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Πρόλογος
Η επικαιρότητα αποτελεί πάντα µία πρωταρχική πηγή απ’ όπου
µπορούµε να αντλούµε ιδέες για δράσεις, αλλά είναι και µία καλή ευκαιρία να
την αξιοποιήσουµε ώστε να παρακολουθούµε από κοντά τα τεκταινόµενα της
πόλης που ζούµε.
Με αφορµή λοιπόν τις καθιερωµένες παγκόσµιες, διεθνείς και
ευρωπαϊκές ηµέρες ορισµένων γεγονότων, σας παραθέτουµε ιδέες τις οποίες
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και να προσαρµόσετε ανάλογα στο πρόγραµµα
της Οµάδας σας.
Για το µήνα ΑΠΡΙΛΙΟ:

02 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Παιδικού Βιβλίου

18 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

02 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Αυτισµού

22 Απριλίου

Ηµέρα της Γης

23 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα Βιβλίου

24 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Κατάργησης των
Πειραµάτων σε Ζώα

04 Απριλίου

∆ιεθνής Ηµέρα κατά των
Ναρκών

07 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας

08 Απριλίου

Ηµέρα του Έθνους των
Ροµά

25 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα κατά
της Ελονοσίας

11 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα κατά
της Ασθενείας Πάρκινσον

26 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας

16 Απριλίου

∆ιεθνής Ηµέρα κατά του
Θορύβου

27 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Σχεδίου (Design)

16 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα Φωνής

28 Απριλίου

17 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Αγροτικής Πάλης

Παγκόσµια Ηµέρα για την
Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία / ∆ιεθνής
Ηµέρα Μνήµης Εργατών

17 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Αιµορροφιλίας

29 Απριλίου

Παγκόσµια Ηµέρα Χορού
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Ιδέες για δράσεις
2 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Αυτισµού
Η Παγκόσµια Ηµέρα Αυτισµού καθιερώθηκε µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης του ΟΗΕ την 1η Νοεµβρίου 2007 και αποφασίστηκε να
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, αρχής γενοµένης από το 2008.
Σκοπός της είναι να ενηµερώσει την παγκόσµια κοινή γνώµη για τον αυτισµό
και τα βήµατα που πρέπει να γίνουν για την οµαλή ένταξη των αυτιστικών
ατόµων στην κοινωνία.
Ο αυτισµός είναι µια πολύπλοκη νεύρο-ψυχιατρική διαταραχή, που εµποδίζει
την οµαλή ανάπτυξη του ανθρώπου και αποµονώνει τον πάσχοντα από τον
υπόλοιπο κόσµο. Εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 3 ετών και διαρκεί για
όλη τη ζωή. Εµφανίζεται πολύ πιο συχνά στα αγόρια, σε µια αναλογία 3-4
αγόρια προς 1 κορίτσι. Υπολογίζεται ότι 535.000 άνθρωποι σ' όλο τον κόσµο
πάσχουν από αυτισµό.
Στην Ελλάδα η συχνότητα του αυτισµού υπολογίζεται περίπου σε 1
περιστατικό ανά 166 άτοµα, µε περίπου το 70% να πάσχει ταυτόχρονα και
από διαφορετικού βαθµού νοητική υστέρηση. Ο αυτισµός είναι µία σοβαρή
αναπτυξιακή διαταραχή που ξεκινά µετά τη γέννηση του παιδιού ή στα πρώτα
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δύο χρόνια ζωής του. Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά έχουν φυσιολογική
εµφάνιση αλλά ξοδεύουν την περισσότερη µέρα τους µε ενασχόληση µε παζλ,
κατασκευές και συµπεριφορές επαναληπτικές και άλλες διαφορετικές από
αυτές των φυσιολογικών παιδιών. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί
πολλές θεραπευτικές µέθοδοι οι οποίες µπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιµες.
Ιδέες
Σε συνεργασία µε συλλόγους που ασχολούνται µε τον αυτισµό,
ενηµέρωση στους πολίτες της πόλης µας
∆ηµιουργία ενός µίνι ντοκιµαντέρ σε θέµα τον αυτισµό
Παρουσίαση ερασιτεχνικής ασχολίας µε θέµα τον αυτισµό
∆ιοργάνωση παιχνιδιών για παιδιά µε αυτισµό σε ίδρυµα της περιοχής και
δράση Τεχνικών ∆εξιοτήτων µε τις µορφές τέχνης που ασχολούνται τα
παιδιά µε αυτισµό (κατόπιν σχετικής συνεννόησης)
Ενασχόληση µε τις µορφές τέχνης που δηµιουργούν τα παιδιά µε αυτισµό
Επίσκεψη σε ειδικό σχολείο µε αυτιστικά παιδιά και συµµετοχή σε κοινές
δραστηριότητες

