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Η θεματική του προγράμματος
Για την αναβίωση της Μέρας των Πουλιών, 
μετά από διάλογο και εκτενή έρευνα, επιλέ-
χθηκε η θεματική της διατροφής. Το σκεπτικό 
πίσω από αυτήν την επιλογή είναι ότι πρόκειται 
για ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο και 
οικείο προς τα Πουλιά, πάνω στο οποίο πρέπει 
συνεχώς να ενημερωνόμαστε. Σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), τα ποσοστά της παιδικής 
παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι πλέον σε ανη-
συχητικά επίπεδα. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/state/docs/chp_gr_greece.pdf

Τέλος, η διατροφή συνδέεται με ένα από τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει 
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πάνω 
στους οποίους δουλεύει η WAGGGS, συνεπώς 
μας αφορά όλους.

Στόχος προγράμματος
Στόχος είναι η αλλαγή στάσης και συμπερι-
φοράς Πουλιών και Στελεχών απέναντι στο 
φαγητό, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φά-
σεις του προγράμματος και η εμπλοκή τους με 
την τοπική κοινωνία και τα συνομήλικα παιδιά 
του τόπου του με αφορμή ένα θέμα που μας 
αφορά όλους.

Τρόπος υλοποίησης
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 5 διαδο-
χικές φάσεις ως εξής:
1η φάση: Μεγάλο Παιχνίδι 
2η φάση: Έρευνα 
3η φάση: Επιλογή Συνταγής προς «μεταμόρφωση»

4η φάση: Συγκέντρωση σε συνεργασία με ειδικό 
5η φάση: Εορτασμός Μέρας των Πουλιών/Κοινή Δράση
Τα Πουλιά θα λαμβάνουν μηνύματα από την 
ομάδα διατροφολόγων Τρώγε Σωστά Πέτα 
Ψηλά (ΤρωΣωΠέΨη) για κάθε φάση του προ-
γράμματος, με αναλυτικές οδηγίες για την 
εκάστοτε δράση.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί 
από τον Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2018:
Οι δραστηριότητες του προγράμματος, εκτός 
της τελευταίας, θα πραγματοποιηθούν στο 
διάστημα Φεβρουάριος –  Απρίλιος, σε όποια 
ημερομηνία επιθυμεί το κάθε Σμήνος. Η 5η 
και τελευταία δραστηριότητα, δηλαδή η κοινή 
δράση, θα πραγματοποιηθεί από όλα τα Σμήνη 
το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου 
(19 – 20/5/2018), κατά το οποίο θα γιορτάζεται 
η Μέρα των Πουλιών. Οι δραστηριότητες θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν με την σειρά.

Προετοιμασία 
Για να υλοποιήσετε το πρόγραμμα θα πρέπει 
απαραιτήτως να επικοινωνήσετε με ειδικό για 
να ζητήσετε την συνεργασία του. Ο ειδικός 
μπορεί να είναι επαγγελματίας διατροφολόγος, 
μάγειρας, ζαχαροπλάστης ή κάποιος επαγγελ-
ματίας παρόμοιας ειδικότητας. Καλό είναι να 
έρθετε σε επικοινωνία με τον ειδικό που επιθυ-
μείτε προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα, ώστε να 
ζητήσετε τη βοήθειά του και τις συμβουλές του 
για να μετατρέψετε τις προτάσεις των Πουλιών 
σε νόστιμες και υγιεινές (4η φάση), αλλά και 
την ενεργό του συμμετοχή στην διάρκεια της 
συγκεκριμένης Συγκέντρωσης.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf


Ιστορική Αναδρομή
Το 1977, ο Κλάδος Πουλιών σκέφτηκε ότι θα 
ήταν ωραίο κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του 
Νοεμβρίου, όλα τα Πουλιά να ξεχύνονται στους 
δρόμους και στις πλατείες της περιοχής τους, 
κάνοντας κάτι σημαντικό για τα ίδια και για τον 
τόπο τους. Έτσι γεννήθηκε η Μέρα των Πουλιών 
με στόχο τα Πουλιά να χαρούν μια συντονισμέ-
νη δράση, σε όλη την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως 
να αποδείξουν σε όλους ότι τα παιδιά της 
ηλικίας τους είναι άξια για σπουδαία κατορ-
θώματα, αρκεί οι μεγάλοι να τα εμπιστευτούν. 
Το θέμα της Μέρας των Πουλιών δινόταν μέσω 
ραδιοφωνικού μηνύματος, ενώ τα πορίσματα 
και τα αποτελέσματα κάθε δράσης έπαιρναν 
μεγάλη διάσταση ή εκδιδόταν αντίστοιχο βιβλίο 
ή έντυπο.

