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“Σύνδεση είναι η δυναμική που δημιουργείται μεταξύ 
ανθρώπων όταν νιώθουν  ότι  είναι ορατοί, ότι τους 

ακούν και τους υπολογίζουν”.
                                                Brené Brown
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Δραστηριότητες για την συγκέντρωση πόρω

ν!

Καλωσορίσατε στην Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2016!
Η εμπειρία του να είσαι οδηγός είναι μια περιπέτεια που διαρκεί για όλη μας την ζωή και μας 
συνδέει με τον κόσμο γύρω μας και τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Αυτή την Ημέρα Σκέψης σας 
καλούμε να διερευνήσετε και να γιορτάσετε τις γεμάτες σημασία συνδέσεις που κάνουν τις ζωές 
μας καλύτερες, είτε με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μας, είτε με ένα μέρος για το οποίο 
νοιαζόμαστε, είτε με ένα φίλο μας οδηγό ή πρόσκοπο στην άλλη άκρη του κόσμου.

Για το 2016, η πρόκληση σας για την Ημέρα Σκέψης είναι να…
• Δημιουργήσετε τις ξεχωριστές συνδέσεις σας και να μαζέψετε       

τα τέσσερα κομμάτια του παζλ
• Να φτιάξετε το παζλ σας και να μοιραστείτε τις συνδέσεις σας       

με τον κόσμο!
Το να κάνουμε περισσότερες θετικές συνδέσεις έχει σημασία, γιατί μας βοηθάει να είμαστε 
χαρούμενοι. Αλλά τι σημαίνει να νιώθεις πραγματικά συνδεδεμένος; Συνδεδεμένοι με το ποιοι 
είμαστε, συνδεδεμένοι με το πού είμαστε και συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω μας; Μάθετε 
το δημιουργώντας 5 συνδέσεις: 

Για να κερδίσετε το πτυχίο για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2016, τα μέλη των ομάδων πρέπει απλά να 
διαλέξουν και να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα από τις ενότητες 1-4, και στην συνέχεια να συνδεθούν 

με 10 εκατομύρια ‘#connect10million’ χρησιμοποιώντας τα κομμάτια του παζλ τους!

Συνδέσου μαζί μου (σελίδα 9):  Αν δώσουμε λίγο χρόνο στο να συνδεθούμε με τους 
εαυτούς μας και να καταλάβουμε τι μας κάνει χαρούμενους και γεμάτους αυτοπεποίθηση, 
μπορούμε να κάνουμε την διαφορά στις ζωές άλλων ανθρώπων.

Συνδέσου με φίλους (σελίδα 13): η σύνδεση είναι φιλία και η φιλία είναι ευτυχία. Τι 
είναι αυτό όμως που χαρακτηρίζει έναν καλό φίλο; Συνδέσου με κάποιον για τον οποίο 
νοιάζεσαι,  σύστησε έναν φίλο σου στους οδηγούς και διερεύνησε τις σχέσεις που έχουν 
σημασία για εσένα.

Συνδέσου με την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών  WAGGGS (σελίδα 18): διεύρυνε 
τους ορίζοντές σου και συνδέσου με τον απίστευτο κόσμο του οδηγισμού και του 
προσκοπισμού. Νιώσε ότι είσαι ένας από τους 10 εκατομμύρια οδηγούς που υπάρχουν 
στον κόσμο, μάθε για την Παγκόμια Οργάνωση και επισκέψου ένα από τα Παγκόσμια 
Κέντρα της WAGGGS!

Συνδέσου με τον κόσμο (σελίδα 26): Δες ακόμα πιο μακριά και ανακάλυψε πως μπορείς 
να κάνεις την διαφορά στα μέρη για τα οποία νοιάζεσαι. Βγες έξω και δραστηριοποιήσου, 
γνώρισε την κοινότητα σου ή ένα μέρος στη φύση και μάθε κάτι παραπάνω για τον κόσμο 
γύρω σου.

Τέλος,  #connect10million (συνδέσου με 10 εκατομύρια) (σελίδα 34…) και μοιράσου την 
ιστορία σου με 10 εκατομμύρια οδηγούς και προσκόπους από όλο τον κόσμο!
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Δραστηριότητες για την συγκέντρωση πόρω
ν!

Αν θέλετε να κάνετε μια πραγματικά μοναδική 
σύνδεση για αυτή την Ημέρα Σκέψης, γιατί να μην 

δωρίσετε στο Ταμείο για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψη; 

Οργανώνοντας και πραγματοποιώντας δραστηριότητες για την συγκέντρωση χρημάτων, 
οι νέοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις οργανωτικές τους ικανότητες και 

να μάθουν να λειτουργούν ως ομάδα, μαθαίνουν για την Παγκόσμια Οργάνωση και τον υπόλοιπο 
κόσμο και βλέπουν ότι η δουλειά τους δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς και προσκόπους από άλλες 
χώρες να αποκτήσουν ευκαιρίες που θα τους αλλάξουν την ζωή. Όλες οι ομάδες που θα κάνουν 
δωρεές για το κεφάλαιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης  θα λάβουν μια ευχαριστήρια βεβαίωση από το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο.

Για να ξεκινήσετε, μοιράσου μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων για την συγκέντρωση χρημάτων με 
την ομάδα σου:

   Οργανώστε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης με παιχνίδια και δραστηριότητες για 
παιδιά και με ένα μικρό κόστος εισόδου – μπορείτε να το διαφημίσετε σε σχολεία και κέντρα νεότητας 
της πόλης σας και  να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες αυτού του πακέτου.

     Οργανώστε ένα  κυνήγι θησαυρού στην πόλη σας ή μια βραδιά με κουίζ, όπου οι ομάδες που 
θα λάβουν μέρος θα πρέπει να δώσουν κάποιο μικρό ποσό και οι νικητές θα κερδίζουν κάποιο 

βραβείο.
      Φτιάξτε κουτιά origami που θα πάρει ο καθένας σπίτι του και θα έχει έναν μήνα να το 
γεμίσει με νομίσματα.

       Ρώτα στο σχολείο σου αν σου επιτρέπουν να οργανώσεις μια ημέρα μεταμφίεσης, 
όπου όλοι θα μπορούν να φορούν τα δικά τους ρούχα ή κάτι πιο εντυπωσιακό με 

κάποιο μικρό αντίτιμο.
      Σχεδιάστε μια ειδική εκδήλωση όπως ένα γκουρμέ δείπνο, ένα γκαλά, 

έναν χορό ή ένα απογευματινό τσάι κλπ και πουλήστε εισιτήρια.
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Εδώ θα βρείτε οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε 
δραστηριότητες από κάθε στάδιο:

Όνομα Συνδέσου…

Αποτέλεσμα Τι προσπαθεί να πετύχει η δραστηριότητα και τι θα 
μάθετε και θα δείτε μέσα από αυτή την εμπειρία

Διάρκεια Ένας οδηγός για το πόσο χρόνο χρειάζεται για να 
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα

Προετοιμασία Προτεινόμενα υλικά και προτεινόμενος χώρος για την 
πραγματοποίηση της δραστηριότητας

Ηλικίες Για ποια ηλικία είναι κατάλληλη η δραστηριότητα

Πώς παίζεται Πώς να πραγματοποιήσετε την δραστηριότητα

Ένα βήμα πιο 
πέρα…

Αν σας άρεσε η δραστηριότητα κι έχετε παραπάνω 
χρόνο , μπορείτε να προκαλέσετε τους εαυτούς σας 
και  να την πάτε ένα βήμα πιο πέρα

Εναλλακτικά Ένας διαφορετικός τρόπος για να γίνει η 
δραστηριότητα

Μικρά μυστικά Προτάσεις, ώστε να προσαρμοστεί η δραστηριότητα 
για νεότερα ή μεγαλύτερα μέλη
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Η Ημέρα Σκέψης είναι η τέλεια 
ευκαιρία για να δείξετε στον κόσμο 

πόσο μοναδικό είναι να είσαι Οδηγός, και 
να ενθαρρύνετε νεαρά άτομα να εμπλακούν 

στον Οδηγισμό. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τον 
εορτασμό της Ημέρας Σκέψης για να αυξήσετε τα μέλη 

των ομάδων σας και την ίδια την Οργάνωση:
    Φέρε ένα φίλο- Προτείνετε σε κάθε μέλος της ομάδας να φέρει ένα φίλο στον εορτασμό της 

Ημέρας Σκέψης.
    Βγείτε έξω – Αντί  να γίνουν οι δραστηριότητες για την Ημέρα Σκέψης στην εστία σας, μπορείτε 

να τις πραγματοποιήσετε σε ένα δημόσιο χώρο και να καλέσετε νέα άτομα από τα σχολεία της πόλης 
σας και την κοινότητα να συμμετέχουν. Ή ρωτήστε ένα από τα κοντινά σας σχολεία αν γίνεται να 
πραγματοποιήσετε μια δράση σχετική με την Ημέρα Σκέψης γι΄ αυτούς.

    Αυξήστε την διαφορετικότητα της ομάδας σας -  υπάρχει κάποια ομάδα στην πόλη σας που δεν 
επωφελείται από τον Οδηγισμό; Συνδεθείτε μαζί τους για να δείτε πώς μπορεί η υιοθέτηση των 
δραστηριοτήτων του πακέτου Ημέρας Σκέψης να τους βοηθήσει σχετικά με τις ανάγκες που έχουν και 
δουλέψτε μαζί ώστε να τους δώσετε μερικές ευκαιρίες για διασκέδαση. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να 
εμπλακούν στον σχεδιασμό της δράσης , ώστε να αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση γύρω από το θέμα 
της διαφορετικότητας.

    Πείτε το στον κόσμο - Δείτε την Ημέρα Σκέψης  ως μια ευκαιρία για να πείτε στα ΜΜΕ, πώς 
δραστηριοποιείτε η ομάδα σας. Καλέστε τον τοπικό τύπο στις εκδηλώσεις σας, γράφτε άρθρα στα 
τοπικά ΜΜΕ και χρησιμοποιήστε τα ΜΜΕ για να διαφημίσετε τις δραστηριότητές σας στην τοπική 
κοινωνία.