2 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
Η παγκόσµια µέρα παιδικού βιβλίου γιορτάζεται 2 Απριλίου, ηµέρα γενεθλίων
του µεγάλου παραµυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ο οποίος γεννήθηκε το 1805.
Έργα του είναι: Η Βασίλισσα του χιονιού, Η Βασιλοπούλα και το ρεβίθι, Η
Τοσοδούλα, Το ασχηµόπαπο, Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα, Το µολυβένιο
στρατιωτάκι και πολλά άλλα.
Την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε το 1966 η ΙΒΒΥ, ∆ιεθνής
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, µε σκοπό να εµπνεύσει στα παιδιά την
αγάπη για το διάβασµα και να προκαλέσει την προσοχή των µεγαλυτέρων στο
παιδικό βιβλίο.
Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα της IBBY ετοιµάζει ένα
µήνυµα και µία αφίσα, που διανέµονται σε όλο τον κόσµο. Το µήνυµα για το
2004 έγραψε η λογοτέχνης Αγγελική Βαρελλά µε τίτλο «Το φως των βιβλίων»,
ενώ την αφίσα φιλοτέχνησε ο Νικόλας Ανδρικόπουλος
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, στηρίζει από το 1996 την πρωτοβουλία αυτή και σε
συνεργασία µε τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, το
ελληνικό τµήµα της IBBY, τυπώνει στα ελληνικά την αφίσα και το φυλλάδιο µε
το µήνυµα και τα αποστέλλει σε ένα ευρύ δίκτυο σχολείων και σχολικών
βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα, προτρέποντας έτσι και άλλους φορείς να
οργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού
Βιβλίου.
Το ΕΚΕΒΙ στηρίζει κάθε χρόνο τις κλαδικές εκθέσεις βιβλίου σε όλη την
Ελλάδα που διοργανώνουν οι ενώσεις εκδοτών και άλλοι φορείς, όπως:
Μάιος

34η Γιορτή Βιβλίου στο Ζάππειο, 13-29 Μαΐου 2011
∆ιοργάνωση: Σύλλογος Εκδοτών Βιβλíoυ Αθηνών (ΣΕΒΑ)

Ιούνιος

19η Γιορτή Βιβλίου Βόλου, 17 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2011
∆ιοργάνωση: Σύλλογος Βιβλιοπωλών-Χαρτοπωλών Νοµού Μαγνησίας

Ιούνιος

25η Έκθεση Βιβλίου στον Πειραιά (Πασαλιµάνι), αρχές Ιουνίου 2011

4

∆ιοργάνωση: Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Πειραιά (ΣΕΒΠ)
40ο Φεστιβάλ Βιβλίου (Ζάππειο), Σεπτέµβριος 2011
∆ιοργάνωση: Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ)
Σεπτέµβριος
9η Έκθεση Βιβλίου "∆υτικά της Αθήνας" (Άλσος Αιγάλεω), Σεπτέµβριος
2011
∆ιοργάνωση: ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω

Ιδέες:
Επίσκεψη σε Έκθεση Βιβλίου και παιχνίδι στο χώρο της Έκθεσης
Επίσκεψη
στο
µουσείο
Συναισθηµάτων
Παιδικής
Ηλικίας
http://www.mce.gr/ στο οποίο µπορούν να µάθουν για την µυθοπλασία και
να φτιάξουν το δικό τους παραµύθι
Επίσκεψη σε βιβλιοθήκη και ανάλογο παιχνίδι στο χώρο (κατόπιν σχετικής
συνεννόησης)
Συγγραφή παραµυθιού σε σχέση µε τη ζωή και την ιστορία της Ενωµοτίας
∆ράση µε θέµα την τέχνη της βιβλιοδεσίας (τρόποι βιβλιοδεσίας, υλικά που
χρησιµοποιούνται)
∆ράση µε θέµα την συντήρηση παλιών βιβλίων
Οργάνωση βιβλιοθήκης της Ενωµοτίας ή της Οµάδας (καταγραφή και
δηµιουργία καταλόγου βιβλίων)
Συλλογή παιδικών βιβλίων σε δράση στη γειτονιά µε σκοπό να δοθούν σε
κάποιο ίδρυµα της περιοχής για παιδιά
Με τη βοήθεια των παιδιών της Οµάδας για την πρόοδό τους, δηµιουργία
λέσχης βιβλίου ή δανειστικής βιβλιοθήκης για γονείς και φίλους του
Συστήµατος, µε υπευθύνους µέλη των Ενωµοτιών που θα έχουν την
συγκεκριµένη αρµοδιότητα
Bazaar παλιών βιβλίων για ενίσχυση ενωµοτιακών ταµείων
∆ωρεά παλιών βιβλίων των προσκόπων σε σχολεία της περιοχής
Παρουσίαση από την Ενωµοτία γνωστού παιδικού βιβλίου, δίνοντας δικό
της τέλος
Θεατρική παράσταση από την Οµάδα βασισµένη σε παιδικό βιβλίο
Εικονογράφηση από την Ενωµοτία µέρους γνωστής ιστορίας ή
παραµυθιού

