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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ Νο 49
Προς: Αρτηγούς Ομάδων Προζκόπων, Αρτηγούς σζηημάηων
Κοιν: Εθόρο Κλάδοσ Προζκόπων Γ.Ε.
Θέμα: "Κάζηρα Θππόηες και Δράκοι". Ενωμοηίακο Παιτνίδι Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Αγαπεηνί κνπ,
Σε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο, ε
Δθνξεία Κιάδνπ Πξνζθόπσλ, αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηνπ ελσκνηηαθνύ
παηρληδηνύ "Κάζηξα Ιππόηεο θαη Γξάθνη".
Τν παηρλίδη είλαη έλα δηαδξαζηηθό παηρλίδη γηα ηηο ελσκνηίεο ηεο
Πεξηθέξεηάο καο, κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο Πξνζθόπνπο λα νξγαλώζνπλ ηηο
Δλσκνηίεο ηνπο, λα απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο, λα πξνζθέξνπλ, λα
πξνγξακκαηίζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ελσκνηηαθό πλεύκα θαη λα θάλνπλ ηηο
Δλσκνηίεο ηνπο λα εμειηρζνύλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα ζαλ κηα παξέα.
Με απιά ιόγηα, ζηόρνο είλαη λα εληζρπζεί ην Καη’ Δλσκνηίεο ζύζηεκα
θαη θαη’ επέθηαζε λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο.
Δλεκεξώζηε ηηο ελσκνηίεο θαη πξνηξέςηε ηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό
ην παηρλίδη δηόηη ην θέξδνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη θέξδνο πάλσ απ' όια
γηα ηηο Οκάδεο καο.
Αναλστικά οι πληροφορίες για το παιτνίδι:
ΕΝΑΡΞΗ - ΔΘΑΡΚΕΘΑ
Τν παηρλίδη ζα μεθηλήζεη ην Σαββαηνθύξηαθν 22 & 23 Οθησβξίνπ 2016,
ζα εμειίζζεηαη όιε ηελ πξνζθνπηθή ρξνληά 2016-2017 θαη ζα θνξπθσζεί ζην
ηέινο απηήο. Κάζε παθέην ζηόρσλ ζα έρεη δηάξθεηα 3 κελώλ( ΝνέκβξηνΙαλνπάξην, Φεβξνπάξην-Απξίιην)
ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
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Η Δθνξεία Κιάδνπ Πξνζθόπσλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδα πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ζαλ πηλάθαο αλαθνηλώζεσλ. Αλ θάπνηα Δλσκνηία δελ έρεη πξόζβαζε
ζην δηαδίθηπν, ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επηθνηλσλία νη Βαζκνθόξνη ηεο
Οκάδαο. Κάζε ηξίκελν, ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηξηο (3) Δλσκνηηαθέο
δνθηκαζίεο.
Οη Δλσκνηίεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα 1 ηξίκελν γηα λα
δηεθπεξαηώζνπλ ηηο δνθηκαζίεο θαη λα απνζηείινπλ ζην email ηνπ Κιάδνπ
θσηνγξαθίεο ή άιιν πιηθό γηα όηη ηνπο έρεη δεηεζεί. Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζα
ππνινγίδνληαη νη ζηόρνη ηεο Δλσκνηίαο πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί θαη ην αληίζηνηρν
εηθνλίδην ζα ρξσκαηίδεηαη.
Οη δνθηκαζίεο κπνξεί λα είλαη απιέο θαη λα απαηηνύλ ιίγν ρξόλν, αιιά
κπνξεί λα είλαη πην ζύλζεηεο θαη λα απαηηνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν.
Ταπηόρξνλα, ε Δλσκνηία ζα κπνξεί λα βιέπεη ηε δξάζε ησλ άιισλ
Δλσκνηηώλ θαη λα παίξλνπλ λέεο ηδέεο.
ΥΡΗΘΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
- Ιζηνζειίδα Παηρληδηνύ: https://1332peamth.wordpress.com/
- Αίηεζε Δγγξαθήο ηεο Δλσκνηίαο ζην Παηρλίδη (ηελ ζπκπιεξώλεη ν
Αξρεγόο
Οκάδαο
γηα
θάζε
ελσκνηία
ηεο
Οκάδαο
ηνπ):
https://goo.gl/forms/CzdD2kPmx3NIAnOd2
- Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο: efproskpeamth@sep.org.gr
Η επηηπρία ελόο κεγάινπ παηρληδηνύ ρξεηάδεηαη πάληα θαη ηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή ησλ Βαζκνθόξσλ. Γη’ απηό ην ιόγν, νη Βαζκνθόξνη, ζα πξέπεη λα
ελζαξξύλνπλ ηηο Δλσκνηίεο λα αζρνιεζνύλ, λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν
ηνπο θαη λα ηα δηεπθνιύλνπλ όπνπ ρξεηάδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή
ηνπο. Σρεηηθή αθίζα θαη ηελ δηαθήκηζε θαη πξνώζεζε ηεο Γξάζεο ζα ππάξρεη
ζην site ηνπ παηρληδηνύ (ηελ θαηεβάδεηε θαη ηελ θξεκάηε ζηνλ πίλαθα
πιεξνθνξηώλ ηεο Οκάδαο ζαο).
Δμάιινπ, όηαλ νη Δλσκνηίεο καο ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη ε ζπληαγή ηνπ
Καη’ Δλσκνηίεο Σπζηήκαηνο εθαξκόδεηαη απνηειεζκαηηθά, ε Οκάδα καο
βειηηώλεηαη δηαξθώο θαη ν Πξνζθνπηζκόο επηηπγράλεη ηελ Απνζηνιή ηνπ.
Ο κεγάινο Σηόρνο ζην ηέινο ηεο ρξόληαο ζα είλαη κηα έθπιεμε γηα
όινπο, άιια γηα λα θηάζνπκε ζηελ Κνξπθή πξέπεη λα ην πηζηέςνπκε όινη καο
θαη λα αλεβνύκε βήκα, βήκα.
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Καιό Πξνζθνπηθό Παηρλίδη … κε Ιππόηεο εθπαηδεπκέλνπο θαη έηνηκνπο
γηα όια, κε Κάζηξα ηηο ελσκνηίεο καο, πξνεηνηκαζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο σο
απόξζεην θάζηξν θαη κε Γξάθνπο έηνηκνπο λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε!

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο

Σσηήξεο Σηόηθνο
Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο
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