Τα θέματα της Μέρας των Πουλιών (1977 – 1987): 
1977: Τα Πουλιά και η Αρχιτεκτονική μας Κληρονομιά
1978: Τα Πουλιά και τα παιδιά του τόπου μας
1979: Τα Πουλιά και η Φύση
1980: Τα Πουλιά και το περιβάλλον
1981: Επιστροφή στις παραδοσιακές ασχολίες
1982: Παράδοση (παραδοσιακά παιχνίδια)
1983: Αναζητώντας την Ειρήνη
1984: Τα Πουλιά επιλέγουν ένα από τα 4 θέματα: 
α) τα Πουλιά σκορπούν γύρω τη χαρά, β) τα 
Πουλιά αγαπούν και προστατεύουν τη Φύση, 
γ) τα Πουλιά δημιουργούν με το μυαλό και τα 
χέρια, δ) τα Πουλιά αγαπούν και προσφέρουν 
στους άλλους.
1985: Ας γίνουμε πιο δυνατοί σε μυαλό και σώμα 
1986: Μάθε να κυκλοφορείς στους δρόμους 
1987: Ελάτε να γίνουμε φίλοι

Την ενδέκατη χρονιά, το 1988, το ΣΕΟ αποφά-
σισε να επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή και 
στους άλλους Κλάδους και από τότε, η «Μέρα 
των Πουλιών» έγινε «Μέρα Οδηγισμού».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 
της «Μέρας των Πουλιών» τη δεκαετία 1977 – 
1987, μπορείτε να βρείτε στο επετειακό λεύκω-
μα για την ιστορία του Κλάδου Πουλιών «80 
Χρόνια Ανοίγουμε Φτερά».

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το 2015, οι 193 χώρες των Ηνωμένων Εθνών 
υιοθέτησαν μία σειρά από στόχους, επιδιώκο-
ντας να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστα-
τεύσουν τον πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν 
την ευημερία για όλους μας ως μέρος της νέας 
ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κάθε 
στόχος έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις οι οποίες 
αναμένονται να υλοποιηθούν μέχρι το 2030. 

Η Μέρα των Πουλιών συνδέεται με τον Στόχο 3, 
δηλαδή να διασφαλίσουμε μία ζωή με υγεία και 
να προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες 
τις ηλικίες.

Για να μάθεις περισσότερα για τους Στόχους 
και πώς η WAGGGS δουλεύει πάνω σε αυτούς, 
επισκέψου την ιστοσελίδα του Περιφερεια-
κού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNRIC) στο http://www.unric.org/el/
index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=36&Itemid=71

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71


1η φάση: Μεγάλο Παιχνίδι 

Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχος του Μεγάλου Παιχνιδιού είναι τα Πουλιά να μάθουν τι είναι η υγιεινή διατροφή, 
γιατί είναι σημαντική, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τις διατροφικές συνήθειες των 
γύρω τους. Το Μεγάλο Παιχνίδι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να  μπορούν να ανταποκρι-
θούν όλα τα Πουλιά, ωστόσο, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να το προσαρμόσετε με 
βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις δυνατότητες των Πουλιών αλλά και του τόπου σας 
ώστε να να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Οδηγίες:
•   Το Μεγάλο Παιχνίδι προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο. Η πορεία είναι κυκλική. 
•   Τα Πουλιά κινούνται ανά Φωλιές ή αν έχετε λίγα Πουλιά ας κινούνται όλα μαζί
•   Σε κάθε σταθμό, ένα Στέλεχος παριστάνει τον Εξωτερικό Συνεργάτη της ομάδας Τρώγε 
Σωστά Πέτα Ψηλά (ΤρωΣωΠέΨη), ο οποίος είναι απεσταλμένος να βοηθήσει τα Πουλιά.
•   Θα πρέπει να εμπνευστείτε το όνομα του Εξωτερικού Συνεργάτη και να φροντίσετε 
να είναι κατάλληλα μεταμφιεσμένος.
•   Καλό είναι ο Σταθμός να έχει την αντίστοιχη διακόσμηση. 
•   Για να διασφαλίζεται το 15λεπτο διάρκειας των σταθμών, προτείνεται κάθε Εξωτε-
ρικός Συνεργάτης να έχει ένα μαγειρικό χρονόμετρο το οποίο θα ρυθμίζει ώστε να 
χτυπήσει στα 15 λεπτά από την ώρα που θα φτάσει στο Σταθμό η Φωλιά. Σε διαφορε-
τική περίπτωση καλό θα είναι κάποιο Στέλεχος να είναι επιφορτισμένο με το να ελέγχει 
τη χρονική διάρκεια των σταθμών. 
•   Τέλος, καθώς το Μεγάλο Παιχνίδι περιέχει δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
οποίων τα Πουλιά θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον 
Οδηγισμό, καλό θα ήταν, προτού ξεκινήσει το παιχνίδι, να συζητήσετε με τα Πουλιά 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρουσιάζονται στον κόσμο και να ζητούν τη 
βοήθειά του για να συλλέξουν πληροφορίες, ώστε να είναι πιο εύκολο για τα ίδια αλλά 
και για τους ανθρώπους που θα προσεγγίζουν.
•   Μπορείτε να διαμορφώσετε τους σταθμούς σύμφωνα με τις δυνατότητές σας, 
καθώς και να παραλείψετε κάποιον. Στη δεύτερη περίπτωση, φροντίστε να πραγματο-
ποιηθούν οι σταθμοί 2 και 3, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος του στόχου του παιχνιδιού 
και της Μέρας των Πουλιών.
Αν οι σταθμοί έχουν απόσταση μεταξύ τους, φροντίστε να υπάρχουν Στελέχη – συνο-
δοί, για την μετακίνηση των Πουλιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.



τερο προς εκείνη που αγοράζουν λιγότερο) 
τα οποία οι καταναλωτές αγοράζουν πε-
ρισσότερο από το συγκεκριμένο κατάστη-
μα και να τα καταγράψουν στην καρτέλα 
τους. Αν στην περιοχή που διαλέξετε υπάρ-
χουν πολλά καταστήματα μαζεμένα και ο 
χρόνος σας το επιτρέπει τότε μπορούν οι 
Φωλιές να επισκεφθούν παραπάνω από 
ένα. Τέλος, για λόγους ασφαλείας, καλό θα 
είναι ο Εξωτερικός Συνεργάτης να συνο-
δεύει τα Πουλιά.