4 Απριλίου ∆ιεθνής Ηµέρα κατά των Ναρκών
Η ∆ιεθνής Ηµέρα κατά των Ναρκών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Απριλίου.
Καθιερώθηκε µε πρωτοβουλία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Νοέµβριο
του 2005, προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του κόσµου σχετικά
µε τα ναρκοπέδια και την ανάγκη εξάλειψής τους. Η πρωτοβουλία αυτή ήλθε
ως συνέχεια της Συνθήκης της Οττάβας για την κατάργηση των ναρκών κατά
προσωπικού (1997). Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη στις 3 ∆εκεµβρίου
1997 και την επικύρωσε στις 25 Σεπτεµβρίου 2003. Η Συνθήκη
ενεργοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2004.
Σύµφωνα µε την αναφορά του «∆ιεθνούς Παρατηρητηρίου Ναρκοπεδίων»,
κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από νάρκες 15.000-20.000 άνθρωποι, το
20% των οποίων είναι παιδιά. Ο αριθµός τους βαίνει συνεχώς µειούµενος τα
τελευταία χρόνια, χάρη στις συντονισµένες παρεµβάσεις των Μ.Κ.Ο. και των
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διεθνών οργανισµών στις κυβερνήσεις των χωρών που διαθέτουν
ναρκοπέδια.
Στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία του 2005, τουλάχιστον
επτά άτοµα έχασαν τη ζωή τους (ανάµεσά τους κι ένας πυροτεχνουργός) και
ένας τραυµατίστηκε στα ναρκοπέδια του Έβρου, που βρίσκονται στο
στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας. Πάντως, µέχρι τις 10 Απριλίου 2006, η
αρµόδια υπηρεσία του Στρατού (ΤΕΝΞ) είχε αφαιρέσει 10.002 από τις 24.751
νάρκες κατά προσωπικού στα ναρκοπέδια του ποταµού Έβρου.
Ιδέες:
Ειδική δράση µε προβολή από ντοκιµαντέρ για τις καταστροφές που
προκαλούν οι νάρκες
Παιχνίδι µε αναφορά των ναρκών που άφησαν ιστορία
∆ηµιουργία του ηλεκτονικού παιχνιδιού «ναρκαλιευτής» σε µέγεθος για την
Οµάδα

7 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας
Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, η οποία
επικεντρώνεται σε σηµαντικά προβλήµατα της δηµόσιας υγείας που
απασχολούν όλο τον κόσµο. Η 7η Απριλίου του 1948 είναι η ηµεροµηνία
«γέννησης» του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, ενός εξειδικευµένου
οργάνου του ΟΗΕ για θέµατα Υγείας.
Είναι αφιερωµένη στην ασφάλεια των υγειονοµικών εγκαταστάσεων και
στην ετοιµότητα των εργαζοµένων στον χώρο της υγείας, οι οποίοι
περιθάλπουν όλους αυτούς που πλήττονται από έκτακτα περιστατικά.
Πρόκειται για αυτές ακριβώς τις µονάδες και τα άτοµα που φροντίζουν να
αποτελούν σανίδες σωτηρίας, όταν ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες
πλήττονται από φυσικές (ή µη) καταστροφές, αφού περιποιούνται τους
τραυµατίες, προλαµβάνουν τις ασθένειες και φροντίζουν την υγεία τους.
Ιδέες:
Α’ βοήθειες µε την συνεργασία των Σαµαρειτών
Επίσκεψη σε νοσοκοµείο ή κλινική και ενηµέρωση για αντιµετώπιση
συνήθων περιστατικών στο σπίτι
Συλλογή φαρµάκων και αποστολή σε φορείς που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα
∆ράση µε θέµα το ενωµοτιακό φαρµακείο και το φαρµακείο της Οµάδας
∆ράση µε θέµα την σωµατική και ψυχική υγεία
∆ράση µε θέµα τους κινδύνους για την υγεία µας που απορρέουν από την
κακή διατροφή και τις καταχρήσεις
Παιχνίδι σταθµών µε Α’ Βοήθειες
Παιχνίδι µε θέµα την παιδική παχυσαρκία
Παιχνίδι για την αρµοδιότητα του προσκόπου που είναι υπεύθυνος για το
Φαρµακείο
Τηλεπαιχνίδι: «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί», όπου θα δίνεται έµφαση στις
νοητικές και κινητικές δεξιότητες της Ενωµοτίας
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8 Απριλίου Ηµέρα του Έθνους των Ροµά

Η 8η Απριλίου αποτελεί µέρα γιορτής για τους τσιγγάνους όλου του κόσµου,
µε παρελάσεις, πορείες και συγκεντρώσεις, σε τουλάχιστον 150 πόλεις του
κόσµου, σε ανάµνηση του Πρώτου Παγκόσµιου Συνεδρίου τους, που έγινε
στο Λονδίνο στις 8 Απριλίου 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση των
δικαιωµάτων τους από τη διεθνή κοινότητα.
Οι Τσιγγάνοι (Ροµά, όπως αυτοαποκαλούνται) είναι ένα έθνος 15.000.000
ψυχών, χωρίς κρατική υπόσταση, µε βαρύ φόρο αίµατος στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και ρατσιστική αντιµετώπιση στα µέρη όπου ζουν.
Ιδέες
Επίσκεψη σε καταυλισµό των Ροµά και συµµετοχή των παιδιών σε
παιχνίδια µαζί µας (κατόπιν σχετικής συνεννόησης)
∆ράση προσφοράς, συλλογή ρούχων, παιχνιδιών για τα παιδιά που
µένουν σε καταυλισµό (κατόπιν σχετικής συνεννόησης)
Κατασκευή παιχνιδιών και προσφορά στα παιδιά

