
 
 

Οι Οδηγοί Χαλανδρίου συνεχίζουμε τις δράσεις μας για 

τη χρονιά 2021-2022 γεμάτοι αισιοδοξία και χαρά, με 

πολλές και ενδιαφέρουσες βιωματικές εμπειρίες, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαφή με την αγαπημένη μας 

φύση. 

 

Τι είναι ο Οδηγισμός 

Είμαστε μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται 

σε παιδιά και νέους. Μία μεγάλη νεανική παρέα με ενεργή κοινωνική συμμετοχή όπου μέσω του 

εθελοντικού χαρακτήρα μας προετοιμάζουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες της πατρίδας μας.  

 

 

Ο Οδηγισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα 

Παρέχουμε ευκαιρίες σε παιδιά και νέους (ηλικίας από 5 έως 17 ετών) για: 

• να προκαλέσουν τους εαυτούς τους σε νέες περιπέτειες και να αποκτήσουν εμπειρίες 

• να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους 

• να αναπτύξουν το δικό τους προσωπικό σύστημα αξιών, ώστε να δίνουν νόημα και 

κατεύθυνση στη ζωή τους 

• να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να γίνουν ικανοί να παίρνουν αποφάσεις 

• να κάνουν νέες φιλίες και να διασκεδάζουν 

• να γίνουν πιο ανεκτικοί, δίκαιοι, ευγενικοί, τίμιοι 

• να μάθουν την αξία της ομαδικής δουλειάς και να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες 

• να αγαπούν και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον 

• να κατανοούν και να μαθαίνουν τον κόσμο, τους ανθρώπους και τις διαφορετικές 

κουλτούρες. 

https://bit.ly/3i17nGv
https://www.seo.gr/


Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας έχουν παιδαγωγικό 

χαρακτήρα και αποτελούν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, 

όπου μέσα από σύγχρονες δραστηριότητες, και σε συνδυασμό με 

ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής 

προόδου, τα παιδιά και οι νέοι μας, αποκτούν εμπειρίες, 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ενσυναίσθηση, και μαθαίνουν να 

ζουν με αξίες, όπως ο σεβασμός, η συνεργασία και η φιλία. 

Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας. Για το λόγο αυτό, 

τα παιδιά και νέοι χωρίζονται σε 4 μεγάλες ηλιακές ομάδες που 

αποτελούν τους 4 Κλάδους: 

• Τα Αστέρια, 5 έως 7 ετών 

• Τα Πουλιά, 7 έως 11 ετών 

• Τους Οδηγούς, 11 έως 14 ετών 

• Τους Μεγάλους Οδηγούς, 14 έως 17 ετών 

 

Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις άξονες και προσφέρει στα παιδιά και τους 

νέους ευκαιρίες για: 

➢ Προσωπική Ανάπτυξη: δράσεις μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η σωματική, πνευματική και 

ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων 

➢ Κοινωνική Συμμετοχή & Προσφορά: δράσεις που βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να 

συμμετέχουν και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο 

➢ Ζωή στη Φύση – Οικολογική Συνείδηση: δράσεις που καλλιεργούν στα παιδιά και τους νέους 

να αγαπούν και να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον. 

Σας προσκαλούμε όλους  

να έρθετε να γνωρίσετε από κοντά τους Οδηγούς Χαλανδρίου  

το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην Εστία μας, 

Ηρώδου Αττικού 39. 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ttchalandriou@seo.gr  

ή μέσω Facebook https://www.facebook.com/seo.tt.halandriou 
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