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ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
• Αποτελεί ισότιµο Τµήµα µε την Αγέλη Λυκόπουλων και την Κοινότητα 
Ανιχνευτών, αλλά κάνει δράσεις χωριστά 

• Έχει 10 - 40 Προσκόπους ηλικίας 11 - 14 ετών, που είναι µαθητές της ΣΤ' Τάξης 
∆ηµοτικού έως και της Γ' Τάξης Γυµνασίου 

• Κατευθύνεται από τον Αρχηγό Οµάδας και από 1 έως 3 Υπαρχηγούς. Για 
περισσότερους από 30 Προσκόπους µπορεί να έχει µέχρι 4 Υπαρχηγούς 

• Στην Οµάδα παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες οι Ανιχνευτές του Συστήµατος, 
µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών και την έγκριση του 
Αρχηγού Συστήµατος 

• Αποτελείται από 2 - 5 Ενωµοτίες, κάθε µία από τις οποίες αποτελεί βασικό της 
κύτταρο 
 

 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
• Όργανα διοίκησης της Οµάδας είναι το Αρχηγείο και το Συµβούλιο Τιµής της 
Οµάδας 

• Ο Αρχηγός  είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Οµάδας και την τήρηση 
των Αρχών και των Σκοπών της Κίνησης 

• Ο Αρχηγός συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των Βαθµοφόρων, των 
Προσκόπων και των Ενωµοτιών και είναι υπεύθυνος για την Ασφάλειά τους 

• Οι Υπαρχηγοί Οµάδας είναι βοηθοί και συµπαραστάτες του Αρχηγού Οµάδας 
και τους ανατίθενται αυτοτελείς αρµοδιότητες για προετοιµασία και διεξαγωγή 
δράσεων 

• Κάθε Ενωµοτία κατευθύνεται από τον Ενωµοτάρχη, ο οποίος την εκπροσωπεί 
στο Συµβούλιο Τιµής 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Αυτή πραγµατοποιείται µε: 

• Την απόκτηση εµπειριών από τη συµµετοχή του Προσκόπου σε ∆ράσεις της 
Οµάδας ή της Ενωµοτίας 

• Την ενασχόληση του Προσκόπου µε Αντικείµενα Ερασιτεχνικών Ασχολιών 
• Την ενασχόληση του Προσκόπου µε Ειδικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες 
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• Την ενασχόληση του Προσκόπου µε την Ειδικότητα του Συστήµατος στο οποίο 
ανήκει 

• Την  Αυτοεκπαίδευση του κάθε Προσκόπου 
 

∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ 
Αυτή πραγµατοποιείται µε: 

• Το Προσωπικό Παράδειγµα των Βαθµοφόρων και των Στελεχών 
• Την ανάληψη καθηκόντων στις ∆ράσεις 
• Την προσωπική φροντίδα του Αρχηγού Οµάδας στην αντιµετώπιση διαφόρων 
προβληµάτων 

• Την αξιολόγηση του Προγράµµατος από το Συµβούλιο Τιµής 
• Την αντιµετώπιση ατοµικών προβληµάτων στο Συµβούλιο Τιµής και την βοήθεια 
του Αρχηγείου στην επίλυσή τους 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Αυτή πραγµατοποιείται µε: 

• Τον καταµερισµό καθηκόντων στο Αρχηγείο και στις Ενωµοτίες 
• Την οργάνωση Υλικού 
• Την οργάνωση Πληροφόρησης και Αρχείου 
• Τον Προγραµµατισµό και την Αξιολόγηση ∆ράσεων 
• Την τήρηση Ταµείου Συνδροµών της Οµάδας, το οποίο ελέγχει η Επιτροπή 
Κοινωνικής Συµπαράστασης του Συστήµατος 
 

ΣΧΕΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ - ΟΜΑ∆ΑΣ 
• Συµµετοχή της Ενωµοτίας στον Προγραµµατισµό ∆ράσεων µε προτάσεις από το 
Συµβούλιο Ενωµοτίας προς το Συµβούλιο Τιµής δια µέσου του Ενωµοτάρχη 

• Συµµετοχή στην υλοποίηση των ∆ράσεων µε την ανάληψη καθηκόντων και την 
πραγµατοποίηση Ενωµοτιακών ή Οµαδικών ∆ράσεων 

• Αξιολόγηση ∆ράσεων από το Συµβούλιο Ενωµοτίας και µεταφορά των απόψεων 
από τον Ενωµοτάρχη στο Συµβούλιο Τιµής 

• Συµµετοχή στην οργάνωση Υλικού της Οµάδας 
• Συµµετοχή στην οργάνωση Αρχείου και Πληροφόρησης της Οµάδας 
• Άµιλλα των Ενωµοτιών για την προαγωγή των ενδιαφερόντων των 
Προσκόπων, την ενθάρρυνσή τους και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους 
 
 

 



ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

 
 
 

Οµάδα Προσκόπων 6 
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟ 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 11 - 12 ετών 

• Καλή υγεία και ενεργητικότητα 
• Κίνδυνοι ατυχηµάτων 
• Γρήγορη αύξηση ύψους 
• 9 - 10 ώρες ύπνου 
• Σχετική ανωριµότητα µε ιδιοτροπίες  
• Αύξηση ερωτικού ενδιαφέροντος 

 
 13 - 14 ετών 

• Γρήγορη αύξηση ύψους και βάρους 
• Αλλαγή σωµατικών διαστάσεων 
• Ανάπτυξη  χαρακτηριστικών φύλου (πρωτευόντων και δευτερευόντων) 
• Αύξηση ερωτικού ενδιαφέροντος λόγω ορµονικών µεταβολών 
• 9 - 10 ώρες ύπνου 
• Αδεξιότητα κινήσεων 
• ∆ιαφοροποίηση σωµατικών δυνατοτήτων αγοριών - κοριτσιών 
• Τα κορίτσια κουράζονται ευκολότερα και συνεπώς χρειάζονται µεγαλύτερο 
χρόνο ανάπαυσης 

