Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΚΟΡΥΦΗ;
Αγαπητή Ενωμοτία,
Για να διαβάζεις αυτό το μήνυμα σημαίνει πως έχεις ήδη συμμετάσχει στο παιχνίδι
από τον κύκλο του 1ου Πακέτου Αποστολών και είσαι εδώ για να συνεχίσεις να
διεκδικείς την πρώτη θέση στην κορυφή ανάμεσα στις Ενωμοτίες των Προσκόπων
της Νότιας Αττικής!
Παρακάτω θα βρεις το 2ο Πακέτο με τις Προκλήσεις για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάϊο. Θυμήσου…
• Μέχρι τις 15/3 έχεις χρόνο να μας στείλεις το υλικό από το 1ο Πακέτο
αποστολών…
• Μεταξύ 24/5 και 7/6 θα πρέπει να μας στείλεις υλικό για τις προκλήσεις που
υλοποίησες
• Μπορείς να στείλεις ότι θες από φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο… οτιδήποτε που
να τεκμηριώνει αυτά που κάνατε στο scouts@nat.sep.org.gr αναγράφοντας στο
Θέμα την Ενωμοτία και το Σύστημά σας
• Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείς, μπορείς να ρωτήσεις
την/τον Αρχηγό σου, ωστόσο πρέπει να στηριχθείτε στις δυνάμεις σας για την
ολοκλήρωση των προκλήσεων!
Καλή επιτυχία!

1. Περιμένουμε να μας δείξετε, πως η Eνωμοτία σας, έζησε την
παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού (21 Μαρτίου), ή την
Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, ή την παγκόσμια ημέρα
πτήσης του ανθρώπου στο διάστημα (12 Απριλίου). Μπορείτε να
στείλετε σύντομη περιγραφή της δράσης σας, ή βίντεο ή
φωτογραφίες ...όλα καλοδεχούμενα!
Βαθμολόγηση: 1 πόντος για κάθε παγκόσμια ημέρα
5 πόντοι αν μας στείλετε και για τις 3 παγκόσμιες
ημέρες
2. Η Ενωμοτία σας πόσο μακριά πήγε τελευταία; Στείλτε μας ένα βίντεο ή ένα
φάκελο με φωτογραφίες, που να περιέχει τις πινακίδες των περιοχών που
περάσατε στην τελευταία σας 3ήμερη εκδρομή.
Βαθμολόγηση: 5 πόντοι αν η Ενωμοτία σας πήγε εκδρομή 50klm μακριά από το
Σύστημα
2 πόντοι, για λιγότερο
3. Μοιραστείτε μαζί μας, την κατασκευή που κάνατε στο διήμερο σας , για την
οποία είστε περήφανοι σαν Ενωμοτία (σακιδιοθήκη, τραπεζαρία, πύλη,
εργαλειοθήκη κλπ).
Βαθμολόγηση: 3 πόντοι για Ενωμοτιακή τραπεζαρία
1 πόντος για σακιδιοθήκη
1 πόντος για πύλη
1 πόντος για εργαλειοθήκη

4. Δείξτε μας πως μοιάζει το σωστό, το Ενωμοτιακό, το
οργανωμένο βιβλίο υλικού αλλά και το ίδιο το υλικό σας.
Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας ή μια βιντεοπαρουσίαση.
Βαθμολόγηση: 2 πόντοι για το βιβλίο υλικού
2 επιπλέον πόντοι για το καλά οργανωμένο υλικό
5. Εσείς βοηθήσατε κάποιον που σας χρειάστηκε, αυτό τον καιρό; Δείξτε μας την
πιο πρόσφατη δράση κοινωνικής προσφοράς στην οποία συμμετείχε η Eνωμοτία
σας (Μπορεί να είναι δράση της Ενωμοτίας σας, ή της Ομάδας σας ακόμα και του
Συστήματος . Φωτογραφία, βίντεο, όλα τα καλά!!!).
Βαθμολόγηση: 3 πόντοι αν η δράση έγινε από την Ενωμοτία
1 πόντος αν συμμετείχε η Ενωμοτία σε δράση της Ομάδας ή του
Συστήματος
6. Η τελευταία μας Ενωμοτιακή δράση πως πήγε; Φτιάξτε ένα ψηφιακό κολάζ από
φωτογραφίες με τις φάτσες σας εν ώρα δράσης.
Βαθμολόγηση: 2 πόντοι για όσες Ενωμοτίες έκαναν δράση εκτός λέσχης
1 πόντος για όσες έκαναν εντός. (ο προαύλιος χώρος της λέσχης
πιάνεται για εντός)

www.scouts4sdgs.gr

7. Λάβετε ως Ενωμοτία μέρος στο “Earth Hour”, στην δράση
«Ώρα της Γης» το Σάββατο 28 Μαρτίου.
Βαθμολόγηση: 5 πόντοι αν συμμετάσχετε σε δράση της Ομάδας
ή του Συστήματός σας
10 πόντοι αν πραγματοποιήσετε δράση και
Ενωμοτιακά
8. Καταγράψτε στη γειτονιά σας ποια σημεία δεν είναι εύκολα
προσβάσιμα με καροτσάκι και καταθέστε τα πορίσματά σας
στον Δήμο σας
Βαθμολόγηση: 5 πόντοι για την καταγραφή
5 πόντοι για την κατάθεση στον Δήμο
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