Υλικά: 
Χρονόμετρο

3ος Σταθμός: Γαστρονομικές πινελιές

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης που βρίσκεται 
στο σταθμό είναι αυθεντία στις γνώσεις 
για τις ομάδες τροφίμων και τη διατρο-
φική αξία κάθε τρόφιμου. Η ΤρωΣωΠέΨη 
λοιπόν, τον έστειλε να δει ποιες είναι οι 
γνώσεις των Πουλιών που σκοπεύει να 
ορίσει ως Συνεργάτες στην έρευνα, αλλά 
και να τα βοηθήσει να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους, πράγμα που θα τους είναι 
χρήσιμο ως Συνεργάτες της ομάδας. 
Ο Εξωτερικός Συνεργάτης τους παρουσι-
άζει ένα διαφορετικό παιχνίδι bingo (βλ. 
παράρτημα) με το πιάτο της διατροφής 
και τους εξηγεί τους κανόνες: Η Φωλιά 
χωρίζεται σε δύο ομάδες και η κάθε ομάδα 
παίρνει από μία κάρτα bingo (βλ. παράρ-
τημα) με εικόνες τροφίμων. Μέσα σε μία 
μικρή κατσαρόλα υπάρχουν οι εικόνες με 
τα τρόφιμα και των δύο πιάτων (βλ. πα-
ράρτημα). Ο Εξωτερικός Συνεργάτης τρα-
βάει κάθε φορά μία εικόνα και η ομάδα 
που την έχει στην κάρτα της την μαρκάρει. 
Κερδίζει η ομάδα που θα καταφέρει να 
ολοκληρώσει πρώτη την κάρτα της με το 
πιάτο της διατροφής.
Οι κάρτες bingo μπορούν να είναι πλαστι-
κοποιημένες και οι ομάδες να σημειώνουν 

επάνω σε αυτές με μαρκαδόρο ασπροπί-
νακα. Έτσι, σβήνοντάς τες με ένα σφουγ-
γαράκι κάθε φορά, θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιηθούν από όλες τις Φωλιές.
 Η Φωλιά φεύγοντας παίρνει μια μικρή 
κάρτα με το πιάτο της διατροφής (βλ. 
παράρτημα) την οποία θα κολλήσουν στο 
κουτάκι  Διατροφικές Γνώσεις της καρτέ-
λας της Φωλιάς. Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με το πιάτο της διατροφής 
μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω 
συνδέσμους: 

https://www.hsph.harvard.edu/
nutritionsource/healthy-eating-plate/
translations/greek/

Υλικά: 
Χρονόμετρο
2 κάρτες bingo (πιάτο διατροφής)
Εικόνες με τρόφιμα 
Κατσαρόλα
2 Μαρκαδόροι ασπροπίνακα
2 Σφουγγαράκια
Κάρτες με πιάτο διατροφής (μία για κάθε Φωλιά)
Κόλλα

4ος Σταθμός: Το εγχειρίδιο του καλοφαγά! 

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης ειδικεύεται στην 
κατάρτιση διαιτολογίων για παιδιά. Είναι 
σίγουρος ότι και τα Πουλιά γνωρίζουν ποιο 
θεωρείται το σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο. 
Τους δείχνει λοιπόν έναν μαυροπίνακα 
με ένα κενό ημερήσιο διαιτολόγιο (βλ. 

ΑΝΟΙΓΜΑ (Διάρκεια: 10 λεπτά)

Στο Σμήνος έχει φτάσει ένα γράμμα (βλ. 
παράρτημα) το οποίο υπογράφει η ομάδα 
επιστημόνων διατροφολόγων Τρώγε Σω-
στά Πέτα Ψηλά (ΤρωΣωΠέΨη). Ο Αρχηγός 
του Σμήνους διαβάζει το γράμμα στα Που-
λιά κι αφού κουβεντιάσουν λιγάκι τυχόν 
απορίες τους, μοιράζει τις καρτέλες (βλ. 
παράρτημα) στις Φωλιές, δίνονται οι οδη-
γίες του Μεγάλου Παιχνιδιού και ξεκινούν.

Υλικά: 
Γράμμα Πουλιών 
Καρτέλες Φωλιών
Μολύβια ή στυλό ή τα 5 πράγματα

 
ΣΤΑΘΜΟΙ (Διάρκεια: 15 λεπτά/σταθμό)

1ος Σταθμός: 
Ας εκπαιδεύσουμε τους ουρανίσκους μας! 

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης που βρίσκεται 
στο σταθμό εξηγεί στα Πουλιά ότι απα-
ραίτητο προσόν ενός καλού Συνεργάτη 
της ΤρωΣωΠέΨη είναι να έχει ευαίσθητο 
ουρανίσκο και να είναι σε θέση να ξεχω-
ρίζει από τη γεύση τα διάφορα υλικά που 
δημιουργούν ένα φαγητό ή ένα γλυκό. 
Για να δει λοιπόν εάν όντως διαθέτουν 
αυτήν την ικανότητα τα υποβάλει σε ένα 
μικρό τεστ γευσιγνωσίας. Ζητά από όλα τα 
Πουλιά της Φωλιάς να κλείσουν τα μάτια 
τους με τα μαντήλια τους και τους δίνει 
να δοκιμάσουν με τη σειρά το καθένα από 
μια μπουκιά από 5 διαφορετικά φαγητά 
όπως π.χ. κέικ, τοστ, σάντουιτς, φρουτοσα-
λάτα, πατατοσαλάτα. Όταν όλα τα Πουλιά 
δοκιμάσουν το πρώτο φαγητό, λένε στον 
γευσιγνώστη τι πιστεύουν ότι δοκίμασαν 
και προσπαθούν να μαντέψουν τρία από 
τα υλικά που θεωρούν ότι περιέχει. Εκείνος 
με τη σειρά του τα σημειώνει σε ένα χάρ-