  Καλέστε φοιτητές  από τα τοπικά πανεπιστήμια και σχολές, για να σας βοηθήσουν στην 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης. Μπορεί να 

περάσουν τόσο καλά, ώστε να θελήσουν να γίνουν και οι ίδιοι εθελοντές!
    Γιατί να μην βοηθήσετε την ομάδα σας, ώστε να πραγματοποιήσει τις 

δραστηριότητες για κάποια ομάδα μικρότερης ηλικίας;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνδεδείτε με την WAGGGS!
Επισκευτείτε:  www.wagggs.org , Twitter (@wagggs_world) or Facebook (www.facebook.com/
wagggs) Tumblr wagggswtd.tumblr.com/submit ή στείλτε μας με email την εμπειρία σας από 
την Παγκόσμια Ημέρας Σκέψης  στο  youthlearning@wagggs.org
Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε hashtags! #WTD2016 #Connect10million #greekguiding
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Οδηγίες  για τα στελέχη
Η WAGGGS προτείνει ένα εύκολο τρόπο για τον φετινό  εορτασμό της Ημέρας Σκέψης  στις ομάδες, καθώς 
και πώς μπορούν να κερδίσουν το πτυχίο τους. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως αυτό το πάκετο  της 
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2016;
Πώς λειτουργεί το πακέτο δραστηριοτήτων; Το φετινό πακέτο είναι μια πρόκληση σε μορφή παζλ με 5 μέρη. Η 
ομάδα σας πρέπει να διαλέξει μία δραστηριότητα από τις 4 πρώτες ενότητες για να κερδίσει τα 4 κομμάτια του 
παζλ. Στο τέλος, ενώνουν  τα κομμάτια του παζλ και ολοκληρώνουν την τελευταία δραστηριότητα που είναι να 
συνδεθούν με 10 εκατομύρια #connect10million με τον κόσμο. Κάθε ενότητα έχει μερικές απλές και γρήγορες 
δραστηριότητες, και μερικές που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν ή αποτελούν 
μεγαλύτερη πρόκληση.
Πώς κερδίζουμε το πτυχίο; Απλά ολοκληρώστε μια δραστηριότητα από κάθε ενότητα. Προσπαθήστε να λάβετε 
υπ’ όψιν σας την σειρά των ενοτήτων, με την δραστηριότητα #connect10million να είναι η τελευταία, καθώς 
έτσι θα υπάρχει συνοχή και δίνετε η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να σκεφτούν τα όσα έμαθαν από τις 
δραστηριότητες.
Πόσο διαρκεί; Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι 5 
μέσα σε μια συγκέντρωση με διάρκεια 90 λεπτά. Αν η ομάδα σας έχει παραπάνω χρόνο μπορούν να διαλέξουν 
μερικές από τις δραστηριότητες που διαρκούν περισσότερο, να αξιοποιήσουν τις ιδέες για να το πάτε «ένα 
βήμα παρακάτω» ή να κάνετε μερικές επιπλέον δραστηριότητες.
Τι χρειάζεται να κάνω; Αφιερώστε λίγο χρόνο για να κοιτάξετε το πακέτο και να δείτε τι μπορεί να χρειαστείτε 
για να κάνετε τις δραστηριότητες. Επειδή το πακέτο ανταποκρίνεται σε νεαρά μέλη όλων των ηλικιών από 
146 χώρες, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες για να ταιριάζουν στην δική σας 
ομάδα. Προσπαθήστε να εστιάσετε στο τι θα μάθει η ομάδα (στην αρχή  κάθε δραστηριότητας), έχετε όμως 
το ελεύθερο να τροποποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κάθε δραστηριότητα. Εσείς ,άλλωστε, 
ξέρετε καλύτερα την ομάδα σας! Γιατί να μην αφιερώσετε λίγο χρόνο μαζί τους, για να δείτε πώς θα 
πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες;
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει; Η ενθάρρυνση νέων ατόμων να αυτονομηθούν είναι η ουσία της 
οδηγικής μεθόδου, και κάνει την εμπειρία πιο διασκεδαστική. Δώστε  στα μέλη της ομάδας την δυνατότητα 
να πάρουν τα ηνία. Δώστε τον χώρο σε κάθε νέο άτομο, να μάθει την ιστορία γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα 
Σκέψης και να κάνει ερωτήσεις. Προτρέψτε τους να διαλέξουν τις δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν 
όντως να ασχοληθούν, να δουλέψουν ομαδικά για να τις ολοκληρώσουν και να λάβουν μέρος υιοθετώντας 
απλούς ρόλους στον σχεδιασμό και την εκτέλεση τους. Οι μεγαλύτερες ηλικίες δουλεύοντας σε μικρές ομάδες 
μπορούν να διαλέξουν και να οργανώσουν δραστηριότητες τις οποίες θα εκτελέσουν για να πάρουν το πτυχίο.
Τι γίνεται μετά την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2016; Γιατί δεν προσπαθείτε να  συνδεθείτε με 10 εκατομμύρια 
μέλη #connect10million όλο τον χρόνο;  Μερικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες προκλήσεις, 
όπως δράσεις οικονομικής ενίσχυσης, ή δράσεις κοινοτικής ανάπτυξης. Μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες 
δραστηριότητες της WAGGGS, ή να οργανώσετε ένα ταξίδι σε κάποιο οδηγικό κέντρο με την ομάδα σας! Αν 
σας άρεσαν οι δραστηριότητες μπορείτε να τις επαναλάβετε όποια στιγμή θέλετε. Παραμείνετε συνδεδεμένοι 
με την WAGGGS και τις διεθνείς ευκαιρίες που σας προσφέρονται στο  www.wagggs.org.
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ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ! ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ WWW.WAGGGS.ORG Η ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL ΣΤΟ 

YOUTHLEARNING@WAGGGS.ORG 



Είστε 
έτοιμοι να 
συνδεθείτε; 
Ας 
ξεκινήσουμε!
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Επιλέξτε μία δραστηριότητα
Το πρώτο κομμάτι του παζλ σου δίνει την ευκαιρία να μάθεις μερικά παραπάνω 
πράγματα για τον εαυτό σου και να μετατρέψεις κάθε πιθανή πρόκληση σε 
ευκαιρία. Αν διαθέτεις περισσότερο χρόνο μπορείς να κάνεις παραπάνω από μία 
δραστηριότητες!

Συνδέσου 
μαζί μου
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1Συνδέομαι με τον σούπερ ήρωα της ευτυχίας!

Καταλαβαίνω πώς να κάνω εμένα και τους άλλους χαρούμενους

Υλικά: εφημερίδες, ταινία και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά 
Δουλεύετε σε μικρές ομάδες

• Ποιες είναι οι ειδικές-σούπερ ικανότητες που θα χρειαζόταν ένας            
σουπερ-ήρωας, αν η αποστολή του ήταν να κάνει τους άλλους χαρούμενους; 
Δημιουργείστε μία λίστα με την ομάδα σας.

• Διαλέξτε ένα άτομο από την ομάδα σας για να γίνει ο σουπερ-ήρωας και 
χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά φτιάξτε την στολή του έτσι ώστε να 
φαίνονται οι υπερδυνάμεις του που φέρνουν την χαρά.

• Παρουσιάστε τον σούπερ-ήρωά σας στις άλλες ομάδες.
• Συζητήστε τι υπερδυνάμεις διαθέτετε ήδη, που κάνουν τους άλλους κι εσάς 

τους ίδιους χαρούμενους.

Φτιάξτε ένα κόμικ με τον σούπερ-ήρωά σας σε δράση. Μπορείτε να ζωγραφίσετε 
την κάθε σκηνή ή να κάνετε κάποιο σκετς και να βγάλετε φωτογραφίες για κάθε 
κομμάτι του κόμικ. Μοιραστείτε τις ιδέες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hastags : 
#WTD2015 & #connect10million #greekguiding

20 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ

11



2  Συνδέομαι με την αναπνοή μου

Χαλάρωση, συγκέντρωση

Ένας εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να 
καθίσουν ή να ξαπλώσουν
Υλικά: Χαλαρωτική μουσική (προαιρετικό)

Όλοι κάθονται ή ξαπλώνουν στο πάτωμα.
Διαβάστε το παρακάτω σενάριο αργά , με ήρεμη φωνή και κάνοντας παύσεις 
ανάμεσα σε κάθε πρόταση:
«Παρακαλώ χαλαρώστε. Προσπαθήστε να μείνετε όσοι πιο ακίνητοι και ήσυχοι 
γίνεται…. Ίσια η πλάτη, με τα μάτια κλειστά.
Προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Εισπνεύστε αργά σαν να 
έχετε ένα μπαλόνι εκεί που είναι η κοιλιά σας και να γεμίζει. Εκπνεύστε αργά και 
νιώστε το μπαλόνι να αδειάζει.
Εισπνεύστε και νιώστε πώς η κοιλιά απομακρύνεται από το υπόλοιπο σώμα σας. 
Εκπνεύστε και νιώστε πώς η κοιλιά έρχεται ξανά κοντά στο σώμα. 
Επαναλάβετε 5-10 φορές. Παρατηρείστε πώς νιώθετε σε κάθε εισπνοή και εκπνοή»

Συζητήστε: Πώς νιώθετε αφού το δοκιμάσατε;
Το να συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας είναι ένας από τους ευκολότερους 
τρόπους για να ηρεμήσουμε όταν χρειάζεται. Πότε θα σας ήταν χρήσιμο;

Τα μικρότερα σε ηλικία μέλη μπορεί να διευκολυνθούν σε αυτή την 
δραστηριότητα αν είναι ξαπλωμένα με μια σακούλα με φασόλια ή ένα λούτρινο 
παιχνίδι πάνω στην κοιλιά τους, καθώς την ανεβάζουν και την κατεβάζουν, ή αν 
έχουν τα χέρια τους κοντά στο στόμα ,ώστε να νιώθουν τον αέρα να εισέρχεται 
και να εξέρχεται καθώς αναπνέουν.

10 λεπτά10
12



3Συνδέομαι με τον τρόπο που μαθαίνω

Διερευνώ το στυλ μάθησής μου

Υλικά: τετράγωνο χαρτί, 3 σελίδες ανά μέλος της ομάδας
Οδηγίες Α,Β και Γ για τις δραστηριότητες με το origrami (σελίδα 42), ένα αντίγραφο 
για κάθε μικρότερη ομάδα ( ή αλλιώς χωρίστε την ομάδα σε 3 υποομάδες και 
δημιουργήστε 3 σταθμούς από τους οποίους θα πρέπει να περάσουν) 

 Όλοι μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε ποιο είναι το δικό σας στυλ 
μάθησης; Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να το αναγνωρίσετε.
Δουλεύοντας σε μικρότερες ομάδες προσπαθήστε με την σειρά να φτιάξετε τα 
origami, χωρίς να κάνετε πάνω από 5 λεπτά για το κάθε ένα.

11

Συζητήστε: Ποιες οδηγίες βρήκατε πιο εύκολες;
Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα διαφορετικά στυλ 
μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στο κάθε origami;
Μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιο στυλ 
αντιπροσωπευόταν σε κάθε περίπτωση;
Γιατί θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να καταλάβετε 
ποιο είναι το στυλ μάθησης που χρησιμοποιείτε;

Origami A
Ένα μέλος της ομάδας δίνει τις 
οδηγίες. Μπορεί να δώσει μόνο 
λεκτικές οδηγίες για το πώς γίνεται το 
origami. Δεν μπορεί να δείξει εικόνες ή 
να κάνει κινήσεις. Ποιος κατάφερε να 
ολοκληρώσει το origami A;

Origami B
Η ομάδα μπορεί να δει 
τις οδηγίες και χωρίς 
να μιλάει ο ένας στον 
άλλο, προσπαθεί να τις 
ακολουθήσει. Ποιος 
κατάφερε να ολοκληρώσει 
το origami B;

Origami C 
Ένα μέλος της ομάδας 
δίνει οδηγίες. Δείχνει βήμα 
βήμα πως γίνεται το ori-
gami, και η υπόλοιπη ομάδα 
ακολουθεί. Ποιος κατάφερε 
να ολοκληρώσει το origami Γ;

Το origami A ήταν πιο εύκολο γι’ αυτούς 
μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ακρόασης
Το origami B ήταν πιο εύκολο γι’ αυτούς που 
μαθαίνουν καλύτερα βλέποντάς το
Το origami Γ ήταν πιο εύκολο γι’ αυτούς που 
μαθαίνουν συναισθητικά

13

Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας απλός τρόπος να δείτε τα στυλ μάθησης, 
καθώς υπάρχουν πολλά περισσότερα να μάθετε σχετικά με το θέμα. Δείτε 
στην σελίδα…. Για να μάθετε περισσότερα για τα στυλ μάθησης που 
περιγράφηκαν εδώ ή ψάξτε στο διαδίκτυο για περισσότερες λεπτομέρειες.

