
έτοιμος
 

-
Περιοδικό Στελεχών Κλάδου Οδηγών

ΤΕΥΧΟΣ  1  -  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794

Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr

 

Επιμέλεια Έκδοσης

Γιώργος Αρβάλης

 

Αρχισυντάκτρια

Νίκη Κωσταρέλη

 

Συντακτική Ομάδα 

Δωροθέα Ντζουβάρα

Κωνσταντίνα Γκότση

Κωνσταντίνα Τσολιάκου

 

Επιμέλεια Κειμένων

Κατερίνα Τσεκούρα

 

 

 

 

 

2

ΚΑΤΙ  ΤΡΕΧΕΙ…ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ  -  4

όλα  τρέχουν  …διαδικτυακές  συγκεντρώσεις ,  Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα  Ενωμοτιών ,  «προκλητικό» ημερολόγιο ,  t ips

για  διαδικτυακή  εκπαίδευση . .  όλα  τα  νέα  εδώ !

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  -  6

μικρό  αλλά  ουσιαστικό .  Σε  αυτό  το  Τεύχος  θα  γνωρίσεις
τον  Bogi,  Αρχηγό  στην  11η  Ομάδα  Οδηγών  Τ .Τ  Αθήνας .  Τι
έχει  να  μας  πει  και  ποιον  προκαλεί ;  Συντονίσου .

ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  -  7

ταξιδεύουμε  στην  άλλη  πλευρά  της  Υφηλίου  και
συναντάμε  όχι  τα  καγκουρό   αλλά  τις  Οδηγούς  της
Αυστραλίας .  Μίλια  μακριά  αλλά  τελικά  τόσο  κοντά .  Ας  τις
γνωρίσουμε !

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  -  10

υπάρχουν  μέρες  που  είναι  διαφορετικές .  Υπάρχει  τρόπος
να  τις  δούμε  αλλιώς  και  να  μεγαλουργήσουμε  έχοντας
τες  σαν  εργαλείο .

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ  ΜΟΥ- 13

κάτι  συμβαίνει  δίπλα  στην  πόρτα  σου ,  κοντά  στην  πόλη
σου  ή  μέσα  σε  αυτήν .  Μαζί  θα  ανακαλύψουμε  μια  γωνιά
πρασίνου  στο  κέντρο  της  Θεσσαλονίκης ,  το  Σέιχ  Σου .

Περπατάμε  στα  μονοπάτια  του  και  νιώθουμε  το  δάσος .

ΜΕ  ΜΙΑ  ΑΛΛΗ  ΜΑΤΙΑ  -  17

η  διαφορετικότητα  και  πώς  να  την  συμπεριλάβεις  στις
συγκεντρώσεις  σου .  Μια  πρώτη  γνωριμία  με  τον  αυτισμό
σε  σχέση  με  το  πρόγραμμα  στην  Ομάδα .

ΣΑΝΙΔΑ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ- 20

για  να   μην  πελαγώνεις  ποτέ .  Σανίδα  σωτηρίας  με  δύο
παιχνίδια  για  να  φρεσκάρεις  την  μνήμη  σου  και  να
κουνήσεις  το  κορμί  σου .

ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ  -  21

μας  ρωτάς  και  σου  απαντάμε ,  γιατί  ποτέ  δεν  είσαι  μόνος .

ΑΠΟΨΕΙΣ  -  22

μας  ρωτάς  και  σου  απαντάμε ,  γιατί  ποτέ  δεν  είσαι  χώρο
έκφρασης .  «Ρωτήσαμε  100 ανθρώπους  και  μας  είπαν . .»

Όχι ,  ρωτήσαμε  εσένα  και  μας  απάντησες . . .και  είσαι  εδώ !



E D I T O R I A L

Νέα  Χ ρ ο ν ι ά ,  Νέο  Ξ ε κ ί ν η μ α .

Τ ο  π ε ρ ι ο δ ι κ ό  e - έ τ ο ι μ ο ς  έ χ ε ι  σ τ ό χ ο  ν α

ε μπ ν ε ύ σ ε ι  κ α ι  ν α  δώσ ε ι  ε ρ ε θ ί σ μ α τ α  κ α ι

ι δ έ ε ς   σ τ ο  ρό λ ο  τω ν  Σ τ ε λ ε χώ ν  τ ο υ  Κ λ ά δ ου

Οδη γώ ν .Θα  βρ ε ί τ ε  δ ι αφορ ε τ ι κ έ ς  σ τ ή λ ε ς

π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  κ α λ ύψουμ ε  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς

τω ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρω ν  α ν θ ρώπων .  Γ ι α  τ η

δ ημ ι ο υ ρ γ ί α  αυ τ ο ύ  τ ο υ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  θ α

ή θ ε λ α  ν α  ε υ χ α ρ ι σ τ ή σω  τ ο υ ς  α ν θ ρώπου ς

π ου  ασ χ ο λ ή θ η κ α ν  κ α ι  αρ θ ρ ο γ ρ άφησα ν  γ ι α

α υ τ ό  τ ο  τ ε ύ χ ο ς .

Γ ι ώρ γ ο ς  Αρβά λ η ς

Έφορο ς  Κ λ ά δ ου  Οδη γώ ν

A S H T R A Y N U T Z  / /  P O L A R  O P P O S I T E S
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ΚΑΤΙ  ΤΡΕΧΕΙ . . .ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η

Κάτι τρέχει...           
             στον Κλάδο

Και επειδή ο νους τρέχει και το κορμί ακολουθεί, δεν ξεχνάμε τα

30-Day Challenge! 30 μικρές προκλήσεις, μία για κάθε μέρα της

καραντίνας. Όσο περισσότερα  “τικ” βάζουν στο “προκλητικό”

