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t Αστέρια (5 έως 7 ετών)
Μαθαίνουµε να αγαπάµε τη φύση

t Πουλιά (7 έως 11 ετών)
Προστατεύουµε το περιβάλλον

t Οδηγοί (11 έως 14 ετών)
Απολαµβάνουµε τη ζωή στη φύση

t Μεγάλοι Οδηγοί (14 έως 17 ετών)
Συµβάλλουµε για έναν πιο πράσινο πλανήτη

χρόνια δράσης
Πουλιά

Αστέρια

Οδηγοί

Μεγάλοι Οδηγοί

75 χρόνια πριν, µια µικρή οµάδα νέων γυναικών

µε πρωτοπόρο  την Ειρήνη Καλλιγά ίδρυσαν την

πρώτη οµάδα Οδηγών στην Ελλάδα. 

75 χρόνια µετά, η µικρή οµάδα έχει γίνει µια

µεγάλη παρέα 20.000 κοριτσιών, αγοριών και

νέων ανθρώπων σε 140 πόλεις της Ελλάδας. 

Όλοι εµείς, κορίτσια και αγόρια από 5 έως 17 ετών
που αποτελούµε το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού,
µέσα από διάφορες δραστηριότητες, µαθαίνουµε
τον κόσµο γύρω µας, αναπτύσσουµε τις ικανότητές
µας δηµιουργώντας ισχυρές φιλίες, απολαµβάνο-
ντας τη φύση, συµµετέχοντας σε κοινωνικές πρωτο-
βουλίες. Φέτος, γιορτάζουµε τα 75 χρόνια δράσης
µας και τη νέα Οδηγική χρονιά δίνουµε έµφαση σε
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για έναν πιο
πράσινο πλανήτη, µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, µια
ζωή µακριά από εξαρτήσεις, έναν καλύτερο κόσµο.  

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως η κατα-
σκήνωση, και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του
ΣΕΟ, µαθαίνουµε να αγαπάµε και να σεβόµαστε το
περιβάλλον µας. Η ατµοσφαιρική ρύπανση, τα
σκουπίδια, η καταστροφή των δασών είναι µερικά
από τα ζητήµατα που µας ανησυχούν. Στο Σώµα
Ελληνικού Οδηγισµού µε εφόδια τη γνώση και τη
διασκέδαση µαθαίνουµε να προστατεύουµε τον
πλανήτη µας και τη χρονιά αυτή, στέλνουµε το
µήνυµα για έναν πιο πράσινο πλανήτη! 

Οδηγισµός είναι….
…να κάνεις φίλους και να αξιοποιείς δηµι-
ουργικά τον ελεύθερο χρόνο σου.

…να αναπτύσσεις την προσωπικότητά σου
και να ανακαλύπτεις τον κόσµο µέσα από
παιδαγωγικές δραστηριότητες.

…να αγαπάς και να προστατεύεις το περι-
βάλλον.

…να συνεργάζεσαι για να δηµιουργήσεις
ένα καλύτερο αύριο.

…να προσφέρεις σε όσους χρειάζονται
βοήθεια.

…να ονειρεύεσαι να φτιάξεις έναν καλύτε-
ρο κόσµο χωρίς διακρίσεις.

Οδηγισµός είναι….
…µια µεγάλη παγκόσµια παρέα, µια αυτό-
νοµη, ανεξάρτητη οργάνωση µε παιδαγω-
γικό χαρακτήρα για κορίτσια και αγόρια
από 5 έως 17 ετών.

Έλα να ζήσουµε την

πρόκληση!