20 λεπτά



4Συνδέομαι με τον εαυτό μου μέσω άλλων

Αναπτύσσω την αυτοπεποίθησή μου με την υποστήριξη των συνομηλίκων μου

Ένα κομμάτι χαρτί για κάθε μέλος της ομάδας που θα καρφιτσωθεί (με 
παραμάνες) στην πλάτη του
Μολύβια ή στυλό για όλους

• Περπατήστε ελεύθερα στον χώρο. Με το σήμα πρέπει να βρείτε κάποιον και να 
του γράψετε ένα θετικό μήνυμα:

• Δώστε τόσο χρόνο ώστε να μπορέσουν να γράψουν κάτι για όλους
• Όταν όλοι έχουν τελειώσει, καθίστε σε έναν κύκλο και βγάλτε το χαρτί από την 

πλάτη σας. Αφήστε μερικά λεπτά ώστε να διαβάσετε και να σκεφτείτε πάνω στα 
μηνύματα

Συζητήστε: πώς νιώσατε διαβάζοντας τα μηνύματα;
Μάθατε κάτι καινούριο για τους εαυτούς σας;
Αν νιώθετε αρκετά άνετα, μπορείτε να αποκαλύψετε κάποιο από τα μηνύματα που 
γράψατε και να εξηγήσετε γιατί. Μπορείτε να κρατήσετε το χαρτί ως ενθύμιο.
Αν έχετε σύνδεση στο internet, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης γι’ αυτή την δραστηριότητα;
Είτε ατομικά ή ως ομάδα, μπορείτε να δημοσιεύσετε θετικά μηνύματα για έμπνευση 
και φωτογραφίες στο Twitter, το Facebook , το Instagram, το Google + κλπ στα προφίλ 
των άλλων μελών της ομάδας. Μην ξεχάσετε να 
χρησιμοποιήσετε τα hastags: 
#WTD2016  #connect10million #greekguiding. 10

 • Μια φράση ενδυνάμωσης
 • Κάτι που θα τους κάνει να γελάσουν
 • Κάτι που εκτιμάτε στον χαρακτήρα τους
 • Κάτι που σας αρέσει στην εμφάνισή του

14

15 λεπτά



5Συνδέομαι με μία πρόκληση

Βάλτε μια προσωπική πρόκληση και αυξήστε τις προσδοκίες σας

Υλικά: χαρτί ή post-it και στυλό ή μολύβια για όλους. 
Φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο για να τραβήξετε φωτογραφίες και 
βίντεο (προαιρετικό)

• Βάλε μια προσωπική πρόκληση που θα πρέπει να ολοκληρώσεις πριν από 
την επόμενη συνάντησή της ομάδας σου. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που 
θα σε βγάλει εκτός της ζώνης ασφαλείας σου και θα χρειαστεί θάρρος. Για 
παράδειγμα, δοκίμασε κάτι καινούριο, δούλεψε πάνω σε κάτι που θεωρείς 
δύσκολο ή ξεπέρασε κάποιον φόβο σου. Μπορείς επίσης να προκαλέσεις τον 
εαυτό σου να συνδεθεί με κάποιον ή κάτι καινούριο.

• Δημιούργησε ένα κολάζ  που θα  παρουσιάζει την πρόκληση που διάλεξες.
• Μοιράσου την εμπειρία με τα μέλη της ομάδας σου στην επόμενη 

συγκέντρωση.

Τα νεότερα σε ηλικία μέλη μπορούν να διαλέξουν μια πρόκληση ως ομάδα, όλοι 
μαζί. Ίσως να χρειαστεί και κάποια συζήτηση σχετικά, με τους γονείς/κηδεμόνες.

Ένας ωραίος τρόπος για να καταγράψεις το «ταξίδι»  σου είναι να δημιουργήσεις 
ένα σύντομο ντοκιμαντέρ , με βίντεο και φωτογραφίες που έχεις τραβήξει 
στην διάρκεια της εβδομαδιαίας σου πρόκλησης. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
οποιοδήποτε οπτικό υλικό για να μοιραστείς τη δράση σου με την ομάδα.

Mία 
εβδομάδα

15

ΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



Επιλέξτε μία δραστηριότητα 
Γι’ αυτό το κομμάτι του παζλ μαθαίνεις περισσότερα για τους φίλους σου μέσα από 
προκλήσεις! Αν έχετε περισσότερο χρόνο μπορείτε να διερεύνησε περισσότερες 
δραστηριότητες!

Συνδέσου 
με φίλους

16



11Συνδέσου με τη φιλία

Αναγνώρισε τις ικανότητες που χρειάζονται , για να κάνεις καλούς φίλους

Υλικά: χαρτί και στυλό για να μπορεί να δουλέψει η ομάδα σε μικρότερες 
υποομάδες

• Κάντε μία λίστα σε ένα φύλλο χαρτί και συμφωνείστε στις 5 βασικές 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για να κάνεις καλούς φίλους.

• Σε μικρότερες ομάδες, αποφασίστε και δώστε ένα διαφορετικό σχήμα για 
κάθε ικανότητα (για παράδειγμα η ικανότητα του να ακούς τους άλλους έχει 
στρογγυλό σχήμα)

• Αποφάσισε μια ικανότητα στην οποία πιστεύεις ότι είσαι καλός και φτιάξε το 
σχήμα που την αντιπροσωπεύει.

• Στο τέλος, όλες οι ομάδες συγκεντρώνονται και δημιουργούν μια αλυσίδα 
φιλίας: καθίστε σε έναν κύκλο ο ένας δίπλα στον άλλο και αναπαραστήστε 
με το σώμα του ο καθένας την ικανότητα που προτιμάει , με την σειρά 
μοιραστείτε με την ομάδα την ικανότητα αυτή.

10 λεπτά

17

ΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



2Συνδέσου με την αεροδυναμική

Αναγνώρισε προσωπικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας σου

Υλικά: χαρτί, στυλό και φαντασία!

Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια, κάθε ζευγάρι πρέπει να έχει μερικά φύλλα χαρτί 
και στυλό. Χρησιμοποιείστε έναν μεγάλο χώρο. Κρατήστε απόσταση ανάμεσα στις 
ομάδες.
Με το ζευγάρι σας δημιουργείστε ένα αεροδυναμικό αεροπλάνο από χαρτί που θα 
μπορεί να πετάξει όσο πιο μακριά γίνεται σε έναν διαγωνισμό.
Αφού φτιάξετε το αεροπλάνο, γράψτε όποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι σας 
αντιπροσωπεύουν καλύτερα, τα δικά σου στο ένα φτερό του αεροπλάνου και του 
ζευγαριού σου στο άλλο.
Συγκεντρώστε όλα τα αεροπλάνα σε δοχείο (μαξιλαροθήκη ή κάτι παρόμοιο) και 
στη συνέχεια διαλέξτε τυχαία ένα αεροπλάνο.
Κάντε ένα διαγωνισμό για να δείτε ποιο αεροπλάνο μπορεί να φτάσει πιο μακριά.
Το αεροπλάνο που θα κάνει την μεγαλύτερη απόσταση θα είναι το πρώτο για το 
οποίο η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να προσπαθήσει να μαντέψει σε ποιο ζευγάρι 
ανήκει με βάση τα χαρακτηριστικά που είναι γραμμένα πάνω στις πλευρές του.
Αφού όλοι μαντέψουν σε ποιο ζευγάρι ανήκει το αεροπλάνο, θα πρέπει να 
αποκαλυφθούν οι σωστές απαντήσεις. Επαναλάβετε την διαδικασία με όλα τα 
αεροπλάνα με βάση την απόστασή τους, με το αεροπλάνο που βρίσκεται πιο κοντά 
σας να αποκαλύπτεται τελευταίο.
Συζητήστε: Πόσο σωστές ή όχι ήταν οι υποθέσεις σας;

Αν δεν υπάρχουν αρκετά μέλη στην ομάδα μπορείτε να κάνετε ατομικά αεροπλάνα 
και να μαντεύει όλη η ομάδα για τα χαρακτηριστικά του καθένα ξεχωριστά.

18

15 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



3Συνδέομαι με τους «θαυμαστές» μου

Νιώστε την δύναμη της θετικής ενίσχυσης και χτίστε ομαδικό πνεύμα

Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια

• Αυτή η δραστηριότητα είναι βασισμένη στο κλασσικό παιχνίδι «πέτρα- ψαλίδι-
χαρτί» όπου η πέτρα νικάει το ψαλίδι, το ψαλίδι νικάει το χαρτί και το χαρτί την 
πέτρα.

• Με το ζευγάρι σας παίξτε το παιχνίδι ο ένας εναντίον του άλλου.
• Αυτοί που χάνουν τον γύρο θα πρέπει να επευφημούν τους νικητές στον επόμενο 

γύρο, χρησιμοποιώντας είτε το όνομά τους είτε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
θετικής ενίσχυσης μπορούν να σκεφτούν. Οι νικητές συνεχίζουν να παίζουν και 
να συγκεντρώνουν περισσότερα άτομα που επευφημούν γι ‘αυτούς.

• Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι όλοι να είναι σε μία ομάδα ή να έχουν παίξει στο 
παιχνίδι.

• Συζητήστε: πώς νιώσατε στην διάρκεια του παιχνιδιού;
• Σας άρεσε όταν οι άλλοι σας ενθάρρυναν ή όταν τους ενθαρρύνατε;
• Πόσο συχνά ενθαρρύνετε με θετικά μηνύματα άλλους ανθρώπους στην 

καθημερινότητά σας;

19

10 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



4 Συνδέομαι με τις μαγικές μπότες

Αναπτύσσω τις ικανότητες μου στην επίλυση προβλημάτων

Διαλέξτε έναν εξωτερικό χώρο ή μια ανοιχτή περιοχή και σημειώστε ένα σημείο 
εκκίνησης (Α) και ένα σημείο τερματισμού (Β) (σε απόσταση περίπου 10 μέτρων το 
ένα από το άλλο).
Υλικά: ένα ζευγάρι μπότες ή παπούτσια – μεγάλου μεγέθους για να κάνουν σε όλους

• Ο στόχος είναι να μεταφερθεί όλη ομάδα από το σημείο Α στο σημείο Β 
χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι μαγικές μπότες. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο 
ακούγεται καθώς θα πρέπει να ακολουθήσετε τους εξής κανόνες:

Αν είναι απαραίτητο μπορείτε να ορίσετε ένα άτομο από την ομάδα ως τον φύλακα 
των μαγικών μποτών που θα φροντίσει να μην παραβιαστεί κανένας κανόνας. Καλή 
τύχη!