τινο πιάτο που είναι χωρισμένο σε 5 φέτες 
(βλ. παράρτημα), ένα για κάθε φαγητό. Το 
ίδιο θα γίνει και για τα επόμενα 4 φαγητά. 
Αφού τα έχουν δοκιμάσει όλα, τα Πουλιά 
βγάζουν τα μαντήλια και μεταξύ τους 
συζητούν, με σκοπό να καταλήξουν στα 
φαγητά και τα 3 υλικά που περιέχει κάθε τι 
που δοκίμασαν, ώστε να τις γράψουν στην 
καρτέλα της Φωλιάς τους στο κουτάκι 
της γευσιγνωσίας (πχ κέικ, αυγά – αλεύρι 
– πορτοκάλι). Στο τέλος, ο γευσιγνώστης 
τους αποκαλύπτει τις λιχουδιές που τους 
προσέφερε. Καλό είναι να υπάρχουν 5 δι-
αφορετικά φαγητά, τα οποία μπορούν να 
είναι και άλλα από αυτα που προτείνονται 
αρκεί να είναι σπιτικά παρασκευάσματα με 
υγιεινά υλικά.

Υλικά: 
Χρονόμετρο
5 φαγητά
Χάρτινα πιάτα (όσα και οι Φωλιές)
Μαρκαδόρος ή στυλό

2ος Σταθμός: Περί ορέξεως 

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης εξηγεί στα Που-
λιά ότι είναι σημαντικό ένας Συνεργάτης 
διατροφολόγου να είναι καλά ενημερωμέ-
νος για το θέμα, όπως ένας καλός δημο-
σιογράφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
η ΤρωΣωΠέΨη χρειάζεται τη δημοσιο-
γραφική ικανότητα  των Πουλιών για να 
συγκεντρώσει έναν κατάλογο με τα 10 πιο 
δημοφιλή τρόφιμα, πληροφορία πολύ 
σημαντική για την έρευνα που κάνουν 
σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των 
ανθρώπων στην Ελλάδα. Γι΄ αυτό τους ζητά 
να μπουν σε ένα κατάστημα (διαφορετι-
κό σε είδος για κάθε Φωλιά, πχ. φούρνο, 
super market, μανάβικο, περίπτερο κλπ) 
και να ρωτήσουν κάποιον υπάλληλο ή 
τον υπεύθυνο ποια είναι τα 4 τρόφιμα (με 
σειρά από εκείνη που αγοράζουν περισσό-

https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-
diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B
4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE
%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-
%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/greek/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/greek/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/greek/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/
https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/3631-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-harvard-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF/


παράρτημα). Για να το συμπληρώσουν, τα 
Πουλιά θα πρέπει να καλύψουν μια συγκε-
κριμένη διαδρομή που θα ορίσετε, για να 
συλλέξουν τα κομμάτια του καθημερινού 
ισορροπημένου διαιτολογίου (βλ. πα-
ράρτημα) και να συνθέσουν στο τέλος το 
ιδανικό, εκείνο δηλαδή που προτείνουν, το 
οποίο στο τέλος θα αντιγράψουν και στην 
καρτέλα της Φωλιάς τους. Συγκεκριμένα τα 
Πουλιά, ανά δύο, θα διανύουν τη διαδρο-
μή που έχει οριστεί και σε συγκεκριμένα 
σημεία θα συλλέγουν από μία τουλάχιστον 
καρτέλα. Το πόσες καρτέλες θα μαζεύουν 
από κάθε σημείο θα εξαρτηθεί από το 
πόσα Πουλιά έχει η Φωλιά. Στόχος είναι στο 
τέλος, αφού όλα τα Πουλιά έχουν παίξει, να 
έχουν μαζευτεί όλες οι καρτέλες, ώστε να 
συνθέσουν το διαιτολόγιο που προτείνουν.

Πρότασή μας είναι ο συγκεκριμένος σταθ-
μός να πραγματοποιηθεί σε παιδική χαρά, 
ωστόσο, μπορείτε να διαλέξετε και διαφο-
ρετικό χώρο, αρκεί να έχει να προσφέρει 
ένα αντίστοιχο επίπεδο πρόκλησης για τα 
Πουλιά:

Τσουλήθρα: Κάνουν τσουλήθρα και στο 
τέλος της συλλέγουν καρτέλες με συνδυ-
ασμούς τροφών για πρωινό γεύμα (βλ. 
παράρτημα)

Τραμπάλα: θα πρέπει τα Πουλιά να κατα-
φέρουν να ισορροπήσουν στην τραμπάλα 
για 10” για να πάρουν τις καρτέλες με 
δεκατιανά/απογευματινά (βλ. παράρτημα)

Μονόζυγο: ξεκρεμούν και συλλέγουν 
καρτέλες με μεσημεριανά γεύματα (βλ. 
παράρτημα) 

Κούνια: Κάνουν κούνια και προσπαθούν 
να διαβάσουν την καρτέλα με βραδινά 
γεύματα (βλ. παράρτημα) που τους δείχνει 
ο Εξωτερικός Συνεργάτης. 