16 Απριλίου ∆ιεθνής Ηµέρα κατά του Θορύβου

Η 16η Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως ∆ιεθνής Ηµέρα
Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.
Ο θόρυβος µπορεί να στοιχίσει πολλά περισσότερα από την ακοή µας, µπορεί
να είναι αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων και σε συνδυασµό µε άλλους κινδύνους
στους χώρους εργασίας, µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα υγείας.
Όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να θέσουν σε
εφαρµογή την οδηγία του 2003, η οποία επιβάλλει νέες απαιτήσεις υγείας και
ασφαλείας όσον αφορά το θόρυβο στους χώρους εργασίας.
Ιδέες
Το παιχνίδι της σιωπής. ∆ιαλέγουµε ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουµε πως
αρέσει πολύ στους προσκόπους µας και το διεξάγουµε µε απόλυτη
αφωνία.
∆ράση µε θέµα την ακοή, τις επιπτώσεις της ηχορύπανσης και τους
ανθρώπους µε ακουστικά προβλήµατα
∆ράση µε θέµα το Βουβό Κινηµατογράφο. Η Ενωµοτία καλείται να
βιντεοσκοπήσει βουβή ταινία και να την προβάλλει στην Οµάδα
∆ράση µε παρουσίαση και ανάλυση της νοηµατικής γλώσσας
∆ράση µε θέµα την ηχορύπανση στην πόλη που ζούµε, καθώς και τους
κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Επικέντρωση σε σηµεία της
γειτονιάς που έχουν θόρυβο, π.χ. µεγάλοι δρόµοι, µετρό κ.λπ.
Παιχνίδι για γνωριµία µε τα ηχοµονωτικά υλικά, και τη χρησιµότητα τους
στη ζωή µας, π.χ. φελιζόλ, θήκες αυγών. Ιδιαίτερη σηµασία στη αξία των
δέντρων, δεδοµένου ότι ο κορµός και το φύλλωµα απορροφούν τους
ήχους
Κιµ ακοής. Αναγνώριση θορύβων

16 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Φωνής
Κάθε χρόνο στις 16 Απριλίου οι επαγγελµατίες από το χώρο της υγείας που
σχετίζονται µε την φωνή (Ωτορινολαρυγγολόγοι, Λογοπαθολόγοι,
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Λογοθεραπευτές) γιορτάζουν την Παγκόσµια Ηµέρα Φωνής και καλούν
άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωµένους να φροντίσουν την υγιεινή της
φωνή τους.
Η φωνή είναι µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου
οργανισµού και µέσω αυτής τελείται το µεγαλύτερο µέρος της καθηµερινής
µας επικοινωνίας µε τα άτοµα του κοντινού και µη περιβάλλοντός µας. Την
πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Φωνής είχαν
βραζιλιάνοι ωτορινολαρυγγολόγοι.
Ιδέες
Ήρεµο παιχνίδι εύρεσης φράσεων µε τη λέξη «φωνή»
∆ράση µε θέµα τις φωνητικές τέχνες
∆ράση µε θέµα το Καραόκε
∆ράση για ηχογράφηση σε studio του τραγουδιού της Ενωµοτίας ή της
Οµάδας
∆ράση µε θέµα την κατασκευή ραδιοφώνου
Παιχνίδι επιχειρηµατολογίας µε θέµα «Η φωνή σου πρέπει να ακούγεται».
Η Ενωµοτία παίρνει γραπτώς µια διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέµα.
Είτε την πιστεύει είτε όχι καλείται να πείσει τις άλλες Ενωµοτίες µε
επιχειρήµατα την άποψη που της δόθηκε.
Επίσκεψη σε ραδιοφωνικό σταθµό

18 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το ∆ιεθνές
Συµβούλιο Μνηµείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσµια Ηµέρα
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η ιδέα προτάθηκε στις 18 Απριλίου του 1982, κατά
τη διάρκεια ενός συµποσίου του ICOMOS στην Τυνησία και υιοθετήθηκε από
τη Γενική Συνέλευση της UNESCO τον Νοέµβριο του 1983.
Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σηµαντικό
θέµα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Για το σκοπό αυτό
διοργανώνονται σ' όλο τον κόσµο κάθε µορφής εκδηλώσεις, µε τις οποίες
επιδιώκεται όχι µόνο να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό η σηµασία των
µνηµείων κάθε χώρας και τα προβλήµατά τους, αλλά και να προωθηθεί η
υπόθεση της προστασίας και ένταξής τους στη σύγχρονη κοινωνική,
πολιτιστική και οικονοµική ζωή.
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Τοποθεσιών ICOMOS που εδρεύει στο
Παρίσι είναι ο πιο έγκυρος διεθνής, επαγγελµατικός, µη κυβερνητικός
οργανισµός - τεχνικός σύµβουλος της UNESCO για την προστασία της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Έχει ως µέλη ειδικούς επιστήµονες (αρχαιολόγους,
αρχιτέκτονες, χηµικούς, νοµικούς κ.ά.) από όλο τον κόσµο και
δραστηριοποιείται σε 104 χώρες στις 5 ηπείρους.
Το Ελληνικό Τµήµα του ICOMOS οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις µε την
ευκαιρία της παραπάνω επετείου. Στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων,
το Ελληνικό ICOMOS έχει προτείνει δράσεις για την καθιέρωση της ηµέρας
αυτής ως ηµέρα ελεύθερης εισόδου στα µνηµεία, τη δηµοσιοποίηση κάθε
χρόνο την ηµέρα αυτή καταλόγου των αγαθών της πολιτιστικής κληρονοµιάς
που απειλούνται και την ευαισθητοποίηση των νέων στο θέµα της προστασίας
και διατήρησης των µνηµείων.
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Ιδέες:
Ερασιτεχνική ασχολία µε θέµα την Πολιτιστική Κληρονοµιά
Επισκέψεις σε µουσεία και µνηµεία της πόλης µας
Μεγάλα παιχνίδια σε γνωστά ιστορικά µνηµεία της πόλης µε σκοπό τη
γνώση της ιστορίας των έργων
Καταγραφή των παραδοσιακών στοιχείων κτιρίων, µαγαζιών,
επαγγελµάτων, µνηµείων, εκκλησιών της πόλης µας ή περιοχών που
έχουµε πάει εκδροµή
∆ράση µε θέµα την αγιογραφία
∆ράση µε θέµα τη συντήρηση παλιών αγιογραφηµένων εικόνων και ναών
∆ράση µε θέµα το µαγείρεµα παραδοσιακών συνταγών
∆ράση µε θέµα τους Αρχαίους συγγραφείς
∆ράση µε θέµα τους παραδοσιακούς χορούς της χώρας µας, και γνωριµία
µε τις παραδοσιακές στολές της Ελλάδας
Παιχνίδι για τα προστατευόµενα µνηµεία της UNESCO είτε στην Ελλάδα
είτε παγκοσµίως