• Αύξηση της όρεξης 
• Υπερβολική απασχόληση µε αθλητισµό ή κάτι ανάλογο 

 

 

ΝΟΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 11 - 12 ετών 

• Περιέργεια 
• Αγάπη για περιπέτεια και πειραµατισµούς 
• Ανάπτυξη υποµονής και συγκέντρωσης προσοχής 
• Εµπιστοσύνη και θάρρος (αυξάνονται µε επιτυχίες και µειώνονται µε αποτυχίες)  
• ∆εν ανέχονται πολύ κριτική 

 
 13 - 14 ετών 

• Μεγάλη δυνατότητα απόκτησης και χρήσης γνώσεων 
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• Μεταστροφή σκέψης από το πραγµατικό στο πιθανό 
• Ικανότητα αντικειµενικής και συστηµατικής  εξέτασης αφηρηµένων όρων και 
πιθανοτήτων 

• Εµφάνιση ηγετικών προσόντων στα πλαίσια της παρέας 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 11 - 12 ετών 

• Απόκτηση φίλων 
• Ατηµέλητη εµφάνιση 
• Έλεγχος συναισθηµάτων έξω από το σπίτι 
• Αγάπη για οµαδικό παιχνίδι 
• Επιφυλακτικότητα προς το άλλο φύλο 
• Μεταστροφή συναισθηµατικής σχέσης από τους γονείς στους φίλους (αµηχανία) 

 
 13 - 14 ετών 

• Αναζήτηση ταυτότητας ύστερα από δοκιµή πολλών ρόλων 
• Τρεις κατηγορίες κύκλων γνωριµιών: της ευρύτερης παρέας, της στενότερης 
παρέας ή �κλίκας� (µικρής και στενής για τα κορίτσια, µεγαλύτερης τύπου 
�συµµορίας� και λιγότερο στενής για τα αγόρια) και της ιδιαίτερης φιλίας 

• Ξεχωρίζει και οριοθετεί τον κύκλο το δικό του από αυτό των γονέων του 
• Θέλει να του συµπεριφέρονται ως ενήλικα, ενώ πιστεύει ότι του 
συµπεριφέρονται ως παιδί 

• Επιδιώκει την ανάληψη ευθυνών 
• Η εµφάνισή του γίνεται επιµελέστερη 
• Αυξάνει το ετερόφυλο ενδιαφέρον, ενώ µειώνεται  επιφυλακτικότητά του 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 11 - 12 ετών 

• Πίστη στο τίµιο παιχνίδι 
• Ευαισθησία στις κακές πράξεις 
• Πίστη στο Θεό 
• Αποδοχή των κανόνων ζωής και πειθαρχίας 

 
 13 - 14 ετών 

• Προσωπικές ανησυχίες και έναρξη διαµόρφωσης φιλοσοφίας ζωής 
• Αναζήτηση αξιών και προτύπων 
• ∆ιατύπωση κριτικής για τα υπάρχοντα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά 
συστήµατα, ενώ εφευρίσκει δικά του 

• Συνειδητοποίηση ασυµφωνίας υπαρκτού και επαναστατικά δυνητικού 
• Έναρξη ενδιαφέροντος για τους άλλους 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
• Ανάγκη παρέας συνοµηλίκων (πηγή ασφάλειας και κύρους) 
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• Ανάγκη παραδοχής από τους συνοµήλικους  και προσαρµογής στις απαιτήσεις 
�οµάδας� (εµφάνιση, συµπεριφορά, ανάπτυξη δεξιοτήτων) 

• Ανάγκη ύπαρξης µιας βάσης ασφαλείας και σταθερότητας (σε χώρο που θα είναι 
το �στέκι�) 

• Ανάγκη ύπαρξης ενός ή δύο έµπιστων φίλων 
• Ανάγκη συναίσθησης προσωπικής ταυτότητος και δυνατοτήτων 
• Ανάγκη λήψης άφθονων και ακριβών πληροφοριών για την οµαλή εξέλιξή του 
και πιθανών παραλλαγών τους για να διαλυθούν τυχόν παράλογες ανησυχίες, 
φοβίες και άγχη 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
• Απειθαρχία 
• Αρνητική ταυτότητα 
• Αδικήµατα (ψέµατα, µικροαπάτες, κλοπές, εγκληµατικότητα) 
• Κάπνισµα, οινοπνευµατώδη, ναρκωτικά 
• Πολυφαγία ή εξαντλητική δίαιτα 
• Συναισθηµατική αστάθεια 
• Ερωτικά προβλήµατα 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
• Γνώση οικογενειακού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, θρησκευτικού περιβάλλοντος 
κάθε παιδιού 

• Συνεχής προσωπική επαφή και ανάπτυξη οικειότητας 
• Πρόγραµµα προσαρµοσµένο σε κάθε ηλικία προσκόπου, ώστε ούτε οι 

µικρότεροι να θεωρούν ότι αυτό υπερβαίνει τις δυνάµεις τους, ούτε οι 
µεγαλύτεροι ότι τους υποτιµά 

• Όχι κοινωνικά στερεότυπα φύλου 
• Όχι αστεία µε τις σωµατικές αλλαγές 
• Όχι ιδιαίτερη ενασχόληση µε την ψυχοσωµατική σηµασία των συµπτωµάτων 
της ηλικίας 

• Οι βαθµοφόροι πρέπει να αποτελούν πρότυπα υπευθυνότητας χωρίς 
αυταρχισµό 

• Οι βαθµοφόροι να δηµιουργούν πλαίσια αίσθησης ασφάλειας στην Οµάδα 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ΄ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ 
 

Η ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
• Αποτελεί βασικό κύτταρο λειτουργίας της Οµάδας µε τη συµµετοχή της στις 
δραστηριότητές της, ενώ παράλληλα έχει τη δική ζωή, παράδοση και δράση 

