


10.000 μέλη

100 πόλεις της Ελλάδας



ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ              

(1932)

Μη κυβερνητική οργάνωση 

παιδαγωγικού χαρακτήρα

Ο Οδηγισμός είναι ένα «παιχνίδι 

με νόημα».

Παιδιά και νέοι μαθαίνουν να ζουν 

με αξίες όπως η συνεργασία, η 

φιλία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός 

στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ποιοι είμαστε



Ποιοι είμαστε

Τα παιδιά συμμετέχουν σε σύγχρονες δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί με 

βάση ένα προσεγμένο πρόγραμμα αυτοδιοίκησης και προσωπικής ανάπτυξης



Ποιοι είμαστε

Ο Οδηγισμός είναι πολλά περισσότερα από μια εξωσχολική δραστηριότητα ή 

από έναν τρόπο να περνάει το απόγευμά του ένα παιδί!



Ποιοι είμαστε

ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 4 ΚΛΑΔΟΙ 

ΑΣΤΕΡΙΑ   5-7 ετών                            ΠΟΥΛΙΑ  7-11 ετών

ΟΔΗΓΟΙ  11-14 ετών                 ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 14-17 ετών



Τι μας κάνει όμως ξεχωριστούς;



Σκοπός του Οδηγισμού είναι…

… να συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών και των 

νέων ώστε να γίνονται άτομα υπεύθυνα, ελεύθερα και ικανά να 

διεκδικούν και να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου - κοινωνίας με καλύτερους όρους



Ενεργοί Πολίτες Αιέν Αριστεύειν 



Γιατί είμαστε Οδηγοί;

(μερικοί από τους λόγους…)



Τι προσφέρει o Οδηγισμός;

Στα μέλη Στην κοινωνία



Τα ενήλικα μέλη

Εθελοντές υψηλής δέσμευσης, Αρχηγοί, Ενεργοί πολίτες



Δίκτυο εθελοντών - Στελέχη και ενήλικα μέλη:

• παρέχουν στα παιδιά πρωτότυπες δραστηριότητες

• ανάπτυξη προσωπικότητάς τους (ατομικότητα)

• ενθαρρύνουν ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία 

• προωθούν αίσθημα «ανήκειν» 

Ενήλικες: Στελέχη (υπεύθυνοι ομάδων), 

μέλη Τοπικής, Περιφερειακής και Κεντρικής διοίκησης
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Τα ενήλικα μέλη μας προσπαθούν να αποτελούν 

παράδειγμα έμπνευσης για τα παιδιά

Ο Οδηγισμός μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρέχει στους εθελοντές 

ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων 

ΣΤΟΧΟΣ να δώσουν στα παιδιά πολύτιμες κατευθύνσεις 

και εμπειρίες χρήσιμες για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους 

και γενικά για τη ζωή τους.
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Τα παιδιά!

Καλλιεργούν δεξιότητες μέσα από ένα 

πολύπλευρο παιδαγωγικό πρόγραμμα.



Τα παιδιά!

Γίνονται ανεξάρτητα μαθαίνοντας να 

φροντίζουν τον εαυτό τους!



Τα παιδιά!

Εκφράζονται, γνωρίζουν φίλους, 

αναπτύσσονται ψυχοκινητικά



Βασικές αρχές 

Οδηγισμού

•Οδηγικός Νόμος και 

Υπόσχεση

Καλωσορίζουμε κάθε 

παιδί ανεξάρτητα από 

θρήσκευμα, καταγωγή, 

εθνικότητα, κοινωνική 

και οικονομική 

κατάσταση 



Οργανωτική 

δομή

Αυτοδιοικούμενες 

ομάδες σε τοπικό, 

περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο



Οδηγικές Δράσεις 

1ος άξονας

Προσωπική 

Ανάπτυξη



Οδηγικές Δράσεις 

1ος άξονας

Προσωπική 

Ανάπτυξη



Οδηγικές Δράσεις 

2ος άξονας

Ζωή στη φύση



Οδηγικές Δράσεις  

2ος άξονας 

Ζωή στη φύση



Οδηγικές Δράσεις – 3ος άξονας

Κοινωνική Συμμετοχή και Προσφορά
Από μια δεντροφύτευση μέχρι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ως ενεργοί πολίτες, ακούμε την κοινωνία και αναλαμβάνουμε δράση!



Οδηγικές Δράσεις – 3ος άξονας

Κοινωνική Συμμετοχή και προσφορά
Κάνουμε τη θέση μας πράξη!



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση μέσα από

• την πράξη      

“learning by doing”



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση μέσα από

• την πράξη      

“learning by doing”



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση μέσα από

• την ομάδα         

“child to child”



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση μέσα από

• την ομάδα         

“child to child”



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση 

μέσα από

•την ενεργή 

συνεργασία 

μεταξύ 

παιδιών και 

ενηλίκων 



Πώς 

δουλεύουμε

Μάθηση μέσα 

από

•την ενεργή 

συνεργασία 

μεταξύ 

παιδιών και 

ενηλίκων 



Παγκοσμιότητα

•145 χώρες

•10.000.000 μέλη



Πώς 

δουλεύουμε

Παρέχουμε ευκαιρίες 

στα μέλη μας για 

διεθνείς εμπειρίες



Όπως:

συμμετοχή σε διεθνείς κατασκηνώσεις και σεμινάρια, 

εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς



Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για τους Πρόσφυγες

• Εφαρμόζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα 

και διαπολιτισμικότητα»

• Δείχνει το δρόμο σε άλλες οργανώσεις και φορείς για δραστηριότητες σχετικά με το 

προσφυγικό

• Προσπαθεί να ενσωματώσει πρόσφυγες στις Οδηγικές δραστηριότητες

 Ευαισθητοποίηση

 Διανομή ρουχισμού - φαγητού 

τα πρώτα χρόνια 

 Δημιουργική απασχόληση 



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα 

δικαιώματα και διαπολτισμικότητα»

Δράση: «Μια Βαλίτσα Κόσμος»



Εφαρμόστηκε 

2016-2017:

• 16 πόλεις

• 3.000 μαθητές

• 110 εθελοντές

• 145 εκπαιδευτικοί

Ενώ στα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια συμμετείχαν:

• 345 Εκπαιδευτικοί

• 103 εθελοντές



Ευαισθητοποίηση και πρωτοπόρες δραστηριότητες σχετικά με το 

προσφυγικό συνδέοντας ομάδες Οδηγών του εξωτερικού με εθνικές 

οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται ενεργά με τους πρόσφυγες



Προσπάθεια ενσωμάτωσης των παιδιών-προσφύγων στις Οδηγικές

δραστηριότητες.

Έφηβοι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν συμμετείχαν ενεργά στο 

Πανελλήνιο τριήμερο του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 



Ο σκοπός και οι αξίες του Οδηγισμού, 

ταυτίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών 

και  μέσα από τα Οδηγικά προγράμματα 

μεταφράζονται ως 

στόχοι της ανάπτυξής τους.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο 

πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα 

δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. 

Θέτει θεμελιώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα 
διάφορα στάδια εξέλιξής τους.



Άρθρο  12. 
Ελευθερία 
γνώμης



Άρθρο  13. 
Ελευθερία 
έκφρασης
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