27 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα Σχεδίου (Design)
Η Παγκόσµια Ηµέρα Σχεδίου (Design) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27
Απριλίου, µε σκοπό να αναδείξει τον σηµαντικό ρόλο του κατασκευαστικού
σχεδίου και των δηµιουργών του στη δηµόσια ζωή. Την ηµέρα τιµούν οι
επαγγελµατίες του χώρου σε 17 χώρες, όχι όµως και στην Ελλάδα.
Ιδέες
∆ράση στην εστία µε εργαστήριο Τεχνικών ∆εξιοτήτων (σχεδίου) όπου οι
Ενωµοτίες θα κάνουν τα διά τους σχέδια για τη γωνιά τους
∆ιαγωνισµός γωνίας
Επίσκεψη σε εργαστήρι σχεδιαστή, γνωριµία µε το σχέδιο και παιχνίδι
σχεδιασµού π.χ. του ζώου της Ενωµοτίας και δηµιουργία κατασκευής για
το χώρο της Ενωµοτίας
Πριν από διήµερη εκδροµή ζητάµε από τους προσκόπους να σχεδιάσουν
τη γωνιά που θα φτιάξουν
∆ράση µε θέµα το ηλεκτρονικό πρόγραµµα AutoCAD

29 Απριλίου Παγκόσµια Χορού
(Για την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού σας προτείνουµε παρακάτω δράσεις από τους 5 Τοµείς
Ενδιαφερόντων).

Τον χαρακτήρισαν «κρυµµένη γλώσσα της ψυχής», «φυσική γλώσσα του
σώµατος», «ποίηση του ποδιού», «τραγούδι του σώµατος, χαράς ή πόνου»,
«επικοινωνία µεταξύ του σώµατος και της ψυχής», «βαρόµετρο που εξηγεί τι
καιρό κάνει στο σώµα µας», «ποίηµα, που κάθε του κίνηση είναι και µία
λέξη», «αγαπηµένη µεταφορά του κόσµου», «λεπτή ισορροπία µεταξύ της
τελειότητας και της οµορφιάς», «συντόµευση ευτυχίας», «υποταγή του
σώµατος στο πνεύµα»…
Ο λόγος για το χορό, που κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου έχει την παγκόσµια
τιµητική του.
Η Ηµέρα αυτή καθιερώθηκε το 1982 από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού (CID)
της UNESCO, µε σκοπό να στραφεί η προσοχή του κοινού προς την τέχνη
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του χορού. Κάθε χρόνο µάλιστα στέλνεται το επίσηµο µήνυµά του για την
Παγκόσµια Ηµέρα του Χορού σε περισσότερες από 200 χώρες,
µεταφρασµένο σε δεκάδες γλώσσες και διαβάζεται στις αντίστοιχες χορευτικές
εκδηλώσεις.
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Προτεινόµενες δράσεις
Παγκόσµια Ηµέρα Χορού
Τοµέας: Κοινωνική Συνεργασία
Τίτλος ∆ραστηριότητας: «Scoutsteps»
Ιστορία Πλαίσιο: Τα παιδιά εισάγονται στην Εθνική Σχολή Tεχνών και
Θεάµατος. Για να αποφοιτήσουν θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς τις
εξετάσεις των µαθηµάτων της σχολής. (Παιχνίδι συνεργασίας)
Ιδέες για σταθµούς «µαθήµατα»:
•
Η τέχνη του στυλ και της έκφρασης: (Εντυπωσιακές πόζες χορού)
Έχουµε στο δάπεδο ένα µεγάλο ελαιόπανο στο οποίο έχουµε ζωγραφίσει
αριθµούς ή χρώµατα (στυλ twister). Τα παιδιά καλούνται ανά group να
δηµιουργήσουν µια φιγούρα στην οποία να πατάνε µε χέρια ή πόδια τα
αντίστοιχα τετράγωνα. Επίσης θα πρέπει η στάση του σώµατος να είναι
σωστή και να υπάρχει στυλ και εκφραστικότητα στο πρόσωπο τους.
•
Η εκµάθηση των βηµάτων: Στο δάπεδο µε χαρτί του µέτρου έχουµε
ζωγραφίσει ανθρώπινες πατηµασιές καβαλιέρου και ντάµας, που τις έχουµε
αριθµήσει έτσι ώστε αν πατήσει κάποιος µε την σωστή σειρά πάνω τους να
µπορεί να χορέψει κάποιον χορό (η και όχι κάποιον γνωστό χορό, αλλά έναν
χορό που θα εφεύρουµε εµείς!). Τα µέλη της Ενωµοτίας καλούνται ανά δύο
σκυταλοδροµικά µέσα από µουσική και µε ρυθµό να πατήσουν σε όλες τις
πατηµασιές, ώστε να µάθουν τα βήµατα του χορού π.χ. tango.
•
Η σωστή στάση του σώµατος: Στον χορό και οι δεσποινίδες αλλά και
σε µερικούς χορούς οι κύριοι χρειάζονται να φοράνε τακούνια. Μέσα από τον
χορό λοιπόν µαθαίνουµε πώς να έχουµε σωστή στάση του σώµατος σε όλα
τα είδη των χορών ακόµα και στα… ψηλά πατώµατα! Τα παιδιά καλούνται να
φορέσουν τα τακούνια τους (κουτιά από γάλα εβαπορέ µε σπάγκο για
κράτηµα) και να χορέψουν έναν γνωστό χορό π.χ. καλαµατιανό, που όµως ο
καθένας θα κρατάει τον σπάγκο των διπλανών του!
Τελικός σταθµός: Ο χορός: Η κάθε Ενωµοτία έχει παρακολουθήσει όλα τα
απαραίτητα µαθήµατα. Πλέον η ώρα των εξετάσεων έχει έρθει. Ένας
βαθµοφόρος δείχνει µία µικρή χορογραφία στα παιδιά και τους δίνουµε λίγο
χρόνο για να την µάθουν και να την εµπλουτίσουν. Κατόπιν κάθε Ενωµοτία
χορεύει την χορογραφία µε τον δικό της τρόπο. Αφού τελειώσουν όλες οι
Ενωµοτίες την εξέταση ο διευθυντής της σχολής χορού τους απονέµει το
δίπλωµα της σχολής και ίσως αν θέλουµε να είναι λίγο πιο διαγωνιστικό, το
χρυσό χορευτικό παπούτσι στην Ενωµοτία που αρίστευσε στις εξετάσεις.