• Έχει 6 - 9 Προσκόπους και κατευθύνεται από τον Ενωµοτάρχη 
• Παίρνει ονόµατα ζώων που αναφέρονται σε σχετικό Πίνακα του Κανονισµού και 
έχει δικό της σήµα 

• Ως φυσική µονάδα προγραµµατίζει, διοργανώνει, πραγµατοποιεί και αξιολογεί 
τις δικές τις δράσεις 

• ∆ιατηρεί και φροντίζει δικό της χώρο (Γωνιά Ενωµοτίας) µέσα στην Οµάδα, που 
εκφράζει τις προσπάθειες των µελών της και τις παραδόσεις της Ενωµοτίας και 
έχει δικό της υλικό 

 

 
 
 

Η ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
• Συµµετέχει µέσα από το Συµβούλιο Τιµής στον Προγραµµατισµό της Οµάδας 
• Μόνη της ή σε συνεργασία µε τις άλλες Ενωµοτίες διοργανώνει ∆ράσεις Οµάδας 
• Αξιολογεί τις δράσεις της Οµάδας στο Συµβούλιο Ενωµοτίας 
• Συµµετέχει στην οργάνωση Υλικού της Οµάδας 
• Συµµετέχει στην οργάνωση Αρχείου και Πληροφόρησης της Οµάδας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ 
 

Αγριογούρουνο Ιππόκαµπος Πελεκάνος 
Αγριόπαπια Καβούρι Περιστέρι 

Αγριοπερίστερο Κίσσα Πέστροφα 
Αγριόχοιρος Κόρακας Πιγκουίνος 
Αετός Κόκορας Παγώνι 
Αηδόνι Κότσυφας Πέρδικα 
Αλεπού Κούκος Σαλιγκάρι 
Αλκυόνα Κουνάβι Σκατζόχοιρος 
Άλογο Κύκνος Σκίουρος 
Αρκούδα Κριάρι Σκορπιός 
Ασβός Κάστορας Σκαραβαίος 
Αστερίας Κουκουβάγια Σκύλος 
Αίγαγροι Καρχαρίας Σολοµός 
Άλµπατρος Κόνδορας Τριζόνι 
Αστακός Λαγός Τσακάλι 
Βατράχια Λυθρίνι Τσαλαπετεινός 
Γαλέος Λύκος Ταύρος 
Γαρίδα Λέων Τίγρης 
Γεράκι Μαρίδα Φαγκρί 
Γάτα Μερµήγκι Φάλαινα 

Γυπαετός Μεταξοσκώληκας Φώκια 
Γύλος Μέλισσα Χελιδόνι 
Γύπας Νυχτερίδα Χέλι 
Γλάρος Ξιφίας Χελώνα 
Γερανός Ορτύκι Χελιδονόψαρο 
∆ελφίνι Πάπια Χαµαιλέων 
Ελάφι Πάνθηρας Χρυσαετός 
Ελέφας Παπαγάλος Χρυσόψαρο 
Ζαρκάδι Πελαργός Ψαρόνι 

 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ 
• Ο Ενωµοτάρχης αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας στην αρχή κάθε 
προσκοπικής περιόδου 

• Ο Υπενωµοτάρχης επιλέγεται µε την σύµφωνη γνώµη των µελών της Ενωµοτίας 
από τον Ενωµοτάρχη, του οποίου θα είναι βοηθός και αναπληρωτής 

• Η θητεία του Ενωµοτάρχη και του Υπενωµοτάρχη είναι ένα έτος µε δυνατότητα 
ανανέωσης 

• Προϋπόθεση ορισµού τους είναι η συµµετοχή στις δράσεις της Ενωµοτίας και 
της Οµάδας για ένα χρόνο και η απόκτηση του Αργυρού Βέλους 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ 
• Κάθε µέλος της αναλαµβάνει εκ περιτροπής αρµοδιότητες σχετικές µε τη 
λειτουργία και τις παραδόσεις της Ενωµοτίας ή τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
παρουσιάζονται (γραµµατεία, ταµείο, υλικό κ.λ.π.) 

• Ο σωστός καταµερισµός αρµοδιοτήτων συντελεί στην αρµονική συνεργασία και 
στην ίση συµµετοχή των µελών στην κοινή προσπάθεια της Ενωµοτίας 
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• Οι αρµοδιότητες εναλλάσσονται στη διάρκεια της προσκοπικής περιόδου 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ 
• Προγραµµατίζει ∆ράσεις Ενωµοτίας 
• Προτείνει ∆ράσεις Οµάδας δια µέσου του Ενωµοτάρχη στο Συµβούλιο Τιµής 
• Αξιολογεί τις ∆ράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας 
• Ασχολείται µε θέµατα ∆ιοίκησης, Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης της Ενωµοτίας 
• Παρακολουθεί την πρόοδο των µελών της Ενωµοτίας και την υποστηρίζει 
• Συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα για να προτείνει δράσεις  και θέµατα για το 
Μηνιαίο Πρόγραµµα και στο τέλος κάθε ∆ράσης για µία σύντοµη αξιολόγηση 

• Συνέρχεται έκτακτα για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων και για θέµατα 
εκπαίδευσης 
 

ΡΟΛΟΣ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ 
• Κατευθύνει την Ενωµοτία του 
• Μοιράζει τις αρµοδιότητες στα µέλη της Ενωµοτίας 
• Φροντίζει για την πρόοδο των µελών της Ενωµοτίας 
• Προάγει το Προσκοπικό Πνεύµα 
• Εκπροσωπεί µαζί µε τον Υπενωµοτάρχη την Ενωµοτία στο Συµβούλιο Τιµής 
• Συµµετέχει στις Εκπαιδεύσεις Στελεχών 
• Προσπαθεί να είναι τι παράδειγµα στα υπόλοιπα µέλη της Ενωµοτίας 

 

ΡΟΛΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 
• Ενθαρρύνουν τα Στελέχη στο έργο τους, τα βοηθούν και συνεργάζονται µαζί τους 
• Αναπτύσσουν σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και φιλίας µε τα Στελέχη των 
Ενωµοτιών 