Αν η ομάδα είναι μεγάλη μπορείτε να χωριστείτε σε μικρότερες ομάδες που θα 
ανταγωνίζονται. Η πρώτη ομάδα που θα περάσει όλα τα μέλη της από το σημείο Α 
στο σημείο Β κερδίζει!

10

• Κανένα μέρος του σώματος δεν μπορεί να αγγίξει το έδαφος εκτός 
από τα πόδια που φοράνε τις μαγικές μπότες. 

• Δεν μπορείτε να πετάξετε τις μπότες στον χώρο μεταξύ του σημείου Α 
και του σημείου Β, αλλά μπορούν να κουβαληθούν.

• Κάθε άτομο μπορεί να φορέσει την μπότα σε κάθε πόδι μόνο για μία 
διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β.

• Αφού αυτό το πόδι έχει χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για περισσότερες διαδρομές.

20

10 λεπτά



5 Συνδέομαι με τις αισθήσεις μου!

21

Δημιουργώ εμπιστοσύνη και γνωρίζω τους άλλους ενώ εξερευνώ μια περιοχή με καινούριους 
τρόπους.

Διαλέξτε έναν εξωτερικό χώρο τον οποίο θα εξερευνήσει η ομάδα και δημιουργήστε μια νέα διαδρομή. 
Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί σε αγροτικές και αστικές περιοχές αλλά για τα νεότερα μέλη διαλέξτε ένα 
περιβάλλον που δεν θα έχει πολλά εμπόδια.Πριν την δραστηριότητα, ελέγξτε την διαδρομή για πιθανά εμπόδια 
πάνω από το κεφάλι, στα πόδια, στα πλάγια κλπ και μαρκάρετε την διαδρομή αν χρειάζεται. Ελέγξτε ότι έχετε 
αρκετά στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.
Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια με το ένα μέλος του ζευγαριού να έχει κλειστά τα μάτια του.

• Θα εξερευνήσετε ένα χώρο με έναν καινούργιο τρόπο και θα στηρίξετε ο ένας τον άλλο για να 
διασκεδάσετε. Κάθε ζευγάρι αποφασίζει ποιός θα δέσει πρώτος τα μάτια του με μαντήλι προσδιορίζοντας 
αυτό το άτομο ως «Α» και το άλλο ως «Β».

• Συζητήστε για την ασφάλεια και το σεβασμό. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να βγάλει το μαντήλι όποιος 
νιώσει πραγματικά άβολα ή φοβισμένος, είτε συναισθηματικά είτε σωματικά. Αυτοί που καθοδηγούν 
πρέπει να έχουν συνεχώς επίγνωση των κινδύνων γύρω τους. Λάβετε υπόψη το ύψος, τη δύναμη και την 
ισορροπία του κάθε ατόμου.  

• Κάθε άτομο «Α» θα κλείσει τα μάτια του με το μαντήλι. Το άτομο «Β» θα κρατάει το άτομο «Α» από 
το χέρι. Εναλλακτικά, το άτομο «Α» μπορεί να κρατά το άτομο «Β» από το μανίκι ή να ακολουθεί μόνο 
φωνητικές οδηγίες.

• Ο «Β» καθοδηγεί τον «Α» στη διαδρομή, επικοινωνώντας συνεχώς μαζί του, διασφαλίζοντας την ασφάλειά 
του και προειδοποιώντας τον για οτιδήποτε πρέπει να αποφύγει, δίνοντας οδηγίας όπως: «εδώ σκύψε» ή 
«το επόμενο σου βήμα να είναι πολύ μεγάλο.» Ο «Α» μπορεί να κάνει ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή και 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις αισθήσεις του εκτός από την όραση. Προσέξτε τους ήχους, τη μυρωδιά, 
την υφή του εδάφους, την αίσθηση του αέρα κ.τ.λ. 

• Στη μέση της διαδρομής, ο «Α» και ο «Β» μπορούν να αλλάξουν ρόλους. Αυτός ο περίπατος μπορεί να 
είναι καλύτερος σε μία διαφορετική διαδρομή.

Συζητήστε: Πώς ήταν για εσάς η εμπειρία σαν «Α»; Σαν «Β»;
Τί μάθατε από τη δραστηριότητα που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στις καθημερινές καταστάσεις της 
Ομάδας; Τί μάθατε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες του κάθε ατόμου;
Για τις μεγαλύτερες ηλικίες μπορείτε να προσδιορίσετε κάποιες συγκεκριμένες δραστηρίοτητες που πρέπει 
να φέρουν εις πέρα, ή αντικείμενα που θα πρέπει να συγκεντρώσουν στην διαδρομή, χωρίς ο Β να δίνει 
κάποια βοήθεια σε αυτό π.χ. μάζεψε μία πέτρα, ακούμπησε κάτι που να είναι βρεγμένο, αγκάλιασε ένα δέντρο, 
αναγνώρισε ένα ζώο από τον ήχο του. Αν είστε σε έναν εσωτερικό χώρο: δείξε ένα ρολόι, μάζεψε ένα στυλό, 
ακούμπησε ένα έργο τέχνης.
Γιατί δεν μετατρέπετε αυτή τη δραστηριότητα σε μία περιπετειώδη 
πεζοπορία μεγαλύτερης διάρκειας για μέλη μεγαλύτερης ηλικίας;
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την ίδια δραστηριότητα 
αφαιρώντας μία από τις άλλες αισθήσεις. Αν δεν μπορείτε να 
βρείτε ένα χώρο για να εξερευνήσετε δοκιμάστε μία 
διαφορετική πρόκληση όπως να στήσετε μία σκηνή ενώ τα μισά 
μέλη της Ομάδας έχουν τα μάτια τους δεμένα και τα άλλα μισά 
έχουν τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

11 20 λεπτά



Επιλέξτε μία δραστηριότητα
Το επόμενο κομμάτι του παζλ σας συνδέει με τον κόσμο της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Οδηγών, το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης και τα Παγκόσμια Οδηγικά 
Κέντρα. Αν έχετε επιπλέον χρόνο σας ενθαρρύνουμε να εξερευνήσετε κι άλλες 
δραστηριότητες.

Συνδέσου με την 
Παγκόσμια Οργάνωση 
Οδηγών (WAGGGS)
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1Συνδέσου με τις Πέντε Περιοχές

Αναγνωρίστε Οδηγούς από διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Θα χρειαστείτε τις φωτογραφίες που θα βρείτε στη σελίδα 53.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών έχει 5 γεωγραφικές Περιοχές: Αφρικανική, 
Αραβική, Ασίας και Ειρηνικού, Ευρωπαϊκή και Δυτικού Ημισφαιρίου. Οι πιο κάτω 
φωτογραφίες είναι Οδηγών από 10 διαφορετικές χώρες-μέλη της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης. Μαντέψτε από ποιά Περιφέρεια προέρχεται η κάθε φωτογραφία. 

Αν η Ομάδα σας είναι μεγάλη σε αριθμό, μπορείτε να χωριστείτε σε δύο 
μικρότερες ομάδες και να διαγωνιστείτε. Κερδίζει η ομάδα με τις περισσότερες 
σωστές απαντήσεις.

23

Απαντήσεις: 1. Περιφέρεια Δυτικού Ημισφαιρίου (Βενεζουέλα), 2. Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (Τουρκία), 3. Αφρικανική 
Περιφέρεια (Τανζανία), 4. Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (Σλοβενία), 5. Περιφέρεια Ασίας και Ειρηνικού (Σρι Λάνκα), 6. 
Αφρικανική Περιφέρεια (Γκάνα), 7. Αραβική Περιφέρεια (Συρία), 8. Περιφέρεια Ασίας και Ειρηνικού (Φιλιππίνες), 9. 
Αραβική Περιφέρεια (Ομάν), 10. Περιφέρεια Δυτικού Ημισφαιρίου (Γρενάδα)

5 λεπτά

ΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



2Συνδέσου με το GLOW

Εξερευνήστε την πλατφόρμα GLOW και μάθε περισσότερα για την Παγκόσμια 
Οργάνωση Οδηγών

Υλικά: Πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, αρκετά tab-
let ή smartphone για να μπορέσουν τα μέλη της Ομάδας να δουλέψουν σε 
μικρότερες ομάδες. 

Το GLOW αντιστοιχεί στο Global Learning Online for WAGGGS δηλαδή, 
Παγκόσμια Διαδικτυακή Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών. 
Είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει Οδηγούς που έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό. 

• Σε μικρές ομάδες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GLOW: glow.wagggs.org και 
δημιουργήστε ένα λογαριασμό εάν δεν έχετε ήδη το δικό σας. 

• Βρείτε την εισαγωγική ενότητα για την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών 
επιλέγοντας Courses > GLOW learning > Introduction to WAGGGS. 

• Συμπληρώστε την ενότητα για να κερδίσετε ένα διαδικτυακό πτυχίο και ένα 
πιστοποιητικό.

Εξερευνήστε άλλα δωρεάν διαδικτυακά θέματα που προσφέρει το GLOW, όπως το 
i-Lead και το Free Being Me και συνδεθείτε με άλλα μέλη στα φόρουμ. 

το περιεχόμενο του GLOW είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, 
έχει όμως σχεδιαστεί κυρίως για άτομα 16 ετών και άνω
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15 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



3Συνδέσου με το Ταμείο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης (1/2)
Μάθετε με ποιό τρόπο η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών χρησιμοποιεί τα έσοδα από 
το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης

Δουλέψτε σε μικρές ομάδες
Έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο του πιο κάτω πίνακα και ένα μολύβι για κάθε ομάδα. 

Η συλλογή χρημάτων την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης ξεκίνησε το 1932 και παραμένει μέχρι 
σήμερα ένας σημαντικός μηχανισμός χρηματοδότησης για την Παγκόσμια Οργάνωση 
Οδηγών, στηρίζοντας μία σειρά από προγράμματα. 
Φανταστείτε πως η ομάδα σας έχει τα χρήματα που συνέλεξε για το Ταμείο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης, το ποσό είναι 100 «Wagggsy» (το ποσό και το νόμισμα είναι φανταστικό για 
το σκοπό αυτής της δραστηριότητας).  Σε μικρές ομάδες αποφασίστε πως θα μοιράζατε τα 
«Wagggsy» στα ακόλουθα προγράμματα:

10

Πρόγραμμα
Εκπαίδευση 25 μελών του κινήματος για να εκπαιδεύσουν τους Οδηγούς στη χώρα τους σχετικά με την υγεία και την 
υγιεινή.
Υποτροφίες σε 10 νεαρές γυναίκες από διαφορετικές Οργανώσεις-Μέλη για να συμμετάσχουν στην Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών (Commission of the Status of Women). Μία ευκαιρία να ακουστούν οι 
φωνές τους και να επηρέασουν τους ηγέτες και τα άτομα στα κέντρα λήψεως αποφάσεων παγκοσμίως για θέματα που 
αφορούν τη ζωή τους. 

