
 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 29/2019 

Προς: Αρχηγούς Συστημάτων 

Κοιν: Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών 

Θέμα: Ανιχνευτικό εργαστήρι « Εισαγωγή στην τέχνη των animateur» 

 
Αγαπητοί μου Αρχηγοί, 

Στα πλαίσια προγραμματισμού της η Κοινότητα Ανιχνευτών του 9ου Συστήματος Ν/Π Πειραιά 
διοργανώνει ανιχνευτικό εργαστήριο με θέμα: « Εισαγωγή στην τέχνη των animateur.» Το εργαστήριο 
θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων (Μαρίνα Ζέας, έναντι Ακτής 
Μουτσοπούλου 52), την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 από τις 09:00 έως και τις 17:30. 
Ανώτατη συμμετοχή 12 έως 14 ανιχνευτές. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Οι ανιχνευτές που 
θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους μεσημεριανό και απογευματινό.  

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί με τη συνδρομή Ειδικού Συνεργάτη και Βαθμοφόρου Δημήτρη 
Τρίμμη, ο οποίος εργάζεται ως animateur και γραφίστας σε γνωστή εταιρία παιδικού θεάματος και έχει 
παίξει σε παιδικές παραστάσεις και promotional events σε πολυκαταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Οι ανιχνευτές θα ανακαλύψουν τις άγνωστες πτυχές ενός όχι τόσο διαδεδομένου, αλλά 
διασκεδαστικού επαγγέλματος. Οι κατά κόσμων «κλόουν» (διασκεδαστές/ εμψυχωτές) είναι μία 
ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων, από τα παιδικά party στα οποία βρισκόμασταν. Τι χρειάζεται 
όμως για να γίνει κάποιος animateur; Από το παιδικό παιχνίδι και το facepaint, μέχρι τα ξυλοπόδαρα 
και το juggling, το εργαστήριο αυτό θα εστιάσει σε μία πρώτη προσέγγιση στο επάγγελμα που κάνει 
τα παιδιά ανά τον κόσμο να χαμογελούν! 

Η ενδυμασία των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι η παρακάτω: Αθλητικά παπούτσια, 
δεύτερο ζευγάρι κάλτσες (μεγάλο μέρος του εργαστηρίου θα γίνει χωρίς παπούτσια), μακρύ παντελόνι 
φόρμα, κοντομάνικο μπλουζάκι (αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό θα ήταν φόρμα και μπλουζάκι να 
είναι μαύρα και χωρίς στάμπες), μεγάλο χαμόγελο και όρεξη για παιχνίδι! 
 

 

 



Δηλώσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο θα πρέπει να αποσταλούν στο email του κλάδου 
Ανιχνευτών anixnpes@sep.org.gr μέχρι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.   

 
 

                       
 
          Με προσκοπικούς χαιρετισμούς 
                Δημήτρης Α. Δεουδές 

 

 

 

   Περιφερειακός Έφορος 

   Προσκόπων Σαρωνικού 
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