• Βοηθούν τα Στελέχη στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων  
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• Αποτελείται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τους Ενωµοτάρχες και τους 
Υπενωµοτάρχες 

• Η ηγεσία του Συµβουλίου Τιµής ασκείται από τον Αρχηγό Οµάδας, ενώ η 
διεύθυνση των συνεδριάσεών του ανατίθεται εκ περιτροπής στα µέλη του 

• Συνέρχεται Τακτικά µια φορά το µήνα και µετά από κάθε ∆ράση για 
προγραµµατισµό και οργάνωση των εποµένων δράσεων της Οµάδας και 
Έκτακτα για αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων 

• Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Τιµής λαµβάνονται πλειοψηφικά. Μία ψήφο έχουν 
οι Βαθµοφόροι και από µία ψήφο η κάθε Ενωµοτία 
 

 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
• Προγραµµατισµός ∆ράσεων Οµάδας ύστερα από εισήγηση των µελών του 
• Οργάνωση, κατεύθυνση και αξιολόγηση ∆ράσεων Οµάδας και Ενωµοτιών 
• Αναγνώριση Προσωπικής ∆ηµιουργίας των Προσκόπων σε Αντικείµενα 
Ερασιτεχνικών Ασχολιών 

• Ανάπτυξη του Προσκοπικού Πνεύµατος στα µέλη της Οµάδας 
• Ανάθεση της οργάνωσης Οµαδικών ∆ράσεων στις Ενωµοτίες 
• Ενθάρρυνση και συντονισµός στη συµµετοχή των Προσκόπων στη διοργάνωση 
και στη διεξαγωγή δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Προόδου 
τους για την απόκτηση Βελών και για την ενασχόλησή τους σε Αντικείµενα 
Ερασιτεχνικών Ασχολιών 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
• Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής του Συµβουλίου Τιµής πρέπει να είναι γνωστά 
στα µέλη από την προηγούµενη συνεδρίαση 

• Τα θέµατα της συνεδρίασης γίνονται γνωστά γραπτώς πολύ πριν από την 
διεξαγωγή, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια καλής ενηµέρωσης των Ενωµοτιών και 
προετοιµασίας των µελών 

• Το περιβάλλον διεξαγωγής της συνεδρίασης πρέπει να είναι άνετο 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Μια τυπική διαδικασία περιλαµβάνει: 

• Προσευχή 
• Καλωσόρισµα Αρχηγού 
• Εκλογή προέδρου και γραµµατέα 
• Ανάγνωση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης και έγκρισή τους 
• Ανάγνωση θεµάτων παρούσης συνεδρίασης 
• Για κάθε θέµα ξεχωριστά γίνεται τοποθέτηση κάθε Ενωµοτίας και του Αρχηγείου, 
ακολουθεί συζήτηση επί των τοποθετήσεων και τέλος λήψη απόφασης 

• Ορισµός τόπου και χρόνου διεξαγωγής του εποµένου Συµβουλίου Τιµής 
• Κλείσιµο συνεδρίασης 
Ο χρόνος διεξαγωγής ενός Συµβουλίου Τιµής δεν πρέπει να ξεπερνά την 1 ώρα 
 

ΡΟΛΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ 
• ∆ίνει ευκαιρίες σε όλους να λένε τις απόψεις τους 
• Λέει τη γνώµη του τελευταίος 
• Παρέχει κάθε πληροφορία και εναλλακτική λύση για προτεινόµενες 
δραστηριότητες της Οµάδας ή της Ενωµοτίας 

• Υποστηρίζει τις προτεινόµενες δραστηριότητες της Οµάδας ή της Ενωµοτίας µε 
τα ανάλογα υλικά ή τους απαραίτητους ειδικούς συνεργάτες 
 

ΣΩΣΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ 
• Τα θέµατα προς συζήτηση να έχουν ήδη συζητηθεί στο Συµβούλιο Ενωµοτίας 
• Τα Στελέχη θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
• Συνέπεια στην ώρα έναρξης της συνεδρίασης 
• Όχι παρέκκλιση από τα θέµατα της συνεδρίασης 
• Τα στελέχη κάθε Ενωµοτίας πρέπει να κάθονται µαζί 
• Τα µέλη του Αρχηγείου κάθονται ανάµεσα στα υπόλοιπα µέλη 
• Ο πρόεδρος τηρεί τους κανόνες συζήτησης 
• Ο Αρχηγός Οµάδας έχει τον τελευταίο λόγο σε θέµατα Αρχών και Ασφάλειας 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Είναι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις στις οποίες συµµετέχουν Ενωµοτάρχες και 

Υπενωµοτάρχες και διακρίνονται σε: 
• Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Πρότυπης Ενωµοτίας που πραγµατοποιούνται στα 
πλαίσια του Συµβουλίου Τιµής της Οµάδας µε υπεύθυνο τον Αρχηγό Οµάδας 

• Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Πρότυπης Οµάδας που πραγµατοποιούνται στα 
πλαίσια της Τοπικής ή Περιφερειακής Εφορείας µε υπεύθυνο έναν ειδικά 
εκπαιδευµένο Βαθµοφόρο του Κλάδου 

• Στα Στελέχη που παρακολούθησαν και τους δύο τύπους Εκπαιδευτικών 
Συναντήσεων απονέµεται το ειδικό ∆ιακριτικό Σήµα Εκπαίδευσης Στελεχών 
 

 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑ 
 
 Οργάνωση 
Ξεκινά µε το Τακτικό Συµβούλιο Τιµής Ετήσιου Προγραµµατισµού, όπου µε τον 

