσες πραγματικά μπορείτε να 
εκπληρώσετε μέσα σε δυο μέρες!

Εμείς ως Στελέχη, μπορεί να ενθουσιαζόμαστε με 
το πρόγραμμα της εκδρομής αλλά πάντα θα πρέπει 
να έχουμε στο μυαλό μας την ασφάλεια των παι-
διών, την προστασία κάθε παιδιού χωριστά και τη 
λειτουργικότητα όλων των δραστηριοτήτων που 
έχουμε επιλέξει.

Ίσως τελικά οι φόβοι μας συγκλίνουν ανεξάρτητα 
από τον ρόλο μας και την ηλικία μας και ίσως το 
μαγικό τρίπτυχο ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ενθουσια-
σμός να μπορέσει να απογειώσει την εκδρομή μας.

Κάτι για σένα!

από την ειδική παιδαγωγό Μαριάννα Κυρίου