+

Ευκαιρία για 1000 Οδηγούς να μάθουν πως να είναι ασφαλείς στο διαδίκτυο, εκτυπώνοντας 1000 αντίτυπα του 
Πακέτου Δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, «Safety Online 
WAGGGS resource.»

+

Υποτροφία σε 10 στελέχη από διαφορετικές Οργανώσεις-Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών για να δουλέψουν 
εθελοντικά στα Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα στελέχη θα εμπλουτίσουν τη ζωή τους 
και τις ηγετικές τους ικανότητες, θα αποκτήσουν πρακτική πείρα και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

+

Στήριξη σε μία Οργάνωση-Μέλος για να εκπαίδευσει 300 στελέχη για να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στην 
κοινότητά τους μέσα από προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης.

+

Σύνολο = 100

Η δραστηριότητα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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10 λεπτά



3Συνδέσου με το Ταμείο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης (2/2)
Κάθε ομάδα θα πρέπει να συμφωνήσει για το πόσα «Wagggsy» θα δώσουν στο κάθε πρόγραμμα. 
Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες μοιραστείτε τις αποφάσεις σας με τις υπόλοιπες ομάδες.
Συζητήστε: Οι ομάδες είχαν κοινό τρόπο σκέψης για το πως θα πρέπει να μοιραστούν τα 
«Wagggsy» στα διάφορα προγράμματα;
Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να αποφασίσετε πόσα «Wagggsy» θα δώσετε σε κάθε πρόγραμμα; 
Αυτά τα προγράμματα είναι μόνο μερικά από τα πολλά που στηρίζει το Ταμείο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης κάθε χρόνο. Τί σχεδιάζετε να κάνετε φέτος για το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Σκέψης; Βρείτε ιδέες στη σελίδα 5. 
Γιατί δε δημιουργείτε το δικό σας σχέδιο δράσης για τη συλλογή χρημάτων; 
• Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για να δημιουργήσετε το σχέδιό σας στο 

Πακέτο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών που αναφέρεται στους τρόπους συλλογής 
χρημάτων (toolkit on fundraising). 

• Εμπνευστείτε από τις ιστορίες Οδηγών σε όλο τον κόσμο που θα βρείτε στη σελίδα «WTD 
2016 Justgiving» ” [www.worldthinkingday.org/fr/fundraising]

• Βάλτε σε εφαρμογή το σχέδιό σας και διοργανώστε μία εκδήλωση συλλογής χρημάτων.
• Μοιραστείτε την εμπειρία σας, γράψτε την ιστορία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

στη σελίδα «WTD 2016 Justgiving». Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών θα ήθελε πολύ να μάθει 
για τη δική σας ιστορία γιατί μπορείτε να εμπνεύσετε μελλοντικούς δωρητές που θα ήθελαν 
να στηρίξουν το κίνημά μας. 

Ξέρατε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με Οδηγούς σε όλο τον κόσμο;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών www.wagggs.org και βρείτε την ενότητα «Our 
World» (Ο Κόσμος Μας). Εκεί θα βρείτε μία λίστα με χώρες. Υπάρχουν 146 χώρες-Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Οδηγών. Επιλέξτε τη χώρα με την οποία θα θέλατε να επικοινωνήσετε και βρείτε όλες τις πληροφορίες της τοπικής 
Οργάνωσης εκεί. Μπορείτε να βρείτε την Υπόσχεση και το Νόμο τους, τα ονόματα των Κλάδων και άλλες σχετικές 
πληροφορίες. Αν η Οργάνωση έχει τη δική της ιστοσελίδα επιλέξτε το σύνδεσμο και προσπαθήστε να βρείτε την 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην ενότητα «Επικοινωνία» (Contact). Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών.
Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση και στείλτε ένα μήνυμα ζητώντας να σας φέρουν σε επικοινωνία 
με μία Ομάδα σε αυτή τη χώρα. Μη ξεχάσετε να συστήσετε την Ομάδα σας, να αναφέρετε τον Κλάδο σας και να 
διευκρινίσετε για ποιο είδος επικοινωνίας θα ενδιαφερόσασταν (για παράδειγμα, ανταλλαγή πτυχίων και σημάτων, 
συνομιλία μέσω Skype με την Ομάδα κ.τ.λ.).
Έχετε υπόψη σας πως ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να πάρετε κάποια απάντηση. Μην απογοητεύεστε όμως! 
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4Συνδέσου με το Sangam

Μάθετε περισσότερα για το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Sangam (Ινδία)

Εξαρτάται από τη δραστηριότητα: Καρτ Ποστάλ της χώρας σας ή χρωματιστά 
μολύβια και χαρτί, πρόσβαση στο διαδίκτυο και φωτογραφική μηχανή ή τηλέφωνο 
που έχει τη δυνατότητα να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο.

Η λέξη Sangam σημαίνει «Βρισκόμαστε όλοι μαζί», που είναι ένας άλλος τρόπος 
να συνδεθούμε. «Βρεθείτε μαζί» με το προσωπικό και τους εθελοντές στο Sangam 
επιλέγοντας μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες: 
• Γράψτε ένα γράμμα ή στείλτε μία καρτ ποστάλ
• Κάντε tag το Sangam σε μία ανάρτηση στο Facebook και πείτε τους πότε θα 

θέλατε να το επισκεφθείτε
• Κάντε tag το Sangam σε μία φωτογραφία της Ομάδας σας στο Instagram 
• Φτιάξτε ένα βίντεο στο Vine με κάτι που σας θυμίζει την Ινδία, χρησιμοποιώντας 

το κινητό σας τηλέφωνο 
• Κάντε tweet μία ερώτηση για το Sangam
Ή μπορείτε να σκεφτείτε εσείς κάτι άλλο; 
Συνδεθείτε με την Ινδική κουλτούρα στο www.sangamworldcentre.org
Μη ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hashtags: #WTD2016 και #connect10million 
#greekguiding

Εξαρτάται από τη δραστηριότητα που θα 
επιλέξετε, ελάχιστος χρόνος: 10 λεπτά
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15 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



5 Συνδέσου με το Our Chalet

Μάθετε περισσότερα για το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Our Chalet (Ελβετία) και 
δοκιμάστε ένα Ελβετικό τρόπο επικοινωνίας του παρελθόντος 

Υλικά:  Διάφορα αντικείμενα που κάνουν κάποιον ήχο, όπως για παράδειγμα 
μουσικά όργανα και μαγειρικά σκεύη.
Επιλέξτε έναν εξωτερικό χώρο γι’αυτή τη δαστηριότητα και καθορίστε μία 
διαδρομή με σημείο εκκίνησης και σημείο λήξης (περίπου 5 μέτρα απόσταση).
Το αλπικό κέρας ήταν ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας των βοσκών 
στις Ελβετικές Άλπεις. Κατά κύριο λόγο, τα κέρατα χρησιμοποιούνταν για να 
επικοινωνούν με τους βοσκούς σε ένα γειτονικό λόφο ή με τους ανθρώπους 
κάτω στην πεδιάδα. Διαφορετικοί συνδυασμοί ήχων χρησιμοποιούνταν για να 
μεταφέρουν διαφορετικά μηνύματα.

• Χωρίστε την Ομάδα σε 3 μικρότερες ομάδες: Βοσκοί, Αγελάδες και Φύση 
• Βοσκοί: κάντε τους ήχους. 
• Αγελάδες: εκτελέστε τις οδηγίες ακούγοντας τους ήχους των βοσκών. 
• Φύση: αυτή η ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 μέλη. Στέκονται σε διάφορα 

σημεία της διαδρομής και αντιπροσωπεύουν διάφορα εμπόδια, όπως πέτρες, 
δέντρα, ποταμοί κ.τ.λ.

• Ο στόχος είναι οι Αγελάδες να συμπληρώσουν τη διαδρομή ακολουθώντας 
τις μουσικές οδηγίες των Βοσκών και χωρίς να προσκρούουν στα εμπόδια της 
Φύσης.

• Χρησιμοποιώντας αντικείμενα και υλικά που έχετε στην εστία σας σκεφτείτε 
διαφορετικούς ήχους που θα αντιπροσωπεύουν τις ακόλουθες οδηγίες: 
στρίψτε δεξιά, στρίψτε αριστερά, περπατήστε 5 βήματα ευθεία, σταματήστε 
κ.τ.λ. Σιγουρευτείτε πως όλοι ξέρουν τον «κώδικα» και τους κανόνες 
ασφαλείας.

• Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ελευθερώστε τις αγελάδες και αρχίστε το παιχνίδι!
Συνδεθείτε με τις Ελβετικές Άλπεις στο www.ourchalet.ch

28

30 λεπτάΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ



6 Συνδέσου με το Pax Lodge

Μάθετε περισσότερα για το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Pax Lodge 
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Υλικά: μαντήλια στολής (ή κάτι παρόμοιο) και οποιοδήποτε άλλο υλικό γύρω 
σας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Ξέρατε πως εκτός από το Περιστέρι, το Pax Lodge 
έχει ακόμη ένα ξεχωριστό σύμβολο που είναι το 
διώροφο λεωφορείο; Στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται 
το Pax Lodge, τα λεωφορεία και άλλα μέσα μαζικής 
μεταφοράς είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
μπορείτε να πάτε σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
• Δημιουργήστε μια μεγάλη εικόνα- μωσαϊκό του 

λεωφορείου του Pax Lodge χρησιμοποιώντας 
ό,τι υλικά έχετε διαθέσιμα.

• Καθώς φτιάχνετε το μωσαϊκό, συζητήστε 
με ποια μέρη στο Λονδίνο θα θέλατε να 
«συνδεθείτε» όταν επισκεφθείτε το Pax Lodge. 

• Όταν τελειώσει το μωσαϊκό σας, βγάλτε 
μία φωτογραφία με όλη την Ομάδα και τη 
δημιουργία σας.

• Στείλτε τη φωτογραφία σας στο Pax Lodge και η ομάδα θα τα συνδέσει όλα μαζί 
και για να φτιάξει μια τοιχογραφία του λεωφορείου στο Pax Lodge.

Μπορείτε να το μοιραστείτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μη 
ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hashtags: #WTD2016 και #connect10million! 
Συνδεθείτε με το Λονδίνο στο www.paxlodge.org 
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7 Συνδέσου με το Our Cabaña

Μάθετε περισσότερα για το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο 
Our Cabaña (Μεξικό)

Υλικά: Χαρτόνι για την Ομάδα, μαρκαδόροι / πένες / μολύβια, τη φαντασία σας

Φανταστείτε πως είστε στο Our Cabaña και συμμετέχετε σε μια διεθνή 
διοργάνωση.
• Σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Τί ξέρετε για το Μεξικό και το Our 

Cabaña; Τί θα θέλατε να κάνετε σε αυτή τη διοργάνωση; Ποιους πιστεύετε πως 
θα γνωρίσετε εκεί; Τί θα έχετε κοινό με τις Οδηγούς από άλλες χώρες;

• Σε μικρές ομάδες σκεφτείτε τί είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο 
μυαλό όταν ακούτε τις λέξεις φιλία και Μεξικό.

• Γράψτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε να σκεφτείτε. 
• Χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις γράψτε ένα ποίημα ή τραγούδι με τίτλο: 

Διεθνής Φιλία στο Our Cabaña. 
• Όταν είναι έτοιμες οι ομάδες μοιραστείτε τη δημιουργία σας με την υπόλοιπη 

Ομάδα.
• Στείλτε το ποίημα ή το τραγούδι σας στο Our Cabaña ή μοιραστείτε το μέσω 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μη ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hash-
tags: #WTD2016 και #connect10million #greekguiding

Συνδεθείτε με την πόλη της αιώνιας άνοιξης στο www.ourcabana.org
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8
Μάθετε περισσότερα για το Πέμπτο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο (στην 
Αφρική)
Να έχετε έτοιμες για να διαβαστούν από ένα μέλος της Ομάδας τις ακόλουθες 
προτάσεις. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Ομάδας μπορείτε να τους 
μοιράσετε σε μικρότερες ομάδες και να διαγωνιστούν μεταξύ τους. 

• Διαβάστε δυνατά τις προτάσεις, μία κάθε φορά.
• Μετά από κάθε πρόταση, οι ομάδες πρέπει να συζητήσουν αν πιστεύουν πως 

είναι σωστό ή λάθος και να σταθούν σε σχήμα Σ (εάν είναι σωστό) ή Λ (εάν 
είναι λάθος). 

• Μετά αποκαλύψτε ποιες ομάδες βρήκαν τη σωστή απάντηση και δώστε 
περισσότερες πληροφορίες εάν η πρόταση είναι λάθος.

Δηλώσεις:
• Η Αφρική είναι χώρα > Λάθος: Η Αφρική είναι μία ήπειρος με 54 χώρες.
• Τα «Αφρικάνικα» είναι γλώσσα > Λάθος: Υπάρχουν περισσότερες από 2000 γλώσσες σε 

ολόκληρη την Αφρική
• Η Αφρικανική Περιοχή αποτελείται από λίγο λιγότερα από 1 εκατομμύριο κορίτσια και νεαρές 

γυναίκες σε 31 χώρες > Σωστό
• Το 2010, στο Αφρικανικό Συνέδριο αποφασίστηκε ομόφωνα πως η Επιτροπή της Αφρικανικής 

Περιοχής θα διερευνήσει την πιθανότητα να φέρει την εμπειρία του Παγκόσμιου Οδηγικού 
Κέντρου και στην Αφρική. > Σωστό

• Το Πέμπτο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο είναι σε μία συγκεκριμένη σταθερή τοποθεσία όπως 
και τα άλλα Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα > Λάθος: Το Πέμπτο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο 
είναι ένα πρόγραμμα που διερευνά το πως η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών μπορεί να 
φέρει την εμπειρία του Παγκόσμιου Οδηγικού Κέντρου χρησιμοποιώντας υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις στην Αφρική. Το «Κέντρο» δεν έχει σταθερή τοποθεσία αλλά αλλάζει χώρο 
για κάθε διοργάνωση, προσφέροντας διεθνείς εμπειρίες σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες από 
διαφορετικές χώρες της Αφρικής. 

• Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί εκπαιδεύσεις του Πέμπτου Παγκόσμιου Οδηγικού Κέντρου 
στη Γκάνα, στη Νότιο Αφρική, στη Ρουάντα, στην Κένυα, στη Νιγηρία και    
στο Μπενίν > Σωστό

• Η Αφρικανική Περιοχή στοχεύει να προσεγγίσει 2 εκατομμύρια    
κορίτσια και νεαρές γυναίκες μέχρι το 2020 > Σωστό    
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Επιλέξτε μία δραστηριότητα
Ώρα να βγείτε έξω στο πάρκο, στη γειτονιά σας, στην παραλία ή οπουδήποτε αλλού και να 
συνδεθείτε με τον κόσμο! Τα περισσότερα πράγματα τα μαθαίνουμε από τον κόσμο γύρω 
μας. Έτσι οι πιο κάτω δραστηριότητες μας συνδέουν ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το 
τελευταίο κομμάτι του παζλ που σας προκαλεί να μιλήσετε και να αναλάβετε δράση για 
θέματα στα οποία πιστεύετε. Αν έχετε επιπλέον χρόνο σας ενθαρρύνουμε να δοκιμάσετε 
περισσότερες δραστηριότητες!   

Συνδέσου με 
τον κόσμο
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1 Συνδέσου με τη διαφορετικότητα

Γινόμαστε περισσότερο ανοιχτόμυαλοι και συμπεριλαμβάνουμε 
όλες τις μειονότητες της κοινότητάς μας

Σε έναν εξωτερικό ή μεγάλο αρκετά χώρο ώστε η Ομάδα να σταθεί σε ένα μεγάλο 
κύκλο. 

• Η Ομάδα στέκεται σε ένα μεγάλο κύκλο. Καθώς λέτε τα ονόματα διάφορων 
μειονοτήτων της κοινότητάς σας τα μέλη της Ομάδας που ταυτίζονται με τη 
μειονότητα κάνουν ένα βήμα μέσα στον κύκλο και αρχίζουν να δημιουργούν 
ένα μικρότερο.

• Ξεκινήστε με μειονότητες «χαμηλού κινδύνου» (για παράδειγμα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά όπως το χρώμα του μαλλιού, αν φοράνε γυαλιά, το 
χρώμα των ρούχων τους, των αριθμό των αδερφών που έχουν κ.τ.λ.) και 
καταλήξτε σταδιακά σε κοινωνικές ομάδες που υφίστανται διακρίσεις 
ή υποεκπροσωπούνται στην τοπική κοινότητα (για παράδειγμα, άτομα 
με κινητικές δυσκολίες ή άτομα από μία άλλη χώρα, με διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.τ.λ.).

• Καθώς κάθε μέλος της Ομάδας πάει προς το κέντρο του κύκλου ρωτήστε τους 
τί πιστεύουν είναι το πιο θετικό στοιχείο του να είναι μέλος αυτής της Ομάδας. 

Συζητήστε: Πώς νιώθετε όταν είστε στο κέντρο του κύκλου;
Πώς νιώθετε όταν είστε στο μεγαλύτερο κύκλο;
Πόση διαφορετικότητα υπάρχει στην Οδηγική μας Ομάδα;
Πώς μπορεί η Ομάδα μας να γίνει ακόμη πιο ανοικτή και με ακόμη λιγότερους 
αποκλεισμούς; 

Δημιουργήστε και εφαρμόστε ένα σχέδιο δράσης για το πως η Ομάδα σας μπορεί 
να γίνει ανοικτή σε μειονότητες στην κοινωνία σας.
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2 Συνδέσου και Μάντεψε!

Ανακαλύψτε διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο

Υλικά: πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets ή smartphones 
αρκετά για τα μέλη της Ομάδας να δουλέψουν σε μικρές ομάδες

• Κάθε ομάδα επισκέπτεται την ιστοσελίδα geoguessr.com/world/play και με το 
σύνθημα του Αρχηγού παίζουν τους 5 γύρους του παιχνιδιού προσπαθώντας να 
μαντέψουν από ποιό μέρος του κόσμου είναι η φωτογραφία.

• Κερδίζει η ομάδα με το ψηλότερο σκορ. 

Συζητήστε: Ανακαλύψετε καινούργια μέρη; 
Πόσο κοντά στην πραγματικότητα ήταν τα μέρη που μάντεψαν;

Θυμάστε κάποια από τα μέρη για να τα ψάξετε στο διαδίκτυο και να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες;

Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από 
περίπου 10 μέρη της χώρας σου και του κόσμου. Ζητήστε από την Ομάδα σας να 
μαντέψουν από που είναι οι φωτογραφίες.

13
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3Συνδέσου με το μαντήλι σου για μια μέρα

Μοιραστείτε τι σημαίνει για σας να είστε Οδηγοί με τους ανθρώπους της τοπικής 
σας κοινότητας

Φορέστε το μαντήλι σας (εάν δεν έχετε μαντήλι, κάτι άλλο από τη στολή σας) για μία 
ολόκληρη μέρα. Επιλέξτε μία μέρα που έχετε διάφορες δραστηριότητες, είστε σε 
εξωτερικό χώρο και συναναστρέφεστε με πολλούς ανθρώπους που δεν είναι μέλη 
του κινήματος. 

• Φορέστε το μαντήλι σας για μία ολόκληρη μέρα στο σχολείο, στις αθλητικές 
σας δραστηριότητες, σε εξόδους με φίλους ή οπουδήποτε αλλού μπορείτε να 
σκεφτείτε!  

• Πείτε στον κόσμο για το κίνημα και την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης. 
• Εξηγήστε τί είναι η Οδηγική ζωή και τί σημαίνει για εσάς το να είστε μέλη του 

κινήματος. 
• Μοιραστείτε ιστορίες που εμπνέουν και εξηγήστε πως συνδέονται οι Οδηγοί με 

θέματα που αφορούν την Παγκόσμια κοινότητα. Οι Οδηγοί μιλούν, διοργανώνουν 
και λαμβάνουν μέρος σε εκστρατείες και αναλαμβάνουν δράση σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό ή και παγκόσμιο επίπεδο για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, 
την αυτοπεποίθηση και την εικόνα που έχουμε για την εξωτερική μας εμφάνιση, 
για τη βία ενάντια των γυναικών και πολλά άλλα! Για να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.wagggs.org. Μιλήστε για 
το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης και για το πόσο σημαντική είναι για 
το κίνημά μας μία μικρή ή μεγάλη εισφορά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες εδώ [www.worldthinkingday.org/fr/fundraising/money]

Γιατί δε φτιάχνετε ένα σύντομο ντοκυμαντέρ για την ημέρα σας; Ή μοιραστείτε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία σας με τα hashtags: #scarfday #WTD2015 
#connect10million #greekguiding

Η 22α Φεβρουαρίου 2016 είναι Δευτέρα, γιατί δεν 
συνδέεστε με το μαντήλι σας εκείνη τη μέρα;
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4 Συνδέσου θετικά

Συναναστραφείτε θετικά με την κοινότητά σας και προωθήστε την Οδηγική Οργανωση 
τοπικά.

• Διοργανώστε ένα flash mob και πείτε στον κόσμο για τον Οδηγισμό! Διαλέξτε κάπου που 
(α) όλοι μπορούν να το βρουν εύκολα, (β) φαίνεται ωραίο στις φωτογραφίες, ίσως με ένα 
γνωστό ορόσημο στο φόντο (γ) όπου μαζεύονται ή περνούν πολλοί άνθρωποι.