καθορισµό των Ετησίων Στόχων προβλέπονται και για την Πρότυπη Ενωµοτία: 
• Η ηµεροµηνία έναρξης συναντήσεων της 
• Η Γωνιά της µέσα στην εστία 
• Το Έµβληµα και η Κραυγή της 
• Εκπαιδευτικός φάκελος για κάθε Στέλεχος 
• Εκπαιδευτικά βοηθήµατα 
• Ενωµοτάρχης της Πρότυπης Ενωµοτίας είναι ο Αρχηγός Οµάδας και 
Υπενωµοτάρχης ένα Στέλεχος που αλλάζει σε κάθε συγκέντρωση εκ 
περιτροπής. Οι Υπαρχηγοί συµµετέχουν ως Πρόσκοποι 
 
 Σκοπός 

• Να βοηθήσει τα Στελέχη να κατανοήσουν το ρόλο τους στην Ενωµοτία και τα 
καθήκοντά τους στην προσπάθεια ανάπτυξης της Ενωµοτίας µέσα στην Οµάδα 

• Να αποκτήσουν τα Στελέχη εµπειρίες που θα µεταφέρουν στις Ενωµοτίες τους 
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• Να αναπτυχθεί σωστό πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των Στελεχών που θα 
βοηθήσει στην λειτουργία της σωστής Ενωµοτιακής Άµιλλας  
 
 Υλοποίηση 
Ολοκληρώνεται σε τρία στάδια που πραγµατοποιούνται σε προκαθορισµένη µέρα 

και ώρα: 
• Το Συµβούλιο Ενωµοτίας, όπου γίνεται η οργάνωση της Ενωµοτίας, καθορίζεται 
τα οικονοµικά και το υλικό της, κατανέµονται οι αρµοδιότητες και 
προγραµµατίζονται τα δύο επόµενα στάδια 

• Η Συγκέντρωση Κλειστού Χώρου η οποία µπορεί να είναι και Συγκέντρωση 
Ειδικότητας του Συστήµατος, εάν αυτή δεν µπορεί να γίνει ανεξάρτητα 

• Η µονοήµερη Εκδροµή Ενωµοτίας όπου τα Στελέχη βελτιώνουν την Προσκοπική 
Τεχνική τους 
 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α 
 
 Οργάνωση 

• Οργανώνεται από την Τοπική ή την Περιφερειακή Εφορεία  
• Λειτουργεί µε τη δοµή πραγµατικής Οµάδας µε Ενωµοτίες των 6 - 9 παιδιών τα 
οποία είναι Στελέχη που έχουν παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της 
Πρότυπης Ενωµοτίας της Οµάδας τους 

• ∆ιεξάγεται µε τη µορφή συνήθως διήµερης Εκδροµής 
• Ο Ενωµοτάρχης της κάθε Ενωµοτίας αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας 
του, ενώ ο Υπενωµοτάρχης επιλέγεται από αυτόν 

• Αρχηγός της Πρότυπης Οµάδας είναι συνήθως ο Έφορος Εφαρµογής 
Προσκοπικού Προγράµµατος της Τοπικής Εφορείας ή ο Έφορος Κλάδου 
Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας. Σε κάθε περίπτωση όµως ο Αρχηγός 
θα πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων 
Προσκόπων 

• Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για: κατάλληλο χώρο εκδροµής, κατασκηνωτικό υλικό 
Ενωµοτιών, εκπαιδευτικό φάκελο για κάθε Στέλεχος, εκπαιδευτικά βοηθήµατα, 
γραφικό υλικό, Σήµατα Ενωµοτιών και Οµάδας 
 
 Σκοπός 

• Να κατανοήσουν τα Στελέχη στην πράξη και µε τη συνεργασία των Ενωµοτιών 
µέσα στην Πρότυπη Οµάδα, το Σύστηµα κατ� Ενωµοτίες 

• Να αποκτήσουν τα Στελέχη ικανότητα επικοινωνίας µε τον Αρχηγό και τα 
υπόλοιπα µέλη της Οµάδας 

• Να βελτιώσουν τα Στελέχη την Προσκοπική Τεχνική τους, ώστε να οργανώνουν 
επιτυχηµένες ∆ράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας τους 

• Να µάθουν πρακτικούς τρόπους, ώστε να βοηθούν στην εκπαίδευση τα 
υπόλοιπα µέλη της Ενωµοτίας τους 

• Να γνωρίσουν τα Στελέχη στην πράξη τη λειτουργία της σωστής Ενωµοτιακής 
Άµιλλας 
 
 Υλοποίηση 
Το πρόγραµµα της διήµερης Εκδροµής της Πρότυπης Οµάδας µπορεί να 

υλοποιηθεί µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο του Νοεµβρίου, όπου θα παρέχεται στα 
Στελέχη η δυνατότητα να βιώσουν στην πράξη τα παρακάτω θέµατα: 
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• Σύστηµα κατ� Ενωµοτίες 
• Συµµετοχή στο Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας 
• Υπόσχεση και Νόµος 
• 5 Τοµείς Ενδιαφέροντος 
• Πρόοδος του Προσκόπου 
• ∆ράσεις Οµάδας Προσκόπων 
• Παιχνίδια και Τραγούδια 
• Εκπαίδευση Προσκόπων της Ενωµοτίας 
• Ενωµοτιακή Άµιλλα 
• Σχέσεις Ενωµοτάρχη  και Αρχηγού Οµάδας 
• Σχέσεις µε Αγέλη και Κοινότητα 
• Τυπικά, Τελετές και Σχηµατισµοί 
• Γενική Συζήτηση (FORUM) 

 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
Κατά την Εκπαίδευση Στελεχών θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες έννοιες: 

• Θεµατολόγιο 
• Εκπαιδευτής 
• Παραστάτης 
• Μάθηµα 
• Επιδιοσκόπιο 
Απεναντίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι έννοιες: 

• Παιχνίδι 
• Τραγούδι 
• Φαντασία 
• Πρωτοτυπία 
• ∆ιαφήµιση 
• Εµπειρία 
• Αξιολόγηση 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (FORUM) 
 

Α΄ ΟΜΑ∆Α ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
1ο ΘΕΜΑ 
• Ποια προσόντα πρέπει να έχει ένας καλός Ενωµοτάρχης; 
• Γράψτε τη γνώµη σας για τα προσόντα του χαρακτήρα, τις ικανότητες, 

τις προσκοπικές εµπειρίες και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 
Ενωµοτάρχης Προσκόπων για να είναι καλός στα καθήκοντά του. 