ημερολόγιό τους, τόσο πιο ενδιαφέρουσες είναι οι μέρες που

αναγκαστικά μένουν μέσα στο σπίτι. Μπορεί τελικά οι μέρες που

χρειάζεται να μείνουμε μακριά ο ένας από τον άλλον να είναι πολύ

περισσότερες, ωστόσο η χαρά του να μοιράζεσαι τα μικρά

επιτεύγματα είναι μεγάλη! Οι φίλοι μας οι Άγγλοι λένε “ Sharing is

caring” οπότε μην ξεχνάς να εμψυχώνεις τα παιδιά της Ομάδας σου

ώστε να συνεχίζουν να είναι δημιουργικά και να σου στέλνουν

φωτογραφίες  και βίντεο από αυτά που πετυχαίνουν! Εσύ απλά τα

στέλνεις στο kladosodigon@seo.gr

Η Οδηγική Χρονιά ξεκίνησε πολύ δυναμικά και δημιουργικά. Τα πράγματα ήρθαν τούμπα γρήγορα και

οι Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις πήραν σάρκα και οστά. Οι προκλήσεις ήρθαν για να μείνουν και το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενωμοτιών  τρέχει σαν τρελό... Ο καιρός  τρέχει και οι Ενωμοτάρχες και οι

Υπενωμοτάρχες περιμένουν να εκπαιδευτούν. Όμως, οι καταστάσεις έρχονται πρώτες και εμείς

καλούμαστε να προσαρμοστούμε για να τις προσπεράσουμε με επιτυχία. Όμως, τι γίνεται; Αλλού πατώ

και αλλού βρίσκομαι… Και τώρα τι κάνω;

Με μεγάλο ενθουσιασμό ο Κλάδος και οι Συνεργάτες του δημιούργησαν

τον Οδηγό για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις. Ένα βοήθημα που δίνει

τεχνικές γνώσεις και εργαλεία για την ομαλή και ευχάριστη διεξαγωγή

των εξ αποστάσεως συγκεντρώσεων, καθώς επίσης και ιδέες για να μην

ξεμένεις ποτέ! Αν κάτι που πραγματοποίησες πήγε καλά, στείλε μας

υλικό! Αν κάτι δεν ήταν το αναμενόμενο, στείλε μας την γνώμη σου.

Ακούσατε-ακούσατε, κάτι τρέχει..Ανακοινώσεις και ωραία πραγματάκια που γίνονται, όλα εδώ!
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Και ο καιρός τρέχει και εγώ μένω σπίτι ασφαλής. Πρέπει να μείνω

μέσα ή μπορώ να βρεθώ με την Ομάδα μου; Θα κάνω Εκπαίδευση

Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών διά ζώσης ή  εξ αποστάσεως; Και

εκεί που πάω να μπω σε μια ροή, να σου μου το αλλάζουν. Έτσι,

λοιπόν, η προγραμματισμένη Πανελλήνια Εκπαίδευση

Ενωμοταρχών- Υπενωμοταρχών βασισμένη σε ένα υβριδικό μοντέλο

εκπαίδευσης αναγκαστικά, μπήκε για λίγο στο πάγο και ήρθαν τα

ζεστά “Tips για online Εκπαιδεύσεις Ενωμοταρχών και

Υπενωμοταρχών”. Εσύ εκπαίδευσες τους Ενωμοτάρχες και τους

Υπενωμοτάρχες σου;

Το φετινό Πρόγραμμα Χρονιάς ήρθε για να αναδείξει την

Ενωμοτία που θα καταφέρει, με την ενέργεια και το ρυθμό της,

να δημιουργήσει το δικό της δάσος. Το παιχνίδι φορτίΖΩ ΣΤΗ

ΦΥΣΗ  δίνει την ευκαιρία σε Οδηγούς και Στελέχη να ζήσουν την

εμπειρία της συμμετοχής σε κάτι τόσο μεγάλο και μοναδικό. Ας

παίξουμε λοιπόν όλοι μαζί! Βρες περισσότερες πληροφορίες

στο www.fortizostifisi.eu

Και τέλος, μην ξεχνάς τις “Μπλε Αγγελίες”.  Οι αιτήσεις άνοιξαν για να δηλώσεις συμμετοχή στην

Ομάδα του Κλάδου! Ο Κλάδος Οδηγών αναζητεί νέους Συνεργάτες που με τις δεξιότητές τους και την

προσωπικότητά τους θα δώσουν κάτι ξεχωριστό στο έργο του. Τι τύπος είσαι λοιπόν; Δες εδώ τι σου

ταιριάζει και δήλωσε συμμετοχή!

5

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5716&LANG=GR


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Γ Κ Ο Τ Σ Η

Του αρέσει πολύ η ροκ και η μοντέρνα μουσική.  

Είναι μέλος του  Οδηγισμού από το 2011.

Στο πρώτο τεύχος του ανανεωμένου περιοδικού e-έτοιμος και στη στήλη ΜικρόΦΩΝΟ φιλοξενούμε

τον Bogoya Yordanov, Αρχηγό της 11ης Ομάδας Οδηγών του Τοπικού Τμήματος Αθήνας. Μιλήσαμε μαζί

του, συζητώντας πολλά – Οδηγικά και μη - και γνωριστήκαμε περισσότερο άλλωστε αυτός είναι και ο

σκοπός αυτής της στήλης.

Λίγα λόγια για τον Bogi 

Μικρό αλλά ουσιαστικό. Φωνή δυνατή. Το μικρόΦΩΝΟ είναι η στήλη όπου θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ένα Στέλεχος

κάθε φορά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Μια συνέντευξη για να γνωρίσουμε πρόσωπα και να μάθουμε κάτι για

αυτά! Εδώ υπάρχει μία πρόκληση! Το Στέλεχος που δίνει συνέντευξη καλείται να διαλέξει το επόμενο Στέλεχος και να του

κάνει μια ερώτηση. Ο μόνος κανόνας είναι να προτείνει Στέλεχος που βρίσκεται σε άλλο Τοπικό ή Περιφερειακό τμήμα!

Δίνουμε Φωνή σε Στελέχη από όλη την Ελλάδα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας!!

μικρόΦΩΝΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Άραγε ποιον προ(σ)καλεί στην στήλη μικρόΦΩΝΟ του επόμενου τεύχους και τι τον ρωτάει; Μάθε

περισσότερα βλέποντας όλη τη συνέντευξη εδώ. 
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ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η

Ας ταξιδέψουμε στην άλλη μεριά της Υφηλίου και ας προσγειωθούμε στην...

Αυστραλία! Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τις Οδηγούς της Αυστραλίας Girl Guides

Australia (GGA).

Τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι! Ένα τριφύλλι, μιά υπόσχεση, ένα ρητό και

ένας χαιρετισμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που ενώνουν τους Οδηγούς όλου του

κόσμου. Πόσο ίδιοι είμαστε; Και πόσο διαφορετικοί;

Η  Αυστραλία, όπως και η Ελλάδα, είναι μέλος της  WAGGGS. Είναι ιδρυτικό μέλος της  Παγκόσμιας

Οργάνωσης  και οι πρώτες της  Oμάδες δημιουργήθηκαν το 1909. Αριθμούν πάνω από 30.000 μέλη και

απευθύνονται σε κορίτσια και γυναίκες. Κοινό όλων των μελών της  WAGGGS είναι το Οδηγικό

Πρόγραμμα. Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης που βασίζεται στην αυτοδιοίκηση

και στην λήψη αποφάσεων, που ισχύει για όλες τις ηλικίες. Στο Αυστραλέζικο Οδηγικό Παιδαγωγικό

Πρόγραμμα  ακολουθείται μια κυκλική διαδικασία ώστε η καθεμία Οδηγός να συμμετέχει, όσο το

δυνατόν πιο ουσιαστικά, στην αυτοδιοίκηση και στη λήψη αποφάσεων: Ανακαλύπτω-Αποφασίζω-

Προγραμματίζω- Πραγματοποιώ - Αξιολογώ. Ισχύει αυτή η κυκλική διαδικασία και στον δικό μας τρόπο

προγραμματισμού, οργάνωσης και εφαρμογής; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,

τυπικά ή άτυπα αυτά είναι τα βήματα που ακολουθούμε στις Ομάδες μας ή στις Ενωμοτίες μας, κατά  την

υλοποίηση μιας δράσης ή μιας Συγκέντρωσης.

Μόλις το 2012 έκαναν αλλαγές στη διατύπωση του Νόμου και της Υπόσχεσης, στοχεύοντας στο να

ανταποκρίνονται καλύτερα στην σύγχρονη κοινωνία και στις Οδηγούς του σήμερα. Παρ’ όλο που

υπάρχουν διαφορετικές λέξεις στον Νόμο και την Υπόσχεση των Οδηγών ανά τον κόσμο, η έννοια και οι

άξονές τους παραμένουν οι ίδιοι σε όλες τις 150 χώρες-μέλη! Μπορείς να το διαπιστώσεις παίζοντας

την παρακάτω αντιστοίχιση!

Παράθυρο στον Κόσμο: Έχε τα μάτια σου ανοιχτά και δες μακριά. Το Παράθυρο στον Κόσμο σου ανοίγεται μπροστά σου. Τι

συμβαίνει σε μια ομάδα Οδηγών στην Αγγλία ή την Αυστραλία. Πόσα κοινά μπορείς να  βρείς με τους Οδηγούς της Ελλάδας;

Παράθυρο στον Κόσμο, Παράθυρο στον Παγκόσμιο Οδηγισμό, λοιπόν.

ΠαράθυροΠαράθυρο
στον Κόσμοστον Κόσμο
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Άλλο κοινό που έχουν οι Οδηγοί όλου του κόσμου είναι η Στολή. Η Στολή προσδίδει ενότητα και

ταυτότητα για όλους τους Οδηγούς του κόσμου. Ανάλογα με την χώρα και τις παραδόσεις αυτής η

στολή εξυπηρετεί  διαφορετικά στοιχεία. Παρατήρησε τις στολές των δύο τόπων. Ποια είναι η πιο

διακριτή διαφορά τους σε όλες τις ηλικίες; Έχουμε κάτι που δεν έχουν; Τι φορούν οι αντίστοιχες ηλικίες

των Οδηγών και σε τι εξυπηρετεί; Οι Έλληνες Οδηγοί έχουν κάτι αντίστοιχο;

Τριφύλλι με το αστέρι: σχεδιασμένο στο πρότυπο  του Παγκόσμιου Τριφυλλιού. Στο κεντρικό φύλλο

φέρει το αστέρι της Κοινοπολιτείας- Commonwealth Star- με τις επτά άκρες που συμβολίζει τις 7

πολιτείες της Αυστραλίας.

GIRL GUIDES AUSTRALIA: χωρισμένο με μία γραμμή το όνομα της κάθε πολιτείας: πχ. TASMANIA ή

NORTHERN TERRITORY

Το χρώμα που επικρατεί στο λογότυπό τους είναι το μπλέ και το πορτοκαλί.

Και τι συμβαίνει με το λογότυπό τους;-Το λογότυπο τους απαρτίζεται από τρία τμήματα:

Αντιστοίχισε τα μέρη του Ελληνικού Νόμου με αυτά του Αυστραλέζικου.

8



Μην ξεχνάς! Μέσα από τα Οδηγικά προγράμματα και εμπειρίες, την κοινωνική προσφορά και την

προσωπική ανάπτυξη, οι νέοι  παίρνουν εφόδια και εμπειρίες που τους βοηθούν στην ζωή τους, την

προσωπική αλλά και την επαγγελματική. Ως Στελέχη έχετε το προνόμιο να αναπτύσσετε τις ηγετικές

σας ικανότητες. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Σε τόσο μικρή ηλικία, μόλις 18 ετών, καλείσαι να

διοικήσεις μια ομάδα και να την κάνεις να είναι λειτουργική και ανεξάρτητη. Έχεις αναλογιστεί ποτέ

πόσα άτομα της ηλικίας σου έχουν αυτή την εμπειρία και πώς αυτή η “ευθύνη” γίνεται εργαλείο για την

επαγγελματική σου πορεία;

Και κάτι τελείως διαφορετικό για μας, αλλά με μακρά

παράδοση στην Αυστραλία. Εδώ και 60 χρόνια  πωλούνται τα

μπισκότα Girl Guide Biscuits. Έχουν το δικό τους brand name,

πωλούνται σε διάφορα σημεία και είναι πολύ δημοφιλή.

Βγαίνουν όχι σε μία αλλά σε 3 διαφορετικές γεύσεις και σε

διαφορετικά μεγέθη. Έχουν και την δική τους  σελίδα.