• Επιλέξτε μία ώρα που θα είναι συγκεντρωμένοι πολλοί άνθρωποι. Είναι πολύ 
διασκεδαστικό να το διοργανώσετε νωρίς το πρωί, όταν θα έχετε την ευκαιρία να 
φτιάξετε το κέφι πολλών ανθρώπων που πάνε στη δουλειά.

• Σκεφτείτε δημιουργικούς τρόπους να μιλήσετε για τον Οδηγισμό αλλά και να 
μοιραστείτε μηνύματα που θα εμπνεύσουν. Για παράδειγμα: ζωντανά αγάλματα Οδηγών 
που θα απεικονίζουν τη ζωή στη φύση (κατασκήνωση), τη συμμετοχή των νέων, την 
προσφορά στην κοινότητα, τη φιλία, το παγκόσμιο κίνημα, το να μιλάμε για παγκόσμια 
θέματα κ.τ.λ.

• Σκεφτείτε επίσης πως θα μπορούσατε να εμπλέξετε και τον κόσμο. Πάρτε μαζί σας 
επιπλέον χαρτόνια, πένες και μπογιές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη για να 
φτιάξουν τις πινακίδες τους.

• Ζωγραφίστε μεγάλες και έντονες λέξεις και γράψτε ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμα. 
• Προσκαλέστε ανθρώπους με τους οποίους συνδέεστε μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, για παράδειγμα η δημιουργία μίας εκδήλωσης (event) στο Facebook είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να τους προσκαλέσετε.

Πριν από τη δραστηριότητα, σκεφτείτε ιδέες με τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη σχετικά με 
ένα θέμα που είναι σημαντικό για εκείνους και τους συνομήλικούς τους (για παράδειγμα ο 
εκφοβισμός, η αυτοπεποίθηση κ.τ.λ.). Έπειτα αποφασίστε ποια θετικά μηνύματα θέλετε να 
επικοινωνήσετε μέσω αυτού του flash mob. Διοργανώστε το flash mob κάπου όπου μαζεύονται 
νεαρά άτομα αλλά και άτομα σε κέντρα λήψεως αποφάσεων και 
όπου θα έχετε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε και να 
επηρεάσετε. Συμβουλή για Συλλογή Χρημάτων: γιατί δεν έχετε 
και ένα κουμπαρά και να ζητήσετε από τους ανθρώπους να 
συνεισφέρουν στο Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης

Μοιραστείτε την ιστορία της επιτυχίας σας! Θα θέλαμε να 
μάθουμε για το flash mob σας. Γιατί δεν αναθέτετε σε ένα μέλος 
της Ομάδας να βγάζει φωτογραφίες από την εκδήλωση και να 
τις στείλει σ’εμάς την ίδια μέρα μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (#WTD2016, #connect10million, #greekguiding)

Χρειάζεται αρκετό χρόνο, 
κατά προτίμηση σε δύο 

Συγκεντρώσεις
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5 Συνδέσου με την κοινότητά σου (1/2)

Συνδεθείτε με την τοπική κοινότητα και επιφέρετε θετική αλλαγή

Υλικά: φωτογραφική μηχανή/κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή, μπλοκ ζωγραφικής, πένες/
μολύβια Εκτυπωτής
Διαφορετικά είδη χαρτιού ή άλλου υλικού για την έκθεση φωτογραφίας

Πόση προσοχή δίνεται στην περιοχή στην οποία ζείτε; Έχετε σκεφτεί ποτέ τί θα μπορούσατε να 
κάνετε για να την αλλάξετε προς το καλύτερο;
Πάρτε τη φωτογραφική σου μηχανή για μία βόλτα, για να πείτε την ιστορία της τοπικής σας 
κοινότητας. Βγάλτε φωτογραφίες που:
Απεικονίζουν πράγματα που αγαπάτε στην κοινότητά σας και πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. 
Όπως για παράδειγμα σκουπίδια, αδέσποτα ζώα, άδεια καταστήματα, διαρροή νερού κ.τ.λ.
Εμφανίστε τις φωτογραφίες σας και σαν Ομάδα οργανώστε μία δημόσια έκθεση στην καρδιά της 
κοινότητάς σας, όπως σε ένα πολυσύχναστο δρόμο ή ένα κοινοτικό κέντρο για να μοιραστείτε την 
ιστορία της κοινότητάς με όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε. Προσθέστε λεζάντες και κάδρα στις 
φωτογραφίες εάν θέλετε και οργανώστε δύο σημεία, ένα με τα καλά χαρακτηριστικά της κοινότητας 
και ένα με αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Προωθήστε την έκθεσή σας και προσκαλέστε επίσης 
περαστικούς να δουν τις φωτογραφίες. Ενθαρρύνετε όλους όσους βλέπουν την έκθεση να ψηφίσουν 
τις φωτογραφίες με τις οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σύνδεση. Χρησιμοποιήστε ένα δημιουργικό 
τρόπο να εκφράζουν τις απόψεις τους π.χ. βάλτε μία κορδέλα σε μάθε φωτογραφία και δώστε σε 
κάθε παρευρισκόμενο δύο καρφίτσες ή μανταλάκια για να βάζουν στην κορδέλα της φωτογραφίας 
που εκφράζει τα θέματα στα οποία νιώθουν εντονότερα. Τοποθετήστε ένα πίνακα σχολίων για να 
γράφουν οι άνθρωποι τις σκέψεις τους και τις αντιδράσεις τους σχετικά με την έκθεση.
Προσκαλέστε άτομα από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων (όπως διευθυντές 
σχολείων, Δημάρχους, κοινοτάρχες ή τοπικούς βουλευτές) και τα ΜΜΕ
 στην έκθεσή σας για να δουν τα προβλήματα που πιστεύουν τα μέλη της 
Ομάδας πως πρέπει να επιλυθούν.
Όταν τελειώσει η έκθεση, δείτε ποιες φωτογραφίες έχουν τις 
περισσότερες ψήφους. Συζητήστε τα θέματα που απεικονίζονται στη 
φωτογραφία. Θα ψηφίζατε αυτή τη φωτογραφία; Υπάρχει κάτι άλλο που θα 
μπορούσατε να κάνετε για να αναλάβετε δράση και να επιφέρετε θετική 
αλλαγή σχετικά με αυτό το θέμα;

Χρειάζεται αρκετό χρόνο, 
κατά προτίμηση σε δύο 

Συγκεντρώσεις

Η δραστηριότητα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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5 Συνδέσου νε την κοινότητά σου (2/2)

Εφαρμόστε την ιδέα σας και κάντε την κοινότητά σας ένα καλύτερο μέρος! 
Χρησιμοποιήστε το Πακέτο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών για τα προγράμματα 
κοινοτικής προσφοράς, Be the Change, για να σας βοηθήσει. Μοιραστείτε την ιστορία 
σας! Προωθήστε τα πορίσματα της έκθεσης σας και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας 
με την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών! Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(#WTD2016, #connect10million, #greekguiding) ή στείλτε τις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
youthlearning@wagggs.org

Μη ξεχάσετε να εξασφαλίσετε άδεια για να χρησιμοποιήσετε ένα δημόσιο χώρο για την 
έκθεσή σας.

Γιατί δε χρησιμοποιείτε την έκθεση για να μιλήσετε στην κοινότητά σας για τον Οδηγισμό; 
Θα μπορούσατε να έχετε μία ενότητα με πληροφορίες για τις δράσεις και το πρόγραμμα 
της Ομάδας σας και για το πως θα μπορούσε να εγγραφεί κάποιος και ένα κουτί για 
συλλογή χρημάτων για το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης. 

Με επιπλέον στήριξη αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει και με 
μικρότερα σε ηλικία μέλη. Θα χρειαστούν περισσότερη βοήθεια για να βγάλουν τις 
φωτογραφίες. Γιατί δε ζητάτε από τους γονείς/κηδεμόνες να βοηθήσουν με τη βόλτα και 
τη διοργάνωση της έκθεσης;

Εναλλακτικά διευκολύνετε μία συζήτηση για ένα κομμάτι της κοινότητας που ξέρουν 
τα μικρότερα σε ηλικία μέλη (π.χ. την παιδική χαρά ή το πάρκο) και βοηθήστε τους 
να αναγνωρίσουν κάτι που θα ήθελαν να αλλάξει. Ανάλογα με το τί θα αποφασίσουν 
δοκιμάστε να αναπτύξετε την ιδέα τους με διαφορετικούς τρόπους. 

Επικοινωνήστε με μία τοπική οργάνωση που εργάζεται για το συγκεκριμένο θέμα και 
ζητήστε τους να επισκεφθούν την Ομάδα σας για να τους μιλήσουν και να τους βοηθήσουν 
να καταλάβουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση. Οι γονείς των μελών 
της Ομάδας πιθανόν να έχουν κάποιες γνώσεις ή διασυνδέσεις για το συγκεκριμένο θέμα 
και να σας στηρίξουν για να οργανώσετε ένα τοπικό πρόγραμμα.

Ετοιμάστε ένα σύντομο θεατρικό (για να ευαισθητοποιήσετε για παράδειγμα για το 
περιβάλλον) και παρουσιάστε το στην οικογένεια και τους φίλους σας.
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Συνδέσου με την άγρια φύση!

Νιώστε τη σύνδεση με έναν εξωτερικό χώρο, παρατηρητικότητα, σκέψη

Ενθαρρύνετε τα μέλη της Ομάδας να οργανώσουν που θα πάνε. Θα μπορούσε να είναι σε 
έναν οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο.
Φορέστε κατάλληλη ενδυμασία

Ατομικά, βρείτε ένα εξωτερικό χώρο, όχι περισσότερο από 5 τετραγωνικά μέτρα. 
Αυτό είναι το προσωπικό σας «νησί.»
Περάστε ένα καθορισμένο χρόνο στο νησί σας, όχι λιγότερο από 15 λεπτά και όχι 
περισσότερο από μία ώρα. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε κατά τη διάρκεια 
αυτής της ώρας χωρίς όμως να φύγετε από το νησί σας. Προσπαθήστε να μάθετε όσα 
περισσότερα μπορείτε για το νησί σας, δώστε σημασία στις λεπτομέρειες και σκεφτείτε 
πως νιώθετε.
Όταν επιστρέψετε στην Ομάδα ζωγραφίστε ή γράψτε γι’ αυτά που ζήσατε.
Συζητήστε: Τί επίδραση είχαν οι άνθρωποι στο νησί σας;
Μπορείτε να φανταστείτε πως θα ήταν εάν δεν είχαν πάει ποτέ εκεί άνθρωποι;
Τί θα μπορούσατε να κάνετε για να φροντίσετε το νησί σας;
Κάντε αυτή τη δραστηριότητα μέρος μίας μεγαλύτερης εξερεύνησης ενός νέου 
χώρου. Για τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη επιλέξτε ένα μεγαλύτερο νησί όπου 
μπορούν να παρατηρήσουν τη βιοποικιλότητα και την 
επίδραση των ανθρώπων. 
Ενθαρρύνετε την Ομάδα να εφαρμόσουν στην 
πράξη κάποιες από τις ιδέες που είχαν για να 
περιποιηθούν τον άγριο χώρο τους!

15-60
λεπτά10

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνδεθείτε με την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών! 
Επισκεφθείτε το www.wagggs.org , το Twitter (@wagggs_world) ή το Facebook 
(www.facebook.com/wagggs) 
Το Tumblr wagggswtd.tumblr.com/submit ή στείλτε την ιστορία σας για την Παγκόσμια Ημέρα 
Σκέψης 2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο youthlearning@wagggs.org 
Μη ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hashtags! #WTD2016 #connect10million #greekguiding
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Συγχαρητήρια, έχετε φτάσει στο τελευταίο κομμάτι του πακέτου. 
Γι’ αυτή τη δραστηριότητα θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά: 
ψαλίδι, χρωματιστούς μαρκαδόρους ή μολύβια, χαρτόνι ή 
χοντρό χαρτί, μία φωτογραφική μηχανή ή ένα κινητό τηλέφωνο 
που βγάζει φωτογραφίες. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι 
προαιρετική. 

#Connect
10million



Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης και Συνδεθείτε με τα 10 Εκατομμύρια Μέλη  #connect10million !

Συνδέσου: Στις σελίδες 45-52 θα βρείτε 4 κομμάτια παζλ. Κόψτε τα 4 κομμάτια και φτιάξτε ένα μεγάλο κάδρο όπως 
αυτό που βλέπετε στο σχεδιάγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα κομμάτια του παζλ για κάθε μία από τις 4 γωνίες του κάδρου. 
Το κάδρο πρέπει να είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται (προτεινόμενο μέγεθος:120 εκ. x160 εκ.) για να χωρά να σταθεί πίσω 
από αυτό ολόκληρη η Ομάδα. Χρησιμοποιήστε χοντρό χαρτί ή χαρτόνι.

Συνδέσου μαζί μου

Συνδέσου με φίλους

Συνδέσου με την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών 
(WAGGGS)

Συνδέσου με τον κόσμο

Αναλογιστείτε: Όταν τελειώσει το κάδρο σας, σκεφτείτε τις δραστηριότητες που 
έχετε ολοκληρώσει για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης και τι έχετε μάθει από αυτές. 
Για κάθε δραστηριότητα γράψτε ένα σύντομο μήνυμα σε κάθε πλευρά του κάδρου 
που ταιριάζει με την κάθε ενότητα (βλέπε σχεδιάγραμμα). Το μήνυμα μπορεί να 
είναι κάτι που έχετε μάθει, μία «σύνδεση» που είναι σημαντική για εσάς ή κάτι που 
απολαύσατε πολύ.
Όταν όλοι έχουν γράψει το μήνυμά τους, γίνετε δημιουργικοί και διακοσμήστε το 
κάδρο (χωρίς να κρύψετε τα μηνύματα!).

Γιορτάστε και συνδεθείτε με 10 εκατομμύρια #connect10million: Το #connect10million 
κάδρο σας είναι τώρα έτοιμο! Βγάλτε μία φωτογραφία με όλα τα μέλη της Ομάδας 
να το κρατούν. Σκεφτείτε μία λεζάντα για τη φωτογραφία που θα συμπεριλαμβάνει 
τη λέξη «Συνδέσου» (connect). Αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μοιραστείτε τη 
φωτογραφία και το μήνυμά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τα 
hashtags: #connect10million #WTD2016 και #greekguiding. Δείτε τι έχουν δημιουργήσει 
άλλες Οδηγικές Ομάδες!

Συγχαρητήρια που έχετε συνδεθεί σε όλα τα επίπεδα και έχετε κερδίσει το Πτυχίο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης 2016!

Ελπίζουμε να έχετε απολαύσει τις δραστηριότητες αυτού του Πακέτου και να 
έχετε ανακαλύψει κάτι νέο για τον εαυτό σας, για τα κοντινά σας άτομα, για την 
Παγκόσμια Οργάνωση μας και για τον κόσμο. Πιστεύουμε πως αυτές οι συνδέσεις θα 
μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας και να επιφέρουμε την αλλαγή. Όλοι μαζί ενωμένοι 
μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!

Άλλες ιδέες για το πως να 
χρησιμοποιήσετε το 
#Connect10million 
παζλ-κάδρο σας: 

• Μπορείτε να κρατήσετε το 
κάδρο για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης 
που θα διοργανώσετε και 
να ζητήσετε από φίλους και 
συγγενείς να μοιραστούν τα 
δικά τους μηνύματα. 

• Μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε σαν μέρος 
μίας δράσης για συλλογή 
χρημάτων για το Ταμείο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτό το κάδρο για να 
εμπλέξετε άτομα της γειτονιάς 
και της τοπικής σας κοινότητας 
στην ευαισθητοποίηση για ένα 
θέμα που αφορά την κοινότητά 
σας. 

Μοιραστείτε την εμπειρία σας από την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2016 και πείτε μας τι πιστεύετε συμπληρώνοντας 
ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.wagggs.org. 
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Παράρτημα
Δραστηριότητα: Συνδέομαι με τον τρόπο που μαθαίνω 
σελίδα 10, Συνδέσου μαζί μου

Οδηγίες για Origami

42

Fold in half 
to make crease 
and fold back

Fold in half Hood fold along the 
crease

Add the eyes and it is 
finished!

Fold to meet the 
centre line

Fold in the 
dotted line

Origami A 
WHALE

1

4

2

5

3

6
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Fold in half

Fold in the 
dotted line

Turn over Draw a face and 
it is finished!

Fold in half to make 
crease

Fold in the dotted lineOrigami C 
CAT

1

4

2

5

3

6

Origami B 
HEART

Fold in the dotted 
lines to make 
creases and 
fold back

Fold in the dotted lines
Fold backward 
in the dotted line

It is finished!
Fold backward 
in the dotted line

Fold in the 
dotted line

Fold in the 
dotted line

1

4

2

5

3
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Ποιό είναι το δικό σου στυλ μάθησης;

Οπτικό στυλ μάθησης
• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

Τείνουν να μιλούν γρήγορα, 
μπορεί και να διακόπτουν. 
Μαθαίνουν όταν βλέπουν 
γραφικές παραστάσεις και 
διαγράμματα, πιθανόν να 
σκέφτονται με εικόνες.

• Εισηγήσεις: σχεδιάστε τις 
πληροφορίες που πρέπει να 
θυμάστε, χρησιμοποιήστε 
καρτέλες με εικόνες όταν 
μαθαίνετε κάτι καινούριο. Ακουστικό στυλ 

μάθησης

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: τείνουν 
να εξηγούν αργά και καθαρά, τείνουν 
να είναι καλοί ακροατές, τείνουν να 
σκέφτονται με γραμμικό τρόπο.

• Εισηγήσεις: χρησιμοποιείστε 
λεκτικές συσχετίσεις για να θυμάστε 
πληροφορίες, συμμετέχετε σε ομαδικές 
συζητήσεις.

Κιναισθητικός στυλ 
μάθησης

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
τείνουν να μιλούν αργά, 
μαθαίνουν μέσω της πράξης 
και της επίλυσης καθημερινών 
προβλημάτων με πρακτικό 
τρόπο

• Εισηγήσεις: συσχετίστε 
κίνηση με νέες λέξεις και 
έννοιες, δουλέψτε με άλλους 
όταν μαθαίνετε κάτι νέο και 
χρησιμοποιήστε το χώρο γύρω 
σας.

Στυλ 
Μάθησης
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Συνδέσου μαζί 
μου
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Συνδέσου με 
φίλους
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Συνδέσου με την 
Παγκόσμια Οργάνωση 
Οδηγών (WAGGGS)
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Συνδέσου με 
τον κόσμο
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Παράρτημα:  Φωτογραφίες για τη δραστηριότητα ‘Συνδέσου με 
τις 5 περιοχές’, σελίδα 23
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Τίτλος Ποιο είναι το θέμα; Πού θα το βρούμε;

Be the Change Πηγαίνετε πέρα από την καλή πράξη και αναλάβετε δράση 
στην κοινότητά σας. Μάθετε απαραίτητες δεξιότητες 
για τη ζωή σας οργανώνοντας και εφαρμόζοντας ένα 
πρόγραμμα που επιφέρει θετική αλλαγή στα μέρη και 
στους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεστε. Για νεαρά 
μέλη 14 ετών και άνω.

www.wagggs.org/en/news/23164 

Free Being Me Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση των κοριτσιών και των 
αγοριών, βελτιώστε την εικόνα που έχουν για το σώμα 
τους και μιλήστε ενάντια στον Μύθο της Εικόνας !

www.free-being-me.com

Voices Against 
Violence

Η βία ενάντια των κοριτσιών είναι ένα σοβαρό θέμα. 
Ενδυναμώστε τα νεαρά άτομα και διδάξτε τους να 
αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές βίας, να ξέρουν 
και να καταλαβαίνουν τα δικαιώματά τους και να νιώθουν 
αρκετά δυνατοί να τα διεκδικούν. 

Μάθετε πως μπορείτε να 
λάβετε μέρος εδώ: 
www.wagggs.org/en/take_ac-
tion/violence/curriculum 

Together we can 
change our world

Έχετε ακούσει για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας; Αναμειχθείτε σε μία παγκόσμια δράση για την 
εξάλειψη της φτώχιας και πάρτε το αντίστοιχο πτυχίο της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, το Global Action Theme 
badge!

www.wagggs.org/en/resources/
document/view/20082 

Surf Smart Το να ξέρεις πως να παραμένεις ασφαλής στο διαδίκτυο 
είναι μία απαραίτητη δεξιότητα για τα νεαρά άτομα 
σήμερα. Αποκομίστε όσα περισσότερα μπορείτε από το 
διαδίκτυο σερφάροντας με ασφάλεια!

www.wagggs.org/en/internetsafety 

Παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης 
2015 και πριν

Γιατί δεν ασχολήστε με τα προηγούμενα Πακέτα της 
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης; Εξερευνήστε θέματα όπως 
το περιβάλλον, η εκπαίδευση και η παιδική υγεία, παίξτε 
ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και μάθετε περισσότερα για την 
Παγκόσμια Οργάνωση!

www.worldthinkingday.org/en/ac-
tivities10 

YUNGA Challenge 
Badges

Σχεδιασμένα σε συνεργασία με Επιτροπές του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, την Κοινωνία των Πολιτών και άλλες 
Οργανώσεις, τα YUNGA Challenge Badges εστιάζουν: 
στη βιοποικιλότητα, στα ύδατα, στους ωκεανούς, στις 
κλιματικές αλλαγές, στα δάση, στα εδάφη και στην 
εξάλειψη της πείνας. 

www.fao.org/yunga/resources/
challenge-badges/en/ 

Αν σας άρεσε το Πακέτο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης 2016, 
γιατί δε δοκιμάζετε και άλλες δραστηριότητες που σχεδίασε η 
Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών, όπως...