2ο ΘΕΜΑ 
• Ποια βοήθεια πρέπει να παρέχει ο Ενωµοτάρχης προς κάθε καινούργιο 

Πρόσκοπο που εισέρχεται στην Ενωµοτία; 
• Αναλύστε την προσωπική βοήθεια σε φιλία, γνώσεις κλπ. που πρέπει 

να δώσει ο Ενωµοτάρχης προς κάθε νέο µέλος της Ενωµοτίας, άσχετα 
αν προέρχεται από την Αγέλη Λυκόπουλου ή όχι. 

3ο ΘΕΜΑ 
• Πως οργανώνονται οι δράσεις της Ενωµοτίας; 
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• Αναλύστε πως θα κατορθώσει ο Ενωµοτάρχης να οργανώσει µαζί µε 
τους πρόσκοπους της Ενωµοτίας του, καλύτερα τις ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ. 

• ∆ηλαδή αυτές που προγραµµατίζει, οργανώνει και πραγµατοποιεί η 
Ενωµοτία µόνη της. 

4ο ΘΕΜΑ 
• Πως µπορεί ο Ενωµοτάρχης να γίνει καλύτερος; 
• Περιγράψτε τρόπους µε τους οποίους ο κάθε Ενωµοτάρχης θα γίνει 

καλύτερος απ΄ ότι είναι τώρα. Καλύτερος σα παιδί, σα χαρακτήρας, 
σαν Πρόσκοπος, σαν Ενωµοτάρχης. 

 
Β΄ ΟΜΑ∆Α ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
1ο ΘΕΜΑ 
• Καταγράψτε τις σχέσεις που πρέπει να έχει ο Ενωµοτάρχης µε τους 
Βαθµοφόρους της Οµάδας σου. 

• Αναλύστε τις σχέσεις αυτές σε προσωπικές, σε προσκοπικές, πως 
µιλάτε και επικοινωνείτε µε τους Βαθµοφόρους σας και ιδιαίτερα µε τον 
Αρχηγό σας, πως φαντάζεστε τον εαυτό σας στη θέση του 
Βαθµοφόρου της Οµάδας. 

2ο ΘΕΜΑ 
• Πως ρυθµίζεις τη ζωή σου (σχολείο, οικογένεια, φροντιστήριο, άλλες 

ασχολίες σου, σπορ κλπ.) παράλληλα µε την απασχόλησή σου στην 
Ενωµοτία και την Οµάδα σου; Πως τα καταφέρνεις µε τις πολλές 
υποχρεώσεις που σου δηµιουργούνται; 

3ο ΘΕΜΑ 
• Πως ζεις και εφαρµόζεις το Προσκοπικό Νόµο; 
• Γράψτε πόσο πολύ εφαρµόζεις τις υπέροχες αξίες του Νόµου µας στην 

προσωπική σου ζωή, αλλά και στην προσκοπική σου ζωή. Παρατηρείς 
δυσκολίες να εφαρµόσεις το Νόµο; 

• Αν ναι, πως τα καταφέρνεις; 
4ο ΘΕΜΑ 
• Πως βλέπεις το εαυτό σου σαν Ανιχνευτή; 
• Αν έχετε ήδη Κοινότητα Ανιχνευτών στο Σύστηµά σας θα έχετε ήδη µία 
επαφή και εµπειρία µε Ανιχνευτές; Πως προετοιµάζεστε για να γίνετε 
Ανιχνευτές; Πως αισθάνεστε γι΄ αυτό; Τι περιµένετε από την Κοινότητα 
Ανιχνευτών; 

• Αν δεν έχετε καµία επαφή µε Κοινότητα, τότε τι θα θέλατε να κάνετε, µε 
τι θα θέλατε να ασχοληθείτε µετά την Οµάδα; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
Περιλαµβάνουν θέµατα από τους Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος, που είναι: 

• Πνευµατική Καλλιέργεια 
• Ζωή Υπαίθρου 
• Σωµατική Αγωγή 
• Τεχνικές ∆εξιότητες 
• Κοινωνική Συνεργασία 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Πραγµατοποιούνται είτε Οµαδικά ως ∆ράσεις Οµάδας ή Ενωµοτίας είτε Ατοµικά 
ως Ερασιτεχνικές Ασχολίες 

• Βασίζονται στους Ετήσιους Στόχους 
• Υλοποιούνται από τα Μηνιαία Προγράµµατα ∆ράσεων 

 

 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Καθορίζονται στην αρχή κάθε Προσκοπικής Περιόδου από το Τακτικό Συµβούλιο 

Τιµής του Ετήσιου Προγραµµατισµού, ύστερα από εισήγηση των Βαθµοφόρων της 
Οµάδας, λαµβάνοντας υπ' όψη: 
• Τους Παιδαγωγικούς Στόχους της Οµάδας 
• Την Ταυτότητα της Οµάδας (Πρόοδο Προσκόπων, αριθµό Βαθµοφόρων κ.λ.π.) 
• Την επικαιρότητα 
• Τους αντίστοιχους στόχους των  Προσκοπικών Κλιµακίων 
Οι Παιδαγωγικοί Στόχοι της Οµάδας καθορίζονται από τους Βαθµοφόρους της 

Οµάδας λαµβάνοντας υπ� όψη: 
• Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών (Συµβούλιο 
Τιµής) 

• Τις ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών που επηρεάζονται από τον 
κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο (συζητώντας µε γονείς, δασκάλους κ.λ.π.) 