Τοµέας: Πνευµατική καλλιέργεια
Τίτλος ∆ραστηριότητας: «Χορεύοντας µε τους λύκους»
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Ιστορία Πλαίσιο: Τα παιδιά παρευρίσκονται στο show «χορεύοντας µε τους
λύκους». Οι Ενωµοτίες διαγωνίζονται σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων και
δοκιµασιών γύρω από τον χορό. Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι είτε ιστορικές,
είτε πάνω στο είδος των χορών ανά χώρα είτε ακόµα και του τύπου «ποιος
καθιέρωσε το περίφηµο moonwalk». Οι Ενωµοτίες ορίζουν για κάθε ερώτηση
και διαφορετικό απεσταλµένο. Κάθε ερώτηση ή δυσκολία έχει τον δικό της
βαθµό δυσκολίας και γι’ αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερους ή λιγότερους
βαθµούς. Με το που γίνει η ερώτηση ή θέσει ο παρουσιαστής την δοκιµασία
όποιος απεσταλµένος πιστεύει ότι µπορεί να απαντήσει χτυπάει µία κόρνα (ή
οτιδήποτε πούµε εµείς). Αν απαντήσει την ερώτηση ή εκτελέσει την δοκιµασία
σωστά, η Ενωµοτία του κερδίζει τους αντίστοιχους βαθµούς. Αν όχι όµως…
τότε ο παρουσιαστής… τον ρίχνει στους λύκους! (Οι λύκοι είναι οι βαθµοφόροι
οι οποίοι κρατάνε τον κάθε πρόσκοπο για να «χορέψει µαζί τους» για τις
επόµενες 3 ερωτήσεις – δοκιµασίες!)