Αφού συγκεντρώσουν όλες τις καρτέλες, 
θα πρέπει να επιλέξουν ποιες από αυτές 
θα κρατήσουν, δημιουργώντας το ιδανικό 
ημερήσιο διαιτολόγιο δίπλα στον μαυρο-
πίνακα.πχ 
•     πρωινό: ένα τοστ (γαλοπούλα - τυρί)
•     Δεκατιανό: 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης 
•     Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά και

τυρί τριμμένο και σαλάτα
•     Απογευματινό: 2 φρούτα εποχής
•     Βραδινό: Τονοσαλάτα και 1 φέτα ψωμί

και σαλάτα

Μαζί με τον Εξωτερικό Συνεργάτη κάνουν 
διορθώσεις όπου χρειάζεται, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα διατροφής (βλ. παράρτημα) 
και τις οδηγίες της σωστής διατροφής για 
παιδιά και εφήβους (βλ. παράρτημα) και το 
αντιγράφουν στην καρτέλα της Φωλιάς τους.

Υλικά: 
Χρονόμετρο
Πίνακας με κενό ημερήσιο διαιτολόγιο
Καρτέλες πρωινών 
Καρτέλες δεκατιανών/απογευματινών
Καρτέλες μεσημεριανών γευμάτων
Καρτέλες βραδινών γευμάτων
Υπόδειγμα διατροφής
Οδηγίες σωστής διατροφής

5ος Σταθμός: Διαφημιστική Καμπάνια

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης εξηγεί στα Που-
λιά ότι είναι σημαντικό να διαφημίζουμε 
με έξυπνο αλλά και καλόγουστο τρόπο 
την υγιεινή διατροφή, γιατί όταν κάποιος 
βλέπει κάποιο μήνυμα είτε στο δρόμο που 
περπατά είτε σε κάποιο κατάστημα που 
θα επισκεφτεί είτε σε κάποιο μέσο μαζικής 
μεταφοράς, του μένει ως εικόνα κι έχει 
πολλές πιθανότητες να τον οδηγήσει στο 
να το κάνει πράξη. Έτσι δίνει σε κάθε Φω-
λιά ένα διαφορετικό σύνθημα για την υγι-
εινή διατροφή, το λογότυπο του Τοπικού 

Τμήματος και καλεί τα Πουλιά να φτιάξουν 
ως Φωλιά μια διαφημιστική αφίσα.
Τις αφίσες που θα φτιάξουν τα Πουλιά, 
μπορείτε είτε να τις φυλάξετε για να τις 
εκθέσετε στο κοινό στην 5η φάση, είτε να 
τις κολλήσετε σε σημεία που επιτρέπεται η 
αφισοκόλληση ή έχετε πάρει άδεια.
•     Με σαλάτα και τυρί γίνεστε όλοι δυνατοί.
•     Με φρούτα της δικής μας γης θα είστε

πάντοτε υγιείς.
•     Τρώτε υγιεινά για να ζείτε εσείς καλά!
•     Φαγητό υγιεινό σημαίνει σώμα δυνατό

και μυαλό πιο καθαρό!
•     Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον

κάνει πέρα.
Αφού φτιάξουν τη διαφημιστική τους αφί-
σα, τα Πουλιά σημειώνουν το σύνθημα και 
το σχέδιο της αφίσας τους στην καρτέλα.

Υλικά: 
Χρονόμετρο
Συνθήματα
Γραφική ύλη/περιοδικά (για πιθανό κολάζ)
Χαρτιά/χαρτόνια για αφίσες

6ος Σταθμός: Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις!

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης εξηγεί στα 
Πουλιά την αξία της καλής μνήμης και 
ταχύτητας στις έρευνες και ως ευκαιρία 
εξάσκησης τους ζητά να παίξουν ένα παι-
χνίδι ταχύτητας  το οποίο έχει ως εξής:
Αναρτημένες (σε τοίχο, παγκάκι, κολόνα 
ή αλλού) βρίσκονται μια συνταγή για 
φαγητό και μια για γλυκό. Κάτω από κάθε 
συνταγή τοποθετούμε ένα καλάθι. Ένα- 
ένα Πουλί θα πρέπει όσο πιο σύντομα 
μπορεί, να πηγαίνει, να βλέπει τη συνταγή, 
να τρέχει σε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο 
βρίσκονται ένα σωρό υλικά, να βρίσκει ένα 
από τα υλικά της συνταγής και να το βάζει 
στο αντίστοιχο καλάθι. Ο τελικός χρόνος 
μέσα στον οποίο θα ολοκληρώσουν την 
συλλογή όλων των υλικών στα δυο κα-

λάθια θα καταγραφεί στην καρτέλα τους, 
καθώς μετρά για την τελική απόφαση της  
ΤρωΣωΠέΨη εάν θα τους χρίσει κι επίσημα 
ως Εξωτερικούς Συνεργάτες.

Υλικά: 
Χρονόμετρο
Συνταγή φαγητού
Συνταγή γλυκού
Υλικά συνταγών
Καλάθια
Έξτρα χρονόμετρο 

Κλείσιμο: (Διάρκεια : 10’)

Όλες οι Φωλιές μαζί κουβεντιάζουν τις 
εμπειρίες και τα συμπεράσματά τους και 
παραδίδουν τις καρτέλες τους στους Εξω-
τερικούς Συνεργάτες.