• Τις Αρχές και τους Σκοπούς του Προσκοπισµού 
• Τη σύµµετρη ενασχόληση µε τους Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
• ∆ιαρκεί 1 Μήνα 
• Ξεκινάει συνήθως στην αρχή κάθε µήνα 
• Με αυτό υλοποιείται µέρος των Ετήσιων Στόχων 
• Αποτελεί Οδηγό και Πηγή Πρωτοτυπίας για όλες τις ∆ράσεις της Οµάδας ή των 
Ενωµοτιών που θα γίνουν στο διάστηµα που διαρκεί αυτό 
 
 ∆ιαµόρφωση Μηνιαίου Προγράµµατος 
∆ιαµορφώνεται από πίνακα προτεινοµένων ιδεών και δραστηριοτήτων που 

δίνεται έγκαιρα στο Συµβούλιο Τιµής από τις Ενωµοτίες και τους Βαθµοφόρους και 
αποφασίζεται ανάλογα µε: 
• Τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Συµβούλιο Τιµής) 
• Την επικαιρότητα (Εθνική ή Θρησκευτική γιορτή, Εκδήλωση για το περιβάλλον κ.λ.π.) 
• Τις επικρατούσες συνθήκες (Εποχή κ.λ.π.)  
• Τις υπάρχουσες δυνατότητες 
• Τους στόχους της χρονικής περιόδου 

 
 Περιεχόµενο Μηνιαίου Προγράµµατος 
Το Μηνιαίο Πρόγραµµα πραγµατοποιείται µέσα από συγκεκριµένα Προγράµµατα 

∆ράσης. Σε κάθε Μηνιαίο Πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνονται: 
• 1 τουλάχιστον Οµαδική ή ισάριθµες µε τις Ενωµοτίες Ενωµοτιακές ∆ράσεις 
Υπαίθριας Ζωής (Εκδροµές, Περιηγήσεις, Εξερευνήσεις, Κατασκηνώσεις) 

• 1 τουλάχιστον θέµα από τους υπόλοιπους Τοµείς Ενδιαφέροντος, όχι 
απαραίτητα ως αντικείµενο ξεχωριστής ∆ράσης, αλλά ενταγµένο (πολλές φορές 
σκόπιµα) στα πλαίσια µιας ∆ράσης 

• Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια Οµαδικών ή 
Ενωµοτιακών ∆ράσεων ή εργασιών Προσκόπων της Οµάδας µε κοινά 
ενδιαφέροντα 
 
 Αξιολόγηση Μηνιαίου Προγράµµατος 
Γίνεται µετά την πραγµατοποίηση του κάθε Μηνιαίου Προγράµµατος, για να 

ελεγχθεί: 
• Ο βαθµός εκπλήρωσης  Ετήσιων Στόχων 
• Ο βαθµός επιτυχίας του Προγράµµατος 
Πραγµατοποιείται από: 

• Κύκλο Συζήτησης Βαθµοφόρων και Προσκόπων 3 - 4 φορές το χρόνο για 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 

• Το Συµβούλιο Τιµής (τελική αξιολόγηση) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
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Εκπαίδευση Στελεχών 

Προσκοπικές Γνώσεις 

Επαφή µε την Κοινωνία 

Προβολή Προσκοπικού 
Έργου 

Πρόσκοπος και η Υγεία 

Αύξηση ∆ύναµης Οµάδας 

Ερασιτεχνικές Ασχολίες 

Εκδήλωση για το Περιβάλλον 

Κατασκήνωση Οµάδας 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΜΗΝΑΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
ΗΜ/ΝΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΙΚΑ ΑΞ/ΣΗ 

∆ΡΑΣΗΣ 

3/4 
 

Κλειστού 
χώρου 

Τακτική συγκέντρωση µε 
θέµατα: 
σκουπιδοαπογραφή, 
φωτ. κυνήγι σκουπιδιών, 
φύτεµα φυτών  

Ενωµοτίες Φωτογρ. 
µηχανή, 
εργαλεία 
κήπου, 
χαρτικά 

 

10/4 Ανοιχτού 
χώρου 

Ηµερήσια εκδροµή µε 
θέµατα:  
φωτιά, µαγείρεµα, ίχνη, 
σκαπανική 

Ενωµοτίες 
Υ.Ο.Π. 

Σχοινί, 
γύψος, 
σανίδες, 
χαρτικά 

 

17/4 Κλειστού 
χώρου 

Επίσκεψη στη γειτονιά 
µε θέµατα: 
∆ηµοτικές υπηρεσίες και 
κτίρια, σύλλογοι, επαφή 
µε τους κατοίκους 

Συµβούλιο 
Τιµής 

Φωτογρ. 
µηχανή, 
κασσετό-
φωνο, 
χαρτικά, 
χάρτης 
γειτονιάς 

 

24/4 Κλειστού 
χώρου 

Τακτική συγκέντρωση µε 
θέµατα: 
Αστερισµοί, ονοµασίες,  
προσανατολισµός, 
άστρα και µύθοι 

Ενωµοτίες 
Υ.Ο.Π. 

Χάρτες 
έναστρου 
ουρανού, 
χαρτικά 

 

25/4 Τακτικό 
Συµβούλιο 
Τιµής 

Αξιολόγηση Απριλίου 
Προγραµµατισµός Μαΐου

Υ.Ο.Π. Χαρτικά, 
µπισκότα 
χυµοί 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
Είναι το πρόγραµµα µίας ορισµένης ∆ράσης Κλειστού ή Ανοιχτού Χώρου το οποίο: 

• Έχει ορισµένη διάρκεια (π.χ. 1.45' για Τακτική Συγκέντρωση Κλειστού Χώρου ή µία 
ηµέρα για Εκδροµή) 

• Καταρτίζεται από το Συµβούλιο Τιµής πριν από την συγκεκριµένη ∆ράση (και 
ποτέ κατά τη διάρκειά της) 
 
 Περιεχόµενα Προγράµµατος 

• Τα επί µέρους θέµατα του προγράµµατος 
• Τις ακριβείς ώρες και τη διάρκεια κάθε θέµατος 
• Τους υπεύθυνους για την εκτέλεση του προγράµµατος 
• Τα απαιτούµενα υλικά για την υλοποίηση του προγράµµατος 