Άκουσον -άκουσον, ετήσια πωλούνται περισσότερα από

570,000 πακέτα  Girl Guide Βiscuits. Και μέσα σε όλα αυτά τα

χρόνια κυκλοφορίας έχουν καταναλωθεί πάνω από  13

εκατομμύρια!!!

Ξεκινώντας από κάτι μικρό, που “για πλάκα” μπορεί να γίνει

μεγάλο. Εδώ μπορείς να βρείς ένα μικρό παράδειγμα, έτσι

όπως το βίωσαν τρεις Έφηβες από την πόλη Rockhampton

στην Κεντρική Queensland στην Αυστραλία. Και όλα ξεκίνησαν

από…. τα Girl Guide Βiscuits.

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Το ήξερες ότι στην Αυστραλία δεν υπάρχουν αντίστοιχες ονομασίες για  Αστέρια,

Πουλιά, Οδηγούς , Μεγάλες Οδηγούς; Όλοι ονομάζονται ΟΔΗΓΟΙ! Διαπίστωσες ότι

στην στολή τους δεν περιλαμβάνεται το μαντήλι; - Σε ποιες ακόμα χώρες δεν

φοράνε μαντήλι;Στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά φορούν το Sash, που είναι μία

λωρίδα όπου βάζουν τα pin και τα badges, τα σήματά τους. Οι Έλληνες Οδηγοί,

θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν το Κορδόνι της Προόδου!
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https://www.girlguidebiscuits.com.au/
https://www.themorningbulletin.com.au/news/how-girl-guides-helped-this-rocky-teen-start-a-bus/3196704/


Εξερευνήστε με την Ομάδα τη γραφή Braille.

Ήξερες ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής, βάσει νόμου, οφείλουν

να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου; Ο

Φάρος Τυφλών Ελλάδος έχει την δυνατότητα να παράγει τιμοκαταλόγους στη γραφή Braille.

Ενημερώσετε και ευαισθητοποιείστε τα καταστήματα της περιοχής σας για τη συγκεκριμένη

υποχρέωση.

Eορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Ιανουαρίου από την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών (WBU), για να τιμηθούν τα

γενέθλια του Λουί Μπράιγ (1809-1852) και να αναγνωριστούν οι προσπάθειές του για την καλυτέρευση

της ζωής των τυφλών ανθρώπων. Τυφλός και ο ίδιος, επινόησε ένα ειδικό αλφάβητο για τυφλούς, που

φέρει το όνομά του.

Χρήσιμο υλικό: περισσότερες πληροφορίες, ένα app για την παρουσίαση της ελληνικής γραφής Braille,

προτάσεις για πιο ευχάριστη διδασκαλία του κώδικα Braille

04/01 Παγκόσμια Ημέρα Braille

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Τ Σ Ο Λ Ι Α Κ Ο Υ
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http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_15.asp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edigitron.greek.braille.code&hl=el&gl=US
https://www.teachingtherapy.com/search/label/%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20Braille


Εσένα σου αρέσει.. 

                                                                                                                                              

Μια πρωτοβουλία ιταλών

επαγγελματιών της κουζίνας που

εργάζονται στο εξωτερικό και

δραστηριοποιούνται μέσω του δικτύου

itchefs-GVCI. Στόχος της Ημέρας είναι η

προάσπιση της ιταλικής κουζίνας και

των προϊόντων της από τους

«παραχαράκτες» της, η ενημέρωση του

παγκόσμιου κοινού για την αυθεντική

και ποιοτική ιταλική κουζίνα και η

προστασία του καταναλωτή από τα

εστιατόρια που φέρουν την ένδειξη

«Ιταλικό».

Για μαγείρεμα στις εξ αποστάσεως συγκεντρώσεις… Στείλε νωρίτερα τη λίστα με

τα υλικά και τα σκεύη που θα χρειαστεί κάθε Οδηγός. Ενημέρωσε από πριν ότι

είναι απαραίτητη η σύνδεση μέσω φορητής συσκευής (ώστε να μεταφέρεται

εύκολα στην κουζίνα). Μην ξεχάσεις το καθάρισμα και την τακτοποίηση της

κουζίνας.

Με αφορμή την Ημέρα, μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από το πιο διάσημο συστατικό της, τα ζυμαρικά!

Ποιος Οδηγός είναι πραγματικός «μακαρονάς»; Κάντε το τεστ και θα το μάθετε σύντομα!

H ιταλική κουζίνα μπορεί να μας συναρπάσει μέσω της απλότητάς της. Δοκιμάστε να φτιάξετε την

απλή αλλά πεντανόστιμη συνταγή για μακαρονάδα cacio e pepe (τυρί και πιπέρι).

Το τεστ των ζυμαρικών

Πέρασες το τεστ του μακαρονά; Τώρα σε

περιμένει άλλο ένα: Ήξερες ότι  κάποια

ζυμαρικά μπορούν και να γράφουν;

Μπορείς να διαβάσεις αυτό που σε

ρωτούν;

17/01 Διεθνής Ημέρα Ιταλικής Κουζίνας

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Χρήσιμο υλικό: περισσότερες πληροφορίες για τα ζυμαρικά & έμπνευση για περισσότερες συνταγές

Πηγή : babelcancun.com
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https://quizizz.com/admin/quiz/5dd2af9f49d529001cd34143/pasta-quiz
https://www.botrini.gr/syntages/spangeti-cacio-pepe-tyri-ke-piperi/
https://www.olivemagazine.gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CE%B7-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9/
https://www.olivemagazine.gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/10-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/


Κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου Οδηγοί και Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Παγκόσμια

Ημέρα Σκέψης. Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης καθιερώθηκε το 1926 στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδηγών. Οι

συμμετέχοντες στο Συνέδριο αποφάσισαν ότι πρέπει να υπάρχει μια ειδική ημέρα που οι Οδηγοί σε όλο τον

κόσμο σκέφτονται ο ένας τον άλλον και προσφέρουν την ευχαριστία και την εκτίμησή τους για την

Παγκόσμια φιλία που βρίσκουν στην Κίνησή μας. Επιλέχθηκε η 22α Φεβρουαρίου, καθώς ήταν τα κοινά

γενέθλια του Λόρδου Baden Powel, ιδρυτή του Προσκοπισμού, και της γυναίκας του Olave, που υπήρξε η

Παγκόσμια Αρχιοδηγός. Από το 2009, κάθε Ημέρα Σκέψης έχει θέμα έναν από τους Αναπτυξιακούς Στόχους

της Χιλιετίας του ΟΗΕ.