Τοµέας: Σωµατική Αγωγή
Τίτλος ∆ραστηριότητας: «Dancing with the stars»
Ιστορία Πλαίσιο: Το γνωστό show έχει ξεµείνει από επαγγελµατίες χορευτές.
Τα µεγάλα αστέρια δεν έχουν ποιον να τους συνοδέψει στις χορογραφίες τους
κι έτσι η παραγωγή κοντεύει να τρελαθεί. Σε µία λύση έκτακτης ανάγκης
καταφεύγουν σε µία Οµάδα Προσκόπων για να βρουν τους καλύτερους
χορευτές εξ’ αυτών. Τα παιδιά περνάνε τις δοκιµασίες που τους βάζουν οι
κριτές για να δουν ποιοι θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Οι Ενωµοτίες
κινούνται ταυτόχρονα, ως οµάδες χορευτών. Η οµάδα χορευτών που θα τα
καταφέρει καλύτερα κερδίζει.
Ιδέες για σταθµούς:
•
Η γρήγορη κίνηση και ευκινησία: Κάθε χορευτής θα πρέπει να
µπορεί να κινείται γρήγορα από την µία άκρη της πίστας στην άλλη για να
µπορεί να είναι εντυπωσιακός και να προλαβαίνει τον ρυθµό στο σηµείο που
χρειάζεται. Στο κασετόφωνο της Οµάδας παίζει ένα τραγούδι γρήγορο. Σε όλη
την πίστα µας είναι κολληµένα στο πάτωµα διάφορα χαρτιά αριθµηµένα
(διαφορετικά για κάθε Ενωµοτία) που γράφουν ένα µέρος του σώµατός µας
(π.χ. αγκώνας – το παιδί θα πρέπει να ακουµπήσει τον αγκώνα του). Στην
πίστα µπαίνει ένας πρόσκοπος από κάθε Ενωµοτία. Αυτός, θα πρέπει να
κινείται γρήγορα µε σκοπό να περάσει από όλα τα χαρτάκια πριν µπει το
ρεφραίν του κοµµατιού. Κατόπιν µπαίνει το επόµενο group προσκόπων.
Σκοπός της κάθε Ενωµοτίας είναι να τελειώνουν οι πρόσκοποί της τον γύρο
πιο γρήγορα από τους άλλους.
•
Συνδυασµός χορός τραγούδι: Οι καλοί χορευτές µπορούν να
συνδυάζουν και το τραγούδι ταυτόχρονα. Όλη η Οµάδα µπαίνει µέσα σε ένα
σκοινί και αρχίζει να κινείται κυκλικά (π.χ. µε στυλ γιάγκα). Ξαφνικά η µουσική
σταµατάει και µε το που γίνει αυτό βγαίνουν όλοι από τον κύκλο και ψάχνουν
να βρουν στον χώρο µουσικά όργανα. Με το που βρουν το µουσικό τους
όργανο, επιστρέφουν στον κύκλο και λένε ένα τραγούδι χρησιµοποιώντας το
όργανο αυτό (π.χ. ντέφι, µαράκες κλπ). Το παιχνίδι είναι σε στυλ µουσικές
καρέκλες, δηλαδή πάντα κάποιος ή κάποιοι δεν θα έχουν µουσικό όργανο και

12

θα βγαίνουν από το παιχνίδι). Η Ενωµοτία που θα έχει τον τελευταίο παίκτη
στο παιχνίδι κερδίζει.
•
Η χορογραφία: οι χορευτές απαιτείται να έχουν πολύ καλή µνήµη και
να µαθαίνουν γρήγορα διάφορα είδη χορογραφιών. Ένας Βαθµοφόρος ξεκινά
να δείχνει ένα στυλ χορογραφίας (που όµως οι φιγούρες να είναι καθιστές,
όρθιες, απλωτές, κουβάρι κ.λπ.!). Με το που δείχνει τρία νέα βήµατα της
χορογραφίας τα παιδιά πρέπει να την επαναλαµβάνουν. Όποιος δεν θυµάται
την σειρά των φιγούρων βγαίνει από το παιχνίδι.
Τελικός σταθµός: Το πιο σηµαντικό σε έναν χορευτή ζευγαριού είναι να
µπορεί να διευθύνει τον καβαλιέρο ή την ντάµα του που δεν γνωρίζει και τόσο
καλά χορό. Αφού τους έχουµε δείξει ένα βασικό βήµα χορού (π.χ. τσα-τσατσα), βάζουµε τραγούδι µε τον σχετικό ρυθµό. Οι Ενωµοτίες στέκονται στην
µία άκρη της πίστας. ∆ίνουµε κάτι ογκώδες σε κάθε παιδί (π.χ. ένα πολύ
µεγάλο κοµµάτι φελιζόλ που να µην βλέπει µπροστά του και να χρειάζεται να
το αγκαλιάσει). Κάθε πρόσκοπος της Ενωµοτίας σκυταλοδροµικά θα πρέπει
χορεύοντας τα βήµατα που έµαθε και αγκαλιά µε την ντάµα ή τον καβαλιέρο
του να πάει στην άλλη άκρη της πίστας και να επιστρέψει. Η Ενωµοτία που θα
τελειώσει πρώτη κερδίζει.

Τοµέας: Τεχνικές ∆εξιότητες
Τίτλος ∆ραστηριότητας: «Η µόδα στον χορό»
Ιστορία Πλαίσιο: Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα χορού είναι κοντά. Καθώς
όµως η εµφάνιση του κάθε χορευτή πρέπει να συνάδει µε το στυλ χορού του,
οι Ενωµοτίες θα πρέπει να φτιάξουν τα χορευτικά τους ρούχα. ∆ίνουµε εµείς
τα απαραίτητα υλικά (υφάσµατα, τούλια, παγιέτες, κρόσσια, ακόµα και άσχετα
υλικά!). Κάθε πρόσκοπος της Ενωµοτίας αναλαµβάνει να φτιάξει και την
φορεσιά από ένα είδος χορού στο οποίο θα παρουσιάσει µετά και από µία
µικρή χορογραφία. Π.χ. οι χοροί που µπορεί να διαγωνιστούν µε διαφορετικές
φορεσιές είναι: µπαλέτο, φλαµένκο, µάµπο, µοντέρνο, παραδοσιακό.