 
 Χαρακτηριστικά Προγράµµατος 

• Σκοπιµότητα (εξυπηρέτηση Ετήσιων Στόχων και εφαρµογή του Μηνιαίου 
Προγράµµατος) 

• Κίνηση (αποφυγή στατικότητας, η οποία µειώνει τη συµµετοχή των παιδιών) 
• Ποικιλία (αποφυγή µονοτονίας, η οποία µειώνει το ενδιαφέρον των παιδιών) 
• Πρωτοτυπία (κέντρισµα φαντασίας, εντυπωσιακή παρουσίαση θεµάτων) 

 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
 ∆ιαχωρισµός 

• Τακτικές Εβδοµαδιαίες 
• Ειδικές (αφιερωµένες σε κάποιον από τους Τοµείς Ενδιαφέροντος) 
• Περιβάλλοντος πόλεως (επισκέψεις σε µουσεία, εργοστάσια κ.λ.π.) 
• Εορταστικές (για Εθνικές, Θρησκευτικές, Κοινωνικές, Τοπικές εορτές) 

 
 Χρησιµότητα 

• ∆έσιµο των παιδιών  κάθε Ενωµοτίας 
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• Προσφέρονται για παρουσιάσεις ειδικών θεµάτων  και για ερασιτεχνικές 
ασχολίες 

• Προετοιµάζουν τους Προσκόπους για τις ∆ράσεις Υπαίθρου (Ανοικτού Χώρου) 
• Καλλιεργούν το συναίσθηµα του ζεστού φιλόξενου χώρου 

 
 ∆ιάρκεια και Περιεχόµενο 
Για Τακτικές Εβδοµαδιαίες Συγκεντρώσεις: 

• Τυπικά έναρξης - λήξης  15' 
• Τραγούδια  15' 
• Παιχνίδια  30' 
• Θέµα δράσης  30' 
• Ώρα Ενωµοτιών  15' 
∆ηλαδή συνολικά περίπου 1.45'. Ακολουθεί πάντοτε Συµβούλιο Τιµής και 

Αξιολόγηση της ∆ράσης 
Για Ειδικές Συγκεντρώσεις, Επισκέψεις και Εορταστικές Συγκεντρώσεις, η 

διάρκεια και το περιεχόµενο εξαρτώνται από το ακριβές αντικείµενο της 
συγκέντρωσης, το χώρο και τις επικρατούσες συνθήκες 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
 ∆ιαχωρισµός 

• Περίπατοι ή Συγκεντρώσεις Υπαίθρου 
• Εκδροµές 
• Κατασκηνώσεις 

 
 Χρησιµότητα 

• Εφαρµογή ειδικών γνώσεων 
• Αγάπη για το φυσικό περιβάλλον 
• Απεριόριστη δυνατότητα δράσης 

 
 ∆ιάρκεια 

• Για Περιπάτους από 2 ώρες µέχρι 1 ηµέρα 
• Για Εκδροµές από 2 ώρες µέχρι 1 ηµέρα 
• Για Κατασκηνώσεις από 1 ηµέρα µέχρι 15 ηµέρες 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
 Πολύ Πριν 

• Να υπάρχει πλήρες πρόγραµµα µε θέµατα επιλεγµένα από το Μηνιαίο 
Πρόγραµµα 

• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Κίνηση, Ποικιλία, Πρωτοτυπία, Εναλλαγή, 
Ζωντάνια, Επικαιρότητα, Συµµετοχή 

• Να γίνει λεπτοµερής καταγραφή του προγράµµατος και καλή προετοιµασία των 
Βαθµοφόρων 

• Να γίνει συγκέντρωση των υλικών 
• Να συµµετέχουν όλοι στην προετοιµασία και να δίνονται πρωτοβουλίες στις 
Ενωµοτίες 
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• Να γίνει καλή διαφήµιση της δράσης 
• Να ενηµερωθούν σωστά οι γονείς των παιδιών 
• Να κληθεί, εάν χρειάζεται, ειδικός συνεργάτης 
• Να συµπληρωθούν, εάν χρειάζεται, τα ειδικά έντυπα χορήγησης άδειας 

 
 Κατά την Εκτέλεση 

• Συµµετοχή όλων των παιδιών 
• Γρήγορες παρουσιάσεις 
• Όχι διακοπές "από έξω" 
• Υλικά για όλους 
• Κέφι, ζωντάνια, παιχνίδι 

 
 Μετά 

• Αποχαιρετισµός 
• Πιθανή συζήτηση µε γονείς 
• Τακτοποίηση 
• Αξιολόγηση ∆ράσης (Συµβούλιο Τιµής) 
• Προετοιµασία για Νέα ∆ράση (Συµβούλιο Τιµής) 
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∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Τυπικά Έναρξης 5΄ Οµαδικό πνεύµα,  
τάξη, αυτοπειθαρχία 

Ζωηρά Παιχνίδια 15΄ Εκτόνωση, πρόκληση ενδιαφέροντος, 
Εισαγωγή στο θέµα 

Θέµα ∆ράσης 40΄ Σκοπιµότητα ανάλογη µε το θέµα 

Τραγούδια � παιχνίδια 15΄ Εκτόνωση πρόκληση ενδιαφέροντος 

Ώρα Ενωµοτιών 15΄ Αυτοδιοίκηση,  
ανάπτυξη κοινωνικότητας 

Τραγούδια � παιχνίδια 5΄ Ψυχαγωγία,  
καλλιέργεια ατοµικών κλίσεων 

Πεντάλεπτο Αρχηγού 5΄  

Τυπικά Λήξης 5΄ Οµαδικό πνεύµα 

ΣΥΝΟΛΟ : 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου 
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∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
 

ΤΑ ΜΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Τυπικά Έναρξης 10΄ 
Προετοιµασία για εµφάνιση στο 
κοινