
Ανακάλυψε - Παίξε - Ζήσε

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3235794, 3236548 • Fax: 210 3235526

e-mail: seo@seo.gr • www.seo.gr
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
ALPHA BANK 120-002002002544  

νάλογα µε την ηλικία, κάθε παιδί εντάσσεται σε έναν από τους 4 Kλάδους

του Oδηγισµού: τα Aστέρια (5-7 χρονών), τα Πουλιά (7-11 χρονών), τους 

Oδηγούς (11-14 χρονών), τους Mεγάλους Oδηγούς (14-17 χρονών), ενώ 

όταν ενηλικιωθεί µπορεί να συνεχίσει να συµµετέχει στις δραστηριότητες 

του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού µε την ιδιότητα του στελέχους.AA



τις µέρες µας ο ελεύθερος        
χρόνος αποκτά όλο και µε-
γαλύτερη σηµασία, αφού η 
αξιοποίησή του συµβάλλει 

σηµαντικά στη δηµιουργική ανά-
πτυξη της προσωπικότητας του 
ατόµου. Ιδιαίτερα για τα παιδιά και 
τους νέους, ο ελεύθερος χρόνος 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
της προσωπικής έκφρασης και της 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των 
ταλέντων τους.

Στο Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού κο-
ρίτσια και αγόρια σε 140 πόλεις της 
Ελλάδας, µέσα από ένα δοµηµένο 
παιδαγωγικό πρόγραµµα µοιράζο-
νται τις µοναδικές εµπειρίες που
προσφέρει ο Οδηγισµός σε παγκό
σµιο επίπεδο. Μέσα από ευχά-
ριστες δραστηριότητες τα παιδιά
και οι νέοι που γίνονται µέλη του
Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού, 
ανακαλύπτουν την αξία της κοι-
νωνικής προσφοράς, αξιοποιούν τις 
δεξιότητές τους, µαθαίνουν να είναι 
υπεύθυνοι και να βοηθούν τους 
συνανθρώπους τους, δηµιουργούν 
ισχυρές φιλίες, αναπτύσσουν την 
κριτική τους σκέψη, βελτιώνουν τοv 
χαρακτήρα και τη συµπεριφορά τους.

Σε όλο τον κόσµο 10.000.000 παιδια
και νέοι είναι µέλη του Οδηγισµού. 
Στην Ελλάδα, οι γονείς 20.000 κο-
ριτσιών και αγοριών εµπιστεύονται 
τα παιδιά τους στο Σώµα Ελληνι-
κού Οδηγισµού, που µέσα από τις
αξίες που πρεσβεύει, συµβάλλει 
στη σωστή ανάπτυξη της προσω-
πικότητάς τους.

Σ Όταν ένα παιδί είναι 5-7 χρονών 
ανήκει στα

ΑΣΤΕΡΙΑ
Στην ευαίσθητη αυτή ηλικία, στο 
παιδί αρέσει να κάνει ερωτήσεις 
και να ανακαλύπτει  νέα πράγµατα, 
να χρησιµοποιεί τη φαντασία του 
και να δηµιουργεί, να παίζει και 
να συµµετέχει σε πολλές δραστη-
ριότητες. Ως Αστέρι, µέσα από 
πολύπλευρες παιδαγωγικές δρα-
στηριότητες, έρχεται σε επαφή µε 
την έννοια της οµάδας, αναλαµβάνει 
ευθύνες και αποκτά εµπειρίες που 
θα το βοηθήσουν να γνωρίσει τον 
κόσµο γύρω του.

Όταν ένα παιδί είναι 7-11 χρονών 
ανήκει στα 

ΠΟΥΛΙΑ
Στην ηλικία αυτή το παιδί αισθάνεται 
την ανάγκη να ανήκει σε µια οµάδα, 
να δοκιµάζει νέες δραστηριότητες, 
να µοιράζεται καινούριες εµπει-
ρίες. Ως Πουλί, µαθαίνει να συν-
εργάζεται µε συνοµήλικα παιδιά, 
να ζει την περιπέτεια µέσα από το 
παιχνίδι, να χαίρεται τη ζωή στη 
φύση, να δηµιουργεί φιλίες και να 
συνεισφέρει µε τις δυνατότητές του 
για να δηµιουργήσει ένα καλύτερο 
αύριο.

Όταν ένας/µία έφηβος/η
είναι 11-14 χρονών ανήκει στους 

Ο∆ΗΓΟΥΣ
Καινούργια µονοπάτια ανοίγονται 
µπροστά. Με το πέρασµα στηv 
εφηβεία, τα παιδιά αναζητούν  µεγα-
λύτερα περιθώρια εξερεύνησης και 
ελευθερίας. Μέσα από τη ζωή στην 
Οµάδα και την ενεργό συµµετοχή 
σε ένα πρωτότυπο, ψυχαγωγικό 
πρόγραµµα γεµάτο προκλήσεις, 
οι Οδηγοί ενθαρρύνονται και υπο-
στηρίζονται να αναπτύξουν τα τα-
λέντα και τις δεξιότητές τους, να 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή 
τους, να µάθουν να σέβονται τη 
γνώµη και τις ανάγκες των άλλων, 
εξερευνώντας κάθε τι γύρω τους 
µε κριτική σκέψη και δηµιουρ-
γικότητα.

Όταν ένας/µία έφηβος/η
είναι 14-17 χρονών ανήκει στους 

ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ 
Στην ηλικία αυτή ο/η έφηβος/η 
προετοιµάζεται να µπει στον κό-
σµο των ενηλίκων. Ως Μεγάλος/η 
Οδηγός, µε εφόδια τις εµπειρίες 
που έχει αποκοµίσει, µαθαίνει να 
συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό 
σύνολο, να ονειρεύεται, αλλά και 
να πραγµατοποιεί τις επιθυµίες του 
για έναν καλύτερο κόσµο προσφέ-
ροντας απλόχερα τη βοήθειά του, 
µε τις ικανότητες που όλα αυτά τα 
χρόνια έχει αποκτήσει.
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