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2021: «Μαζί για την Ειρήνη» Φέτος οι Οδηγοί ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ,

κινητοποιούμαστε και γινόμαστε θεμελιωτές της ειρήνης… ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ και προσαρμόζουμε τη

συμπεριφορά μας για την επίλυση της σύγκρουσης... ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ και λαμβάνουμε δράση για την

δημιουργία μιας πιο δεκτικής και ειρηνικής κοινωνίας...Tο πακέτο με τις δραστηριότητες της Ημέρας Σκέψης

μεταφράστηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Βρείτε το στο www.seo.gr. 

Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε το Σήμα της Ημέρας Σκέψης 2021 από το Μαγαζάκι!

22/02 Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης
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Κατηγορία: Απλή Πεζοπορία

Μονοπάτι: Μονοπάτι Μ2 Εκκίνηση- Παρεκκλήσι Αγ. Βασιλείου- Δασική Υπηρεσία (κυκλική διαδρομή)

Μήκος διαδρομής:  4 χλμ. 

Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά.

Υψόμετρο: Ελάχιστο: 171μ. , Μέγιστο 307μ

Δρόμος: βατός με το αυτοκίνητο, σχετικά ομαλός στο μονοπάτι, με μερικά «δύσκολα» σημεία για τους

αρχάριους πεζοπόρους.

Απόσταση από Εστία 1ης Ομάδας Θεσσαλονίκης (Μπότσαρη):  7 χλμ, 20-25 λεπτά με το αυτοκίνητο

Απόσταση από Εστία 2ης Ομάδας Θεσσαλονίκης (Πανόραμα): 8,6 χλμ, 15 λεπτά με το αυτοκίνητο

Χαρακτηριστικά: Πόσιμο νερό, Σκιά

Θεσσαλονίκη:
Σέιχ Σου- Κέδρινος Λόφος 

"Το Σέιχ Σου είναι ένα περιαστικό δάσος."

Μέσα από αυτή την στήλη θα ταξιδέψεις σε τόπους που είναι δίπλα στην πόρτα σου, στην γειτονιά σου, κοντά στην πόλη σου.

Στόχος είναι να αναδείξουμε μικρούς παράδεισους, που είναι σε απόσταση αναπνοής από την εστία μας. Τέρμα το “ που θα πάω

με την Ομάδα”. Δες τι έχεις δίπλα σου και αξιοποίησέ το! Αν δεν είναι ο δικό σου τόπος σε αυτό το Τεύχος, μπορεί να είναι στο

επόμενο!

Πηγή : Google 

Στοιχεία Διαδρομής

Ανακαλύπτοντας τον τόπο μου

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ
ΜΟΥ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Ν Ι Κ Η  Κ Ω Σ Τ Α Ρ Ε Λ Η
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Το Σέιχ Σου είναι ένα περιαστικό δάσος. Βρίσκεται πολύ

κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει πολλά

χαρτογραφημένα και σημασμένα μονοπάτια ξεκινώντας από

διαφορετικές περιοχές. Για μια Ομάδα, που δεν είναι

εκπαιδευμένη στις πορείες, έχουμε να προτείνουμε μια δική

μας διαδρομή.

Ακολουθούμε το μονοπάτι Μ2 το οποίο ξεκινά δέκα λεπτά

μακριά από την Δασική Υπηρεσία στην περιοχή του Αγ.

Παύλου. Η διαδρομή μας είναι βατή, με πολλή σκιά και ομαλό,

πλακόστρωτο έδαφος. Ως  μέρος αναψυχής, το μονοπάτι

οριοθετείται από σκαλοπατάκια και ξύλινο φράχτη από

πασσάλους. Μπορείς  να πάρεις μικρά παράπλευρα

μονοπατάκια για να κάνεις την διαδρομή σου πιο

ενδιαφέρουσα ή και λίγο πιο δύσκολη, ωστόσο θέλει

προσοχή μην το παρακάνεις και βγεις από το στόχο σου. Στην

πορεία της διαδρομής θα συναντήσεις κιόσκια και παγκάκια

για να ξαποστάσεις και κάποιες πέτρινες βρύσες, που όμως

δεν έχουν νερό! Νερό μπορείς να πιεις στο τέλος της

διαδρομής, όπου βρίσκεται το Παρεκκλήσι του Αγίου

Βασιλείου, το οποίο βρίσκεται σε ωραίο υψηλό σημείο με θέα

την θάλασσα! Είναι μια καλή στάση για ανεφοδιασμό νερού

και ενέργειας και, εννοείται, για αγνάντεμα και φωτογραφίες!

Η μικρή πορεία καταλήγει  στον χώρο αναψυχής «Άσπρη

Πέτρα» που βρίσκεται λίγα μέτρα κάτω από το εκκλησάκι.

Εκεί υπάρχει άπλετος χώρος για πικ-νικ και για πολύ παιχνίδι,

αφού έχει και διάφορες ξύλινες αθλοκατασκευές. 

Μπορείς να εκμεταλλευτείς τα σημεία ανάπαυσης (κιόσκια,

παγκάκια, χώρο αναψυχής) για να κάνεις κάποια

δραστηριότητα. Έτσι, σπας την διαδρομή ευχάριστα και έχεις

την ευκαιρία να κάνεις Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

στην φύση.  Η πορεία κλείνει με μια μικρή, αλλά λίγο απότομη

κατάβαση δασικού δρόμου, που σε οδηγεί κατευθείαν στο

σημείο έναρξης της πορείας, στη Δασική Υπηρεσία. 

Διαδρομή

Εικόνα 1. 1η Ομάδα Οδηγών Θεσσαλονίκης
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Στην πορεία σου θα συναντήσεις πολλά δέντρα, θάμνους και πόες καθώς στο Σέιχ Σου φιλοξενούνται 281

είδη χλωρίδας, ανάμεσα στα οποία κάποια προστατευόμενα, όπως το ποώδες χελιδονόχορτο (Digitalis

lanata). Το μεγαλύτερο τμήμα του δάσους, περίπου το 75%, καλύπτεται από τραχεία πεύκη (Pinus brutia) ενώ

σημαντική είναι η παρουσία κυπαρισσιών και της Αριζόνας. Θα συναντήσεις θάμνους όπως τη λαδανιά

(Cistus sp.) και το παλιούρι (Paliurus spina – christi). Στις βόρειες και βορειοανατολικές πλευρές του δάσους

υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις με πουρνάρια (Quercus coccifera), ενώ κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων

φύονται πλάτανοι, με κυρίαρχο είδος τον ανατολικό πλάτανο (Platanus orientalis).

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι αισθήσεις μόνο τεταμένες μπορεί να είναι:

Ακοή: √ ήχοι της πόλης (δίπλα στην πόλη) αλλά και ήχοι της φύσης (ρυάκι, πουλιά, άνεμος)

Όσφρηση: √ ποικιλία φυτών+ πυκνή  βλάστηση = άπειρες μυρωδιές

Όραση: √ πρασινάδα, θέα πόλης, ανοιχτωσιά

Αφή: √ γεμάτο βλαστούς, κορμούς, ποικιλία φύλλων «αγγίζεις τη φύση»

Εικόνα 2. H Πορεία που ακολουθήσαμε . Μ2 μονοπάτι . Εκκίνηση-Παρεκκλήσι Αγ . Βασιλείου- Δασική υπηρεσία

Χελιδονόχορτο (Digitalis lanata) Ανθισμένη άσπρη λαδανιά
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Εικόνα 3. Εναλλακτική διαδρομή προς παρατηρητήριο "Θέση Κράνος"

Είναι προφανές, ότι με τόση φύση ζώα και έντομα θα είναι σίγουρα κάποιοι από τους φίλους σας! Δεν

πτοείστε... Είστε Οδηγοί έτοιμοι για όλα! Με τα σωστά εφόδια και με το φαρμακείο μαζί σας δεν έχετε να

σκεφτείτε τίποτα! Και αν είστε αρκετά σκληροί και ορεξάτοι, μία ώρα μακριά από το παρεκκλήσι του Αγ.

Βασιλείου, στην κορυφή του βουνού και στο τέλος του μονοπατιού Μ2 σας περιμένει το

παρατηρητήριο. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας από τη θέση μονοπάτι Μ2 εκκίνηση

και να ακολουθήσετε τον δασικό δρόμο (χωρίς δέντρα και άρα με ήλιο) (Εικόνα 3). Στην θέση «Θέα

Κράνος» και στο ψηλότερο σημείο, στα 450μ η καταπληκτική πανοραμική θέα προς τον κόλπο του

Θερμαϊκού και του Χορτιάτη θα σας ανταμείψει. Τολμάτε;
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Καινούριo έτος, νέοι στόχοι, παλιά και νέα Στελέχη καθώς και παιδιά. Ξεκίνησε μία καινούρια εντελώς

διαφορετική χρονιά για όλους μας και συγκεκριμένα για σένα που έχεις να καλωσορίσεις πέρα από τα

παλιά παιδιά και καινούρια που μεγάλωσαν και πέρασαν στον επόμενο κλάδο. Παιδιά που έρχονται

πρώτη φορά σε επαφή με τον Οδηγισμό, παιδιά ιδιαίτερα, άλλα ζωηρά, άλλα πιο ήπιων τόνων. 

Και εκεί που προσπαθείς να τα βάλεις όλα σε μία σειρά και λες “οκ το ‘χουμε, πάμε δυναμικά”, έρχεται

μία μητέρα, διστακτικά, που ψάχνει το κάτι διαφορετικό και σίγουρα το καλύτερο για το παιδί της. Μα

καλά, γιατί τέτοιος πρόλογος; ”Πρέπει, επίσης, να ξέρετε πως το παιδί μου ανήκει στο φάσμα του

αυτισμού.” Οκ, για μένα λεπτομέρεια πλέον. Το ίδιο ελπίζω και για σένα. Αρχικά κομπλάρεις, νιώθεις

αμήχανα. Ίσως φοβάσαι και λες τι κάνω τώρα. Η απάντηση είναι “ό,τι θα έκανες με οποιοδήποτε παιδί,

αλλά με κάποιες προσαρμογές”. Σίγουρα όταν πας σπίτι σου θα αρχίσεις να ψάχνεις τι είναι ο αυτισμός

και πώς να αντιμετωπίσεις ή και να φερθείς σε άτομα με αυτισμό. Ο αυτισμός έχει σίγουρα κάποια

χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι αυτό που ορίζει το άτομο. Το κάθε άτομο έχει τα δικά του

χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Σίγουρα θα υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ ατόμων με

αυτισμό αλλά και πάλι ο καθένας είναι ξεχωριστός.

Με μια άλλη ματιά

Στη στήλη αυτή θα βρεις υλικό και προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να προσαρμόσεις μια συγκέντρωση  έτσι ώστε να

μπορούν να συμμετέχουν δημιουργικά όλα τα μέλη της ομάδας σου.

ΜΕ  ΜΙΑ  ΑΛΛΗ  ΜΑΤΙΑ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Δ Ω Ρ Ο Θ Ε Α  Ν Τ Ζ Ο Υ Β Α Ρ Α
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Το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να εστιάσεις είναι να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του

γονέα και εσένα. Ο γονέας θα πρέπει να ξέρει ότι οι Οδηγικές Ομάδες δέχονται παιδιά και νέους με

αναπηρία. Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα τους παρέχει ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη

στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να γίνουν ικανοί να παίρνουν

αποφάσεις. Δίνει έμφαση στην αξία της Ομαδικής δουλειάς, στο να κάνουν νέους φίλους και να

διασκεδάζουν, να ζουν στη φύση και να προσφέρουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Από την μεριά σου, θα χρειαστεί να μάθεις από τον γονέα πληροφορίες για το παιδί, όπως για

παράδειγμα τι το εκνευρίζει, τι το φοβίζει αλλά και τι είναι αυτό που θα το ηρεμήσει και θα το χαλαρώσει

σε μία πιθανή κρίση. Μιλάς από την αρχή ανοιχτά με τον γονέα για τις σκέψεις σου, τους φόβους σου ή

τους ενδοιασμούς σου. Πάντα υπάρχει η επιλογή, να γίνει δοκιμαστικά μια επαφή για να δείτε αν αρέσει

στο παιδί η ομαδική ζωή και αν εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις μιας που για σένα είναι κάτι καινούργιο. Ο

χρόνος είναι σύμμαχός σου. Πάρε το χρόνο σου, δες τις δυνατότητές  σου και επικοινώνησε ξανά με τον

γονέα όταν θα είσαι έτοιμος. Δεν το έχεις ξανακάνει και θέλεις να βοηθήσεις το παιδί τους να ζήσει το

Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και να επωφεληθεί από αυτό!

Ήρθε η ώρα να μιλήσεις στην Ομάδα σου για το νέο μέλος και να ετοιμαστείτε να το υποδεχτείτε. Σε αυτό

θα βοηθούσε αν αφιέρωνες μια συγκέντρωση στην αναπηρία, θίγοντας ότι όλοι έχουμε ιδιαιτερότητες

και αδυναμίες. Σημαντικό είναι να επισημάνεις μερικά πράγματα και να ενημερώσεις τα παιδιά για

πιθανές αντιδράσεις του, που όμως δεν θα πρέπει να τους ξενίσουν. Ο καθένας μας έχει τον τρόπο του

και είναι καλοδεχούμενος. 

Πηγή : disabilityrightsflorida.org
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Αρχικά όλοι θα ενθουσιαστούν με το καινούριο μέλος και θα θέλουν να το γνωρίσουν παραπάνω. Το

παιδί αυτό, είναι πιθανόν να μην είναι τόσο εκδηλωτικό, να κρατάει μία απόσταση και να χρειάζεται το

δικό του προσωπικό χώρο. Αν το καινούργιο παιδί αρνηθεί έντονα να ακολουθήσει κάποια

δραστηριότητα τότε δεν πρέπει να επιμείνεις, ώστε να μην έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Δώσε του

χώρο και χρόνο να προσαρμοστεί και να σας γνωρίσει. Θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα θέλει να

ακολουθήσει το πρόγραμμα ή να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες. Κανένα πρόβλημα. Ίσως

κουράστηκε, ίσως δεν του αρέσει. Εναλλακτικά, μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο όπως π.χ να φτιάξει

παζλ ή να λύσει σταυρόλεξο. Είναι σημαντικό να τεθούν από την αρχή σαφείς κανόνες που θα είναι

κατανοητοί και θα ισχύουν για όλους.

Όταν είστε μέσα στην εστία, δημιούργησε μία γωνιά όπου θα μπορεί να εκτονώνεται με παιχνίδια,

όπως μπάλες πιλάτες, βελάκια για παιδιά, πλαστελίνες κ.α. Όσον αφορά στην αίθουσα, δε χρειάζεται

κάποια ιδιαίτερη διαρρύθμιση παρά μόνο τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα. Οι πολλές

πληροφορίες προκαλούν σύγχυση στο μάτι που μπορούν να το ταράξουν. Μία ιδέα είναι να

τακτοποιήσετε όλοι μαζί την εστία και να χωρίσετε τα πράγματα σας ανάλογα με το σχήμα και το

χρώμα. Είναι μια νέα πρόκληση που σίγουρα θα αρέσει σε όλους. Είναι διασκεδαστικό και όμορφο!

Όταν πάλι οι συγκεντρώσεις γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, σε πλατείες ή δάση  είναι καλό ο χώρος

να οριοθετείται ώστε όλοι να γνωρίζουν που μπορούν να κινηθούν. Έτσι δημιουργείται ένα

ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι ζητούμενο. 

Δεν είναι πολλά αυτά στα οποία θα χρειαστεί να εστιάσεις και στην πράξη θα είναι πολύ πιο εύκολα.

Είμαι σίγουρη πως ό,τι και να γίνει μπορεί να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία, ένα ειλικρινές χαμόγελο

και μία ζεστή αγκαλιά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν την αγάπη αλλά και το φόβο. Σύντομα θα αρχίσει να

σε εμπιστεύεται και να σου ανοίγεται. Στο τέλος, όχι μόνο θα του έχεις μάθει πολλά καινούργια

πράγματα αλλά θα έχεις μάθει και εσύ άλλα τόσα!

ΚΥΒΟΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ

Μην ξεχνάς, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού προσφέρει την Εκπαίδευση στην

ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό.  Η Εκπαίδευση αυτή είναι βιωματική και θα

σε βοηθήσει να προσαρμόσεις το πρόγραμμα ώστε να μπορούν να συμμετέχουν

όλα τα παιδιά της ομάδας σου.  Θα μπορέσεις να εμπλουτίσεις την Οδηγική σου

πορεία με νέα εργαλεία ώστε να είσαι πάντα έτοιμος!
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Η στήλη αυτή έχει δημιουργηθεί με στόχο να αποτελέσει μια «σανίδα» σωτηρίας για τα Στελέχη του Κλάδου

Οδηγών δίνοντας ιδέες για  συγκεντρώσεις και tips.

Μετρώντας ήδη δύο μήνες που συνεχίζουμε το Οδηγικό μας πρόγραμμα Οnline και ενώ οι

συγκεντρώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν πάρει φωτιά, ο Κλάδος Οδηγών είναι εδώ για να σου

προτείνει 2 σύντομα οnline παιχνίδια για να τα εντάξεις στις διαδικτυακές συγκεντρώσεις της Ομάδας

σου. Είσαι έτοιμος;

Tο παιχνίδι αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στις

συγκεντρώσεις του Ιανουαρίου κάνοντας ένα μικρό φρεσκάρισμα

στις Οδηγικές σας γνώσεις. Πώς παίζεται; Με κοινή χρήση οθόνης

και παίζοντας με τον τροχό, οι Οδηγοί απαντούν στις ερωτήσεις!

Μπορείτε να το παίξετε ορίζοντας τις Ενωμοτίες σαν αντίπαλες

Ομάδες είτε ακόμα και ατομικά.  Δες εδώ πως.

Ώρα για Κίνηση! Σύντομες Ασκήσεις Γυμναστικής που θα σας

βοηθήσουν να σηκωθείτε από την καρέκλα και να κινηθείτε

κάνοντας ένα μικρό αλλά απαραίτητο διάλειμμα από το

Πρόγραμμά σας. Πώς παίζεται; Mε κοινή χρήση οθόνης, όλη η

Ομάδα. Αυτός που τραβάει την κάρτα, που εμφανίζεται στην

οθόνη, εκτελεί και την άσκηση της κάρτας! Δες εδώ πως.

Aν σου άρεσε η ιδέα, τότε μπορείς και εσύ, εύκολα και γρήγορα, να φτιάξεις τα δικά σου διαδικτυακά

παιχνίδια που θα καλύψουν τις ανάγκες του Προγράμματος της Ομάδας σου στην ιστοσελίδα

www.wordwall.net.  Τα λέμε Οδηγικά με νέες ιδέες στο επόμενο τεύχος!

Παιχνίδι Νο1

Σκέψου Οδηγικά

Σανίδα Σωτηρίας

Παιχνίδι Νο2 

Ωρα για Kίνηση!

ΣΑΝΙΔΑ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ρ Ι Α :  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Γ Κ Ο Τ Σ Η
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ΡΩΤΑ  ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ

Υπάρχει κάποιο υλικό που θα μπορέσω να δω για να έχω μια σύντομη εισαγωγή για τα βασικά

προγραμματικά του Κλαδου;

Ρώτα τον Κλάδο: ΕΣΥ μας ρωτάς και εμείς σου απαντάμε! Ό,τι σε προβληματίζει μας το ρωτάς και εμείς το δημοσιεύουμε

ανώνυμα και σου απαντάμε. Τους ίδιους προβληματισμούς τους έχουν και άλλοι. Δεν είσαι μόνος. Περιμένουμε τις

ερωτήσεις σου στο kladosodigon@seo.gr

Ναι. Υπάρχει το βοήθημα Με δυο λόγια...Κλάδος Οδηγών το οποίο παρουσιάζει με σύντομο και

περιεκτικό τρόπο τα βασικά σημεία λειτουργίας της Ομάδας Κλάδου Οδηγών. Είναι διαθέσιμο σε

ηλεκτρονική μορφή χωρισμένο σε 12 ενότητες που αφορούν την Ατομική Πρόοδο, τη Συγκέντρωση,

τον Προγραμματισμό, τα Συμβούλια, τις Εκλογές Ενωμοταρχών, την Ενωμοτία, το Ρόλο του

Ενωμοτάρχη, την Ωρα Γωνιάς, τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας, το Στολισμό Γωνιάς, τις Υπευθυνότητες

και την Εκπαίδευση Ενωμοταρχών. Κάθε ενότητα αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στα

βασικά ερωτήματα τί, γιατί, ποιός, πού, πότε και αναπτύσσοντας το ρόλο του Αρχηγείου σε κάθε ένα

στοιχείο από αυτά.

Έχω 15 παιδιά πόσες Ενωμοτίες να κάνω και γιατί ;

Οι Οδηγοί μιας Ενωμοτίας δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 5 και περισσότεροι από 8. Ο ιδανικός

αριθμός είναι 7 μέλη σε κάθε Ενωμοτία και 4 Ενωμοτίες (4 Χ 7 = 28). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο

μικρότερος ή ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός Οδηγών τόσο στην Ομάδα όσο και στην Ενωμοτία,

δημιουργεί δυσκολίες και εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή του Οδηγικού Παιδαγωγικού

Προγράμματος. Επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση θα προτείναμε να γίνουν 3 Ενωμοτίες ώστε

να υπάρχει το περιθώριο αριθμητικής ανάπτυξης των μελών της κάθε Ενωμοτίας και κατ επέκταση

της Ομάδας.
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Δημιουργήσαμε έναν χώρο έκφρασης για σένα! Η στήλη Απόψεις θα βρίσκεται σε κάθε τεύχος του περιοδικού e- έτοιμος. Θα

είναι εδώ για να δίνει βήμα σε καθένα από εμάς. Γι αυτό έχε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά. Κάπου πριν την έκδοση του

περιοδικού, ο Αρχηγός σου θα σου προωθήσει ένα e-mail με το λίνκ για να απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις. Καλείσαι μέσα σε 72

ώρες από τη στιγμή που ο Αρχηγός σου θα λάβει και θα σου προωθήσει το μέιλ να πεις την άποψή σου με 10 λέξεις. Οι πιο

γρήγοροι και περιεκτικοί θα έχουν μία θέση στο επόμενο τεύχος. Είσαι έτοιμος να ακουστείς;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι σου έρχεται στο μυαλό ότανσκέφτεσαι Οδηγική Συγκέντρωση..;
 

Λόγω συνθηκώ
ν, πρέπει ν

α συνεχίσε
ις να

κάνεις διαδικτυ
ακές Συγκεντρ

ώσεις. Τι

διασκεδα
στικό και ενθου

σιώδες θα έκανες για

την 1η Συγκέντρ
ωση του 2021;

 

Ενωμοτία, Παιχνίδι, ατομική πρόοδος,

Κεντρική ιδέα ,Τραγούδι, Χαρά.

 
Κατερίνα Παπαναστασίου

Νέα Σμύρνη

 

...παιχνίδι, διασκέδαση, χαμόγελα, παραγωγικότητα,

συντροφιά- Η καλύτερη ώρα της ημέρας!
 Γιώργος ΚωνσταντινίδηςΘεσσαλονίκη

 

Πρωτότυπη Παρουσίαση: Πώς περάσατε τις διακοπέςτων Χριστουγέννων;

 
Κατερίνα Παπαναστασίου

Νέα Σμύρνη

 

Διαδικτυακή κοπή
βασιλόπιτας...wheelofnames. Ατομική

Πρόοδο...New Year - New Me
 

Γιώργος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλονίκη
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