2η φάση: Έρευνα 

Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχος: τα Πουλιά να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά του τόπου τους, στο πλαίσιο μιας 
έρευνας από τα παιδιά στα παιδιά. Επίσης μέσω αυτής της έρευνας να βγουν συμπε-
ράσματα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών του δημοτικού.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος είναι μία έρευνα που αφορά στις διατροφικές 
συνήθειες των παιδιών και στις γνώσεις τους πάνω στην υγιεινή διατροφή. 
•   Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί από τα ίδια τα Πουλιά σε παιδιά του τόπου σας, κατά 
τη διάρκεια μιας εξωτερικής Συγκέντρωσης όπου κάθε παιδί που θα προσεγγίζουν θα 
πρέπει να συμπληρώσει από ένα ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα). 
•   Κάθε Πουλί θα συμπληρώσει και εκείνο το δικό του ερωτηματολόγιο. 
•   Επιπλέον, το κάθε Πουλί μπορεί να αναλάβει να φέρει στην επόμενη Συγκέντρωση του 
Σμήνους συμπληρωμένα 3 τουλάχιστον ακόμα ερωτηματολόγια, πραγματοποιώντας την 
έρευνα σε συνομηλίκους φίλους, συγγενείς και στις εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Τα ερωτηματολόγια που θα συγκεντρώσετε θα τα επεξεργαστούν τα Πουλιά στην 
επόμενη φάση του προγράμματος. 

Παρακαλούμε, αφού τα Πουλιά επεξεργαστούν τα ερωτηματολόγια, να τα συγκεντρώ-
σετε όλα και να μας τα στείλετε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/1rOZtxg5JfOfnUVqgBogqAHs71S4v3KnHZNgEcQDXc
Jc/edit?usp=sharing 
Η ηλεκτρονική αποστολή θα μας βοηθήσει πολύ για να μπορέσουμε να λάβουμε την 
πληροφορία ταξινομημένη και να εξάγουμε εύκολα και γρήγορα τα συμπεράσματα. 
Μόνο στην περίπτωση που συντρέχει σημαντικός λόγος, μπορείτε αντί για ηλεκτρο-
νικά, να μας στείλετε τα ερωτηματολόγια μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα, υπόψη του Κλάδου 
Πουλιών για τη Μέρα των Πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να μας τα στεί-
λετε μέχρι τις 6 Μαΐου 2018.

Τέλος, σας συμβουλεύουμε να προηγηθεί συζήτηση με τα Πουλιά σχετικά με το πώς μπο-
ρούν να παρουσιάζονται στα παιδιά που θα προσεγγίζουν και να εξηγούν το τι ζητούν.

https://docs.google.com/forms/d/1rOZtxg5JfOfnUVqgBogqAHs71S4v3KnHZNgEcQDXcJc/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/forms/d/1rOZtxg5JfOfnUVqgBogqAHs71S4v3KnHZNgEcQDXcJc/edit?usp=sharing 


3η φάση: Επιλογή Συνταγής 
προς «μεταμόρφωση»

Διάρκεια: 30 λεπτά
Σε αυτήν τη φάση θα γίνει η επιλογή των συνταγών που θα δοθούν στον ειδικό για να 
τις «μεταμορφώσει». Η φάση αυτή θα έχει διάρκεια 30 λεπτών συνολικά και θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Ώρα Φωλιάς και στον Κύκλο Κουβέντας. Με άλλα λόγια δεν απαιτείται να 
αφιερώσετε μία ολόκληρη συγκέντρωση για αυτή τη δραστηριότητα. Η επιλογή των συ-
νταγών θα γίνει από τα Πουλιά στην Ώρα Φωλιάς. Με βάση τα ερωτηματολόγια που έχουν 
συγκεντρώσει, θα καταγράψουν τα 3 δημοφιλέστερα φαγητά ή γλυκά των παιδιών. 

Αναλυτικότερα, τα Πουλιά επεξεργάζονται τα ερωτηματολόγια της προηγούμενης 
δράσης και καταγράφουν τις απαντήσεις που αφορούν στις ερωτήσεις Νο 6 «Ποιο 
φαγητό σου αρέσει πιο πολύ;» ή Νο 7 «Ποιο γλυκό σου αρέσει πιο πολύ;» ανάλογα με 
τον ειδικό με τον οποίο έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε. Ταξινομούν τις απαντήσεις 
με σειρά προτίμησης και κρατούν τα 3 δημοφιλέστερα για να τα παρουσιάσουν στον 
Κύκλο Κουβέντας. 

Στη συνέχεια, στον Κύκλο Κουβέντας κάθε Φωλιά, παρουσιάζει τα συμπεράσματά της. 
Στο τέλος όλοι μαζί επιλέγουν 2 από κάθε κατηγορία, για να τα «στείλουν» στην ομάδα 
των διατροφολόγων.

Τις συνταγές που θα επιλέξουν τα Πουλιά, θα πρέπει να τις παρουσιάσετε στον ειδικό 
με τον οποίο θα συνεργαστείτε, ώστε να διαλέξει εκείνος, με τα δικά του κριτήρια, 
ποια από αυτές θεωρεί καταλληλότερη για να την μεταμορφώσει σε υγιεινή λιχουδιά. 
Θυμηθείτε ότι θα χρειαστεί να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα μαγειρέματος της συντα-
γής, εάν πρόκειται για φαγητό, ή ψύξης, εάν πρόκειται για γλυκό.



4η φάση: Συγκέντρωση σε συνεργασία 
με ειδικό 

Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχος:  Πουλιά & ειδικός να μετατρέψουν ένα από τα φαγητά ή τα γλυκά που επέλεξαν 
στην 3η φάση σε υγιεινό! 

Αυτή η φάση θα γίνει σε συνεργασία με τον ειδικό, με τον οποίο έχετε έρθει σε επικοι-
νωνία από την αρχή του προγράμματος. Έχει φτάσει η μεγάλη στιγμή όπου τα Πουλιά θα 
ετοιμάσουν την καινούρια συνταγή και θα της δώσουν καινούριο όνομα! Χρειάζεται λοι-
πόν, να έχετε συνεννοηθεί έγκαιρα, έτσι ώστε να είστε όλοι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Προετοιμασία: Χρειάζεται να έχετε επικοινωνήσει με τον ειδικό της επιλογής σας και να 
έχετε μεριμνήσει για τα σκεύη, υλικά, αλλά και για τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η 
Συγκέντρωση ώστε να υπάρχει ανάλογα κουζίνα ή ψυγείο ώστε να εξασφαλίσετε την δυ-
νατότητα μαγειρέματος, ψησίματος ή ψύξης της συνταγής. Ακόμη, θεωρείται σκόπιμο να 
έχετε ενημερώσει τον ειδικό για την ενεργητική του συμμετοχή και την ένταξή του στην 
Κεντρική Ιδέα της Συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια θα βρείτε ορισμένες προτεινόμενες ιδέες για την Συγκέντρωση αυτής της 
φάσης, τις οποίες είναι θεμιτό να προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα. Θα βρείτε επί-
σης και μία προαιρετική δραστηριότητα, που αφορά στη βιντεοσκόπηση της συνταγής 
και την αποστολή του βίντεο στον Κλάδο Πουλιών. Έχετε υπόψη σας ότι ανάλογα με το αν 
θα επιλέξετε να βιντεοσκοπήσετε τη συνταγή σας ή όχι, θα πρέπει να δώσετε στα Πουλιά 
και το αντίστοιχο γράμμα που θα βρείτε στο παράρτημα.



Συγκέντρωση με Κεντρική Ιδέα παιχνίδι 
ερωτήσεων: 

Στο παιχνίδι αυτό ο ειδικός θα μπορούσε 
να είναι ο παρουσιαστής, συμπαρουσι-
αστής ή κριτής του παιχνιδιού, ανάλογα 
με τη διάθεση και το κέφι του. Οι Φωλιές 
είναι οι ομάδες που διαγωνίζονται, ενώ το 
παιχνίδι θα έχει σαν κεντρική ερώτηση: 
«Με τι μπορώ να αντικαταστήσω το υλικό, 
ώστε να γίνει υγιεινό;» π.χ  με τι μπορώ να 
αντικαταστήσω τις τηγανητές πατάτες;.

Ο παρουσιαστής θα δείχνει ένα υλικό 
και η ομάδα θα πρέπει να βρίσκει με τι 
μπορεί  να αντικατασταθεί. Φυσικά θα 
έχουν και μία μικρή βοήθεια, θα δίνονται 
δύο επιλογές και η ομάδα θα πρέπει να 
επιλέξει αυτή που θεωρεί σωστή. Οι δύο 
αυτές επιλογές φυσικά δεν θα δίνονται 
με απλό τρόπο, αλλά οι ομάδες θα πρέπει 
να τις αποκτήσουν περνώντας μικρές και 
γρήγορες δοκιμασίες, όπως να στήσουν 
έναν πύργο σε 30 δευτερόλεπτα, τοποθε-
τώντας εναλλάξ χάρτινα πιάτα και ποτήρια. 
Βάλτε φαντασία και φτιάξτε τις δικές σας 
δοκιμασίες, σχετικές με την κεντρική ιδέα. 

Για κάθε σωστή απάντηση η ομάδα θα 
κερδίζει και ένα υλικό. Στο τέλος όλα αυτά 
τα υλικά θα αποτελούν τα συστατικά της 
νέας συνταγής που θα πρέπει να ετοιμά-
σουν με τη βοήθεια του ειδικού. 

Συγκέντρωση με Κεντρική Ιδέα εκπομπή 
μαγειρικής: 

Ο ειδικός στη θέση του Σεφ και οι Φωλιές 
στη θέση των ομάδων που συμμετέχουν 
στην εκπομπή. Στόχος της εκπομπής είναι 
οι ομάδες να καταφέρουν να εκτελέσουν 
με επιτυχία την πρωτότυπη συνταγή του 
Σεφ, ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες 
του. Αρχικά ο Σεφ, για να δελεάσει οπτικά 
τα Πουλιά, μπορεί να δείξει το πιάτο 
έτοιμο και όμορφα στημένο και να τα 
παρακινήσει να μαντέψουν τα υλικά από 
τα οποία είναι φτιαγμένο. Στην συνέχεια 
τους αποκαλύπτει τα υλικά και τους τα 
μοιράζει ώστε να να μπορέσουν όλοι μαζί 
να εκτελέσουν βήμα βήμα την συνταγή. 
Τέλος ο Σεφ ζητάει από τα Πουλιά, αφού 
δοκιμάσουν την γευστική τους δημιουρ-
γία, να ονομάσουν τη νέα συνταγή!

Συνδυασμός των παραπάνω προτάσεων

Οι παραπάνω προτάσεις θα μπορούσαν 
να συνδυαστούν κατά τον εξής τρόπο: Η 
Συγκέντρωση θα έχει σαν Κεντρική Ιδέα 
την εκπομπή μαγειρικής, που αναφέρεται 
παραπάνω, και το παιχνίδι ερωτήσεων θα 
παιχτεί για να καλύψει το χρόνο ψησίμα-
τος του φαγητού ή το χρόνο που χρειάζε-
ται για να παγώσει το γλυκό.

Βιντεοσκόπηση Συνταγής (προαιρετική 
δραστηριότητα): 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να δημιουρ-
γήσετε ένα βίντεο με τη νέα συνταγή, 
ακολουθούν ορισμένες οδηγίες, τις οποίες 
παρακαλούμε να ακολουθήσετε:

•     μέγιστη διάρκεια βίντεο: 10 λεπτά  
•     να αναφέρεται το όνομα του  Σμήνους 
•     να αναφέρεται το όνομα ειδικού 

(εφόσον έχει ερωτηθεί και έχει 
συμφωνήσει) να αναφέρονται τα 
υλικά και η εκτέλεση της συνταγής

•     να φορούν όλοι σωστή στολή 

•     να ακουστούν ευχαριστίες στον ειδικό
αλλά και σε πιθανούς χορηγούς ή 
αρωγούς στην όλη προσπάθεια

•     αν φαίνονται τα πρόσωπα των Πουλιών
τότε φροντίστε να υπάρχει η σχετική 
άδεια των γονέων

•     να χρησιμοποιηθεί σταθερή κάμερα 
με καλή ανάλυση, ιδανικά 1080p Full 
HD αν υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει 
μοντάζ ώστε να είναι μικρότερο σε 
διάρκεια και περιεκτικό.

•     να σταλεί στον Κλάδο Πουλιών στο link
https://drive.google.com/
drive/folders/1dbUo-Hx-
JQXLg62pJruCCHSR1PZAlPCB

https://drive.google.com/drive/folders/1dbUo-Hx-JQXLg62pJruCCHSR1PZAlPCB
https://drive.google.com/drive/folders/1dbUo-Hx-JQXLg62pJruCCHSR1PZAlPCB
https://drive.google.com/drive/folders/1dbUo-Hx-JQXLg62pJruCCHSR1PZAlPCB


5η φάση: Εορτασμός της Μέρας 
των Πουλιών/Κοινή Δράση
Αυτή η φάση αποτελείται από μία κοινή δράση που θα πραγματοποιηθεί από όλα τα 
Σμήνη το Σαββατοκύριακο 19 – 20 Μαΐου, το οποίο έχει οριστεί ως η Μέρα των Πουλιών 
για το 2018. Τα Πουλιά λαμβάνουν από την ΤρωΣωΠέΨη ένα γράμμα (βλ. παράρτημα) που 
τα καλεί να γιορτάσουν την Μέρα των Πουλιών. Θα πρέπει να φροντίσετε να δώσετε το 
γράμμα στα Πουλιά, στον Κύκλο Κουβέντας κάποιας προηγούμενης Συγκέντρωσης.

Τα συμμετέχοντα στην Κοινή Δράση Σμήνη θα πραγματοποιήσουν μία Ημερίδα, ανοιχτή 
στο κοινό (γονείς, σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων, σχολεία, οργανισμοί που ασχολούνται 
με παιδιά, τοπικές επιχειρήσεις κλπ) όπου θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα και το τελικό 
τους αποτέλεσμα.

Κατά την Ημερίδα είναι απαραίτητα τα εξής:
•   συμμετοχή ειδικού (ομιλία)
•   ενεργητική συμμετοχή των Πουλιών (παρουσίαση προγράμματος)
•   μπουφέ με έτοιμα προς δοκιμή (εάν είναι δυνατό) τα υγιεινά γεύματα και φυλλάδιο 
συνταγής & εκτέλεσης με βάση το πρότυπο που θα βρείτε στο παράρτημα. Τα Πουλιά θα 
βρίσκονται εκεί να εξηγούν και να παρουσιάζουν στο κοινό τη συνταγή τους.
•   έκθεση με τις αφίσες που δημιούργησαν τα παιδιά στην πρώτη φάση
•   σε περίπτωση που στην 4η φάση δημιουργήσατε βίντεο με την συνταγή, μπορείτε να 
το προβάλλετε και αυτό στο κοινό σας. 

Στόχος είναι η κοινή δράση να πραγματοποιηθεί στην Αττική, με συντονισμό από τον 
Κλάδο, με τη συμμετοχή όσων περισσότερων Σμηνών το επιθυμούν. Επειδή όμως οι με-
τακινήσεις δεν είναι πάντα εύκολες και εφικτές η ίδια δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και σε κάθε τόπο ξεχωριστά. Ίδια ημερομηνία, ίδια δράση, διαφορετικός τόπος. Το κάθε 
Σμήνος μπορεί να γιορτάσει μόνο του στον τόπο του ή να συνεργαστεί με άλλα Σμήνη που 
βρίσκονται κοντά του. Καλό είναι η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με την συνεργασία 
και τη συμμετοχή του Τοπικού Τμήματος. Τα Σμήνη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην 
κοινή δράση της Αττικής θα πρέπει να στείλουν την πρόθεσή τους, αλλά και τον αριθμό 
των Πουλιών τους στο email του Κλάδου (kladospoulion@seo.gr) μέχρι την Κυριακή 25 
Μαρτίου 2018. Στο παράρτημα θα βρείτε την πρόσκληση προς τα Πουλιά και την αφίσα 
της Μέρας των Πουλιών για να την εκτυπώσετε. 

Καλή επιτυχία!


