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Τι είναι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
• Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

• Σκοπός του Οδηγισμού είναι: … να συμβάλει 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.  

• Επιδιώκοντας τα προγράμματα να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
των παιδιών και των εφήβων, οι ομάδες είναι χωρισμένες σε 4 ηλικιακούς Κλάδους: 

Αστέρια, 5 έως 7 ετών 

Πουλιά, 7 έως 11 ετών 

Οδηγοί, 11 έως 14 ετών 

Μεγάλοι Οδηγοί, 14 έως 17 ετών. 

 

Το ΣΕΟ είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGG’S) η οποία αναπτύσσει 
δράση από το 1910 σε 145 χώρες με περισσότερα από 10.000.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. 

 



Κλάδος Μεγάλων Οδηγών (14-17) 

• 85 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών 

• Περισσότερους από 1000 Μεγάλους Οδηγούς (έφηβοι 14-17) 

• Περισσότερα από 200 Στελέχη (Ενήλικες Εθελοντές) 

• Στόχος του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών: η συμβολή στην ανάπτυξη και 
διαπαιδαγώγηση κάθε εφήβου συμμετέχοντας σε μία σταθερή ομάδα 
ώστε να γίνει ενεργός πολίτης. 



Τι είναι οι Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης (Κ.Κ.Α) 

• Δεκαήμερη συνύπαρξη εφήβων και ενηλίκων 
από όλη την Ελλάδα. 

• Προσφορά κοινωνικού έργου στον τόπο με 
στόχο την συνέχιση του από τους κατοίκους. 

•  Δράσεις διαπολιτισμικής ανταλλαγής 
ανάμεσα στην σύγχρονη πόλη και τη 
σύγχρονη ύπαιθρο.  

• Βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς 
του τόπου (τελεί υπό την Αιγίδα της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)  

• Προσφέρουν έργο στους τομείς του 
Πολιτισμού, του Ανθρώπου, του 
Περιβάλλοντος, του Τουρισμού. 

 

 

 

• Το έργο χωρίζεται σε 5 διαφορετικού τύπου 
projects ανάλογα με το προσφερόμενο έργο 
στον τόπο αλλά και τις επιθυμίες των μελών 
της να ασχοληθούν με αυτό. 

Η καινοτομία και πρωτοπορία της ΚΚΑ που την κάνει και μοναδικό 
πρόγραμμα στο είδος της είναι ότι το έργο αποφασίζεται, 
αναπτύσσεται και υλοποιείται από εφήβους. 



Για τον Τόπο  

• Ανάπτυξη ισχυρού αισθήματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης ανάμεσα σε κατασκηνωτές και 
ντόπιους 

• Ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και 
εκπαίδευση των κατοίκων για την συμμετοχή 
τους στην βελτίωση και την εξέλιξη του τόπου 
τους. 

• Παρακίνηση στην διοργάνωση δράσεων με 
σκοπό την προβολή του τόπου 

• Οικονομική ενίσχυση των τοπικών παραγωγών 
και εμπόρων από την τροφοδοσία και τις λοιπές 
ανάγκες του προγράμματος 

• Προβολή του προσφερόμενου έργου από τα 
επίσημα τοπικά ΜΜΕ και τα αντίστοιχα του ΣΕΟ 

• Τουριστική προβολή του τόπου στους 
συμμετέχοντες και τις οικογένειες τους και τον 
ευρύτερο κύκλο τους 

Για τους Συμμετέχοντες 
• Δημιουργική αλληλεπίδραση μέσα σε ένα 

πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης και 
επικοινωνίας 

• Εμπειρία που συμβάλλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου 

• Ζωή στην ελληνική ύπαιθρο και το φυσικό 
περιβάλλον 

• Ευκαιρίες για ανακάλυψη ταλέντων μέσα από 
ποικίλες και καινοτόμες δραστηριότητες σε 
συνεργασία με ειδικούς. 

• Αίσθημα ευαισθησίας, υπερηφάνειας, 
μάθησης, για τους θησαυρούς που κρύβονται 
στον τόπο μας. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 



• Επιλογή, ως σύνδεση της περιοχής με τους 
δρόμους του  μεταξιού. 

• Τριήμερη συνάντηση εφήβων και νέων από 
όλη την Ελλάδα  

• Το πρόγραμμα, 17 Έργα, σε 12 ώρες, σε 4 
άξονες: Πολιτισμός, Άνθρωπος, Τουρισμός 
και ανάγκες Αστικού Περιβάλλοντος. 

 

Τα Έργα που ολοκληρώθηκαν στον τομέα του 
Τουρισμού: 

• #Μικρός Τουρίστας 

• #Τ’αυτίσου εδώ 

• #απ’Οψεις 

• #This is Metaxourgeio 

 

Πανελλήνια Συνάντηση -Μεταξουργείο 
21-23/04/2017 





Κατασκηνώσεις_2017_Δρόμοι του Μεταξιού 

Κατασκηνώσεις 2017  

• 6 Κατασκηνώσεις  

• Συμμετοχή  400 εφήβων 

• Σε περιοχές από όπου περνούσε ο δρόμος του 
Μεταξιού 

 

Προσφερόμενο έργο_Τουρισμός 

• 30 ώρες ενασχόληση με τα προσφερόμενα έργα 

• Έργα σχετικά με τον Τουρισμό και την Τουριστική 
προβολή του τόπου 

• Ενδεικτικά: Δημιουργία site για το χωριό 

• Έντυπο προώθησης με ιδιαίτερες ομορφιές του τόπου 

• Ανάδειξη Μοναστηριών, Μονοπατιών, τοπικής 
κουζίνας κ.α 

• Ανάδειξη της παράδοσης του τόπου 

 



Δρόμοι του Μεταξιού- 
Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης 

Τουριστική Ανάπτυξη των περιοχών μέσα από 
την κινητοποίηση των κατοίκων για την 
ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τόπου 
τους.  

ΚΚΑ: Προσφερόμενο Έργο  από τους Εφήβους 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε 
συνεργασία με τους κατοίκους του τόπου και 
συνέχιση του από τους ίδιους! 



Ευχαριστώ πολύ 


