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Προς τα Στελέχη Κλάδου Οδηγών
Κοινοποίηση: Τοπ. Εφόρους, Εφ. Περιφέρειας
Αγαπημένα μας Στελέχη,
Παραδοσιακά, στην Ελλάδα η Ημέρα Σκέψης εορταζόταν από όλες τις Ομάδες γνωρίζοντας
άλλες χώρες ανακαλύπτοντας τραγούδια, χορούς, παιχνίδια ακόμη και γεύσεις από αυτές ..
Η WAGGGS, από το 2009, προτείνει κάθε Ημέρα Σκέψης να είναι αφιερωμένη σε έναν από
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ.
Κατά την διάρκεια
υλοποίησης/ενασχόλησης με αυτούς, καταφέρνουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον αλλά και
ενθαρρύνουμε τους Οδηγούς όλων των ηλικιών να δεσμευτούν για να προασπαθήσουν ν’
αλλάξουν τον κόσμο.
Η ενασχολήση αυτή με το συγκεκριμένο «Θέμα» Ημέρας Σκέψης έχει ετήσια
διάρκεια και οι Οδηγοί μπορούν να δουλέψουν για να αποκτήσουν ένα Πτυχίο
Ημέρας Σκέψης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εφόσον ολοκληρώσουν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται στο εκάστοτε θέμα.
Το 2014, αφιερώνεται στον MDG 2: Achieve universal primary education (Επίτευξη
παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και εστιάζει σε 5 χώρες:
•
•
•
•
•

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (Δυτικό Ημισφαίριο)
Αίγυπτος (Αραβική Περιφέρεια)
Μπαγκλαντές (Περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού)
Αρμενία (Περιφέρεια Ευρώπης)
Μπενίν (Περιφέρεια Αφρικής)

(περισσότερες
πληροφορίες
στο
πακέτο
δραστηριοτήτων
της
wagggs:
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/24779/1/activity-pack-2014-final.pdf και μεταφρασμένο
από το τμήμα Διεθνών Σχέσεων: http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=3989&LANG=GR)
Ο Κλάδος Οδηγών, σας προτείνει φέτος, εκτός από την ενασχόληση με τον MDG 2, να
γιορτάσετε την Ημέρα Σκέψης με «τραγούδια, χορούς και μουσική» από τις παραπάνω
χώρες. Επιλέξτε μία ή περισσότερες χώρες από αυτές που εστιάζει η wagggs για να την
γνωρίσετε καλύτερα και να «πλέξετε ένα δίχτυ αγάπης και φιλίας».
Μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:
1. Η Ομάδα να αποφασίσει να ασχοληθεί με μία από τις 5 χώρες και κάθε Ενωμοτία να
αναλάβει να παρουσιάσει στους υπόλοιπους ότι έχει συμφωνηθεί δηλ. μία Ενωμοτία
τραγούδια, η άλλη χορούς, η άλλη παιχνίδια , η άλλη φαγητά ή γλυκά κοκ.
2. Κάθε Ενωμοτία μπορεί να επιλέξει την δική της χώρα και να την παρουσιάσει με όποιο
τρόπο θέλει στην υπόλοιπη Ομάδα.
Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν στην υλοποίηση :
Βήμα 1ο: Κατανόηση των παραπάνω και ενημέρωση των Ενωμοταρχών για την υλοποίηση
των παραπάνω σε ένα Συμβούλιο Υπευθύνων.
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Βήμα 2ο: Οι Ενωμοτάρχες να το παρουσιάσουν στην Ωρα Γωνιάς και η Ενωμοτία να
αποφασίσει στο Συμβούλιο της Ενωμοτίας για την συμμετοχή τους
Βήμα 3ο:
Σκέψης.

Στο Συμβούλιο Ομάδας αποφασίζετε με ποιο τρόπο θα γιορτάσετε την Ημέρα

Βήμα 4ο: Κάθε Ενωμοτία, αποφασίζει τι ακριβώς θα κάνει και ξεκινάει την προετοιμασία. Το
Αρχηγείο στηρίζει και βοηθάει την προσπάθεια.
Βήμα 5ο: 22 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση
Βήμα 6ο: Στέλνετε φωτογραφίες στον Κλάδο!
Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με Ενωμοτίες από αυτές τις χώρες, ζητήστε
βοήθεια από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
Καλή επιτυχία και καλή Ημέρα Σκέψης!
Με αγάπη
Η Έφορος Κλάδου Οδηγών

Ρεβέκα Λάμπρου
Στο παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Κλάδου του 1974, θα δείτε πώς συνήθιζαν να
γιορτάζουν οι Οδηγοί στην Ελλάδα την Ημέρα Σκέψης παλιά, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση
για την φετινή μας πρόταση.
«22 Φεβρουαρίου – Ημέρα Σκέψης
Χιλιάδες Πρόσκοποι και Οδηγοί σ’ όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη μέρα αυτή τα γενέθλια του
Αρχιπρόσκοπου και της Αρχιοδηγού και σκέφτονται τα άλλα παιδιά, κίτρινα, μαύρα, άσπρα, που ανήκουν
στην ίδια μεγάλη οικογένεια. Κάθε τέτοια μέρα μας έρχεται ολωνών η επιθυμία να γνωρίσουμε τους
άλλους καλύτερα. Άραγε μιας μοιάζουν σε τίποτα; Άραγε αν πάμε στην χώρα τους, θα βρεθεί κάτι που
να μας θυμίζει την δική μας;
Ναι, θα βρεθούν πολλά πράγματα,Θα βρεθεί το τριφύλλι κι ο Οδηγικός χαιρετισμός και η Οδηγική χαρά.
Μα και χίλια δυο άλλα ακόμα: η αγάπη για την πατρίδα, που είναι μια, όσο κι αν οι πατρίδες αλλάζουν, η
χαρά της εξοχής, κι ας έχει αυτή η εξοχή σημύδες ή ελιές ή φοίνικες, το χαμόγελο της μητέρας, σ’ όποια
γλώσσα κι αν φωνάζει η μητέρα το παιδί της. Κι είναι κάτι ακόμα που μιλά για όλα αυτά και τα κάνει να
μην ξεχνιόνται ποτέ: το τραγούδι, το αληθινό τραγούδι που βγήκε από την καρδιά κάθε λαού.
Τη μέρα αυτή θα ξέρεις ότι οι Οδηγοί από δεκάδες χώρες σε θυμούνται και σου στέλνουν ευχές, και εσύ
κάνεις το ίδιο. Κι έτσι με αυτό τον τρόπο, χωρίς καλά καλά να το καταλαβαίνεις, πλέκεις ένα δίχτυ
αγάπης και φιλίας γύρω από τον κόσμο.
Οι Οδηγοί γιορτάζουν την μέρα αυτή με ποικίλους τρόπους. (…)
Στην Ελλάδα, κάθε Ομάδα ή πολλές μαζί γιορτάζουν την Ημέρα Σκέψης με τραγούδια, χορούς και
μουσική από ξένες χώρες.
Ποιήματα ή αποσπάσματα από ανάλογα κείμενα.
Παραδόσεις και ιστορίες.
Γλυκά και φαγητά.
Προβολή ταινίας ή φωτεινών διαφανειών.
Μεταμφίεση και παράσταση.»
Απόσπασμα από το βιβλίο «Καινούργια Μονοπάτια» 1974.
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