22 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητά Στελέχη του Κλάδου Πουλιών,
είμαστε η ομάδα Συνεργατών του Κλάδου Πουλιών “Ένα μυαλό…χειμώνα-καλοκαίρι”- δηλαδή η
Γιολάντα, ο Γιώργος, η Δήμητρα, η Ηλιάνα και η Νατάσα (με αλφαβητική σειρά) και είμαστε εδώ για να
δίνουμε φαντασία και έμπνευση στις σημαντικές -και όχι μόνο- μέρες της οδηγικής χρονιάς.
Για την επικείμενη χριστουγεννιάτικη περίοδο λοιπόν, σας προσκαλούμε να εκφράσουμε τις ευχές μας
με μια Αφίσα Ευχών. Στόχος της δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της
δημιουργικότητας των Πουλιών και των παιδιών γενικότερα, καθώς και η εξωστρέφεια των Σμηνών.
Τι είναι η Αφίσα των Ευχών;
Συνημμένη σε αυτό το e-mail θα βρείτε μια αφίσα πάνω στην οποία υπάρχει η αρχή μιας ευχής.
Προσκαλούμε λοιπόν τα παιδιά να συμπληρώσουν την ευχή με λόγια, ζωγραφιές ή όπως αλλιώς
φαντάζεται το καθένα. Στόχος είναι να συμπληρώσουν την αφίσα τα Πουλιά αλλά και όσο
περισσότερα παιδιά εκτός Οδηγισμού γίνεται. Μην ξεχάσετε να δώσετε την ευκαιρία και το χώρο στα
ίδια τα Πουλιά να μιλήσουν στα παιδιά για το ποιοι είναι και τι είναι η Αφίσα των Ευχών!
Πότε θα γίνει η δράση και πού;
Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο έτσι ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά. Μπορείτε να προγραμματίσετε εσείς το πότε θα γίνει, αλλά προτείνουμε το 2ο ή
3ο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου (15-16/12, 22-23/12). Μπορείτε να εντάξετε την δραστηριότητα
και σε άλλες δράσεις που τυχόν θα κάνετε (όπως πχ στην χριστουγεννιάτικη εορταγορά του Τοπικού
σας). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση της δράσης σε εξωτερικό χώρο μπορεί
να γίνει στην Εστία σας ή όπου αλλού σκεφτείτε με την προϋπόθεση να δοθούν αφίσες σε φίλους των
Πουλιών. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι ευθύνη των Στελεχών να μοιραστούν οι αφίσες στα
καταστήματα της πόλης.
Πόση ώρα διαρκεί η δραστηριότητα;
Μπορείτε να εντάξετε τη δραστηριότητα στη ροή τη συγκέντρωσής σας και να ορίσετε εσείς τη
διάρκειά της. Το ζητούμενο είναι όλα τα Πουλιά και όσα περισσότερα παιδιά γίνεται να φτιάξουν από
μία αφίσα με την ευχή και τη ζωγραφιά τους. Και μην ξεχνάτε ότι στα Πουλιά αρέσει να ολοκληρώνουν
ό,τι κάνουν, οπότε φροντίστε να είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να μη μείνει στη μέση.
Πόσες αφίσες θα χρειαστεί να εκτυπώσω; Σε τι μέγεθος;
Όσα είναι τα Πουλιά του Σμήνους, συν όσες θέλουμε να μοιράσουμε στα παιδιά που θα
συναντήσουμε. Σας τη στέλνουμε συνημμένη σε ασπρόμαυρη και σε έγχρωμη εκδοχή, ώστε να
διαλέξετε πώς προτιμάτε να την τυπώσετε. Το προτεινόμενο μέγεθος είναι Α4, αλλά μπορείτε αν
θέλετε να την τυπώσετε και μεγαλύτερη.
Τι θα κάνω τις αφίσες που θα προκύψουν;
Θα τις κάνετε δώρο! Στα μαγαζιά της πόλης σας, σε δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία, στα
φροντιστήρια, στα γυμναστήρια και όπου μπορείτε να φανταστείτε! Σας προτείνουμε την ίδια μέρα της
δράσης να περάσετε από τα καταστήματα (τα Στελέχη και τα Πουλιά μαζί) και αφού σας δώσουν
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την άδεια, να τις κολλήσετε στο μέρος που θα σας υποδείξουν. Σε περίπτωση που περισσέψουν
αφίσες, μπορείτε να τις χαρίσετε στους πελάτες των καταστημάτων.
Και κάτι τελευταίο: φυσικά θέλουμε φωτογραφικό υλικό από τη δράση και τις αφίσες σας για να
θαυμάσουμε τα έργα σας. Πώς θα γίνει αυτό;
● Στείλτε φωτογραφίες στο mail μας enamualo@seo.gr ή στο facebook και ανεβάστε τις και στα
social media με τα hashtag #kladospoulion #kitrinopantou #tapouliaefxontai.
● Ακόμη, θα θέλαμε να μας στείλετε μία αφίσα αυτούσια ώστε να την εκθέσουμε στη
Συνάντηση Στελεχών στις 5-6/1/2019. Περιμένουμε τις δημιουργίες σας μέχρι τις 30/12 στην
εξής διεύθυνση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, 105 57 με αποστολέα το
Σμήνος σας και παραλήπτη τον Κλάδο Πουλιών. Μπορείτε βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, να τη
φέρετε οι ίδιοι στη Συνάντηση Στελεχών.
Καλή διασκέδαση και καλές γιορτές!
Με οδηγικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα συνεργατών
“Ένα μυαλό χειμώνα-καλοκαίρι”:
Γιολάντα, Γιώργος, Δήμητρα, Ηλιάνα, Νατάσα
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