Τοµέας: Ζωή Υπαίθρου
Τίτλος ∆ραστηριότητας: «Το βουβάλι που χορεύει»
Ιστορία Πλαίσιο: Εµφανίζεται το «Βουβάλι που χορεύει», αρχηγός µίας
Ινδιάνικης φυλής που είναι γνωστή για τις χορευτικές της ικανότητες. Εξηγεί
ότι η µεγάλη θεότητα του χορού έχει θυµώσει µαζί τους, γιατί στην τελευταία
τελετή κάποιοι έχασαν τα βήµατα του χορού και αυτό την προσέβαλε. Μεγάλη
ξηρασία έχει πλήξει το χωριό και ο αρχηγός πρέπει οπωσδήποτε να κάνει
κάτι.
Ιδέες για σταθµούς:
• Χορός της βροχής: Έχουν µεγάλο πρόβληµα ξηρασίας και πρέπει
οπωσδήποτε να χορέψουν το χορό της βροχής, αλλιώς θα
καταστραφούν οι σοδειές τους. ∆είχνουµε στα παιδιά ένα χορό
(πραγµατικό ή φανταστικό ή κινητικό τραγούδι) και τον χορεύουµε µαζί
τους. ∆ε µπορούµε να είµαστε σίγουροι αν τον χορέψαµε καλά, οπότε
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περιµένουµε απλά να δούµε τα σηµάδια. Ποιά σηµάδια είναι αυτά;
(Πρόγνωση καιρού)
•

Η ζέστη είναι αφόρητη. Πρέπει οπωσδήποτε να φυσήξει ένα αεράκι. Ο
µόνος τρόπος είναι να τραγουδήσουµε στον Αίολο, που είναι
υπεύθυνος για τους ανέµους (Προσκοπικό τραγούδι «ο Αίολος
θυµώνει»).

•

Οι Ινδιάνοι κατά τη διάρκεια των τελετών έχουν την προστασία των
Θεών µαζί τους και αυτό τους κάνει άτρωτους. Περπατάνε λοιπόν
πάνω σε κάρβουνα χωρίς να καίγονται. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι
µπορούν να στέκονται απλά και να µην τσουρουφλίζονται! Υπάρχουν
συγκεκριµένοι χοροί που γίνεται αυτό (µαθαίνουν τα παιδιά κάποιον
χορό που να έχει πολλή κίνηση, π.χ. στην Κρήτη υπάρχουν κάποιοι
χοροί που τους λένε «πηδηχτούς» και συνέχεια είναι σε κίνηση, λες και
δεν µπορεί να πατήσει κάποιος κάτω).

•

Οι θεότητες των Ινδιάνων είναι πολύ απαιτητικές. Και µάλιστα συνέχεια
εφευρίσκουν καινούριους χορούς. Τότε µιλάνε στο σοφό µάγο της
φυλής για να εξηγήσει τα βήµατα στους Ινδιάνους. Το πρόβληµα είναι
ότι ο µάγος γέρασε και τα έχει λίγο χαµένα και µας λέει και δικά του
βήµατα και κινήσεις και οι Θεοί θυµώνουν! Πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί και να κάνουµε µόνο όσα λέει η θεότητα. (Παιχνίδι «Ο
Αρχηγός λέει» µόνο που εδώ θα βρούµε το όνοµα µίας θεότητας (π.χ.
το χορευτικό χέλι). Όταν ο µάγος λέει «το χορευτικό χέλι λέει: πιάστε
τον δεξί σας αστράγαλο και σηκώστε τον πάνω», τα παιδιά το κάνουν.
Άµα πει «Τώρα πιάστε τον αριστερό σας αστράγαλο», όποιος το κάνει
χάνει, γιατί δεν το είπε η θεότητα, αλλά ο µάγος).

Τελικός σταθµός: Στη µεγάλη τελετή, όλη η φυλή χορεύει γύρω από τη
φωτιά. Ο υπεύθυνος για το άναµµα και τη διατήρηση της φωτιάς έχει σκεφτεί
ότι για να ικανοποιήσει τη θεότητα πρέπει να ετοιµάσει την πιο εντυπωσιακή
φωτιά που έγινε ποτέ! Επειδή µόνος του δεν θα τα καταφέρει, θα χρειαστεί
βοηθούς (φωτιές).
Τότε, εµφανίζεται ο Αρχηγός της φυλής και µας λέει ότι οι καλύτεροι χορευτές
του αρρώστησαν και θα χρειαστεί άλλους στη θέση τους. Θα πρέπει οι
χορευτές να είναι µία πολύ δεµένη οµάδα (Ενωµοτία) που θα έχει ιδιαίτερες
ικανότητες χορού. Βάζει τραγούδια και τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρίσουν
τι είδος είναι και να χορέψουν ανάλογα. Όποια Ενωµοτία κάνει ΟΛΗ µαζί ένα
χορευτικό ταιριαστό µε τον ήχο και το χορέψει γρηγορότερα από τις άλλες
γίνεται όλο και πιο αρεστή στον Αρχηγό και κερδίζει τη θέση της στην τελετή.
Βάζουµε διάφορα είδη τραγουδιών και τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν γρήγορα
και να χορέψουν όλη η Ενωµοτία µαζί κάτι που να ταιριάζει µε αυτό που
ακούνε.
* Οι ιδέες που παρατίθενται µπορούν να εµπλουτιστούν και να αποτελέσουν
αντικείµενο για ∆ράση. Βάλτε λοιπόν τη φαντασία σας και προσαρµόστε τις
ιδέες στην Οµάδα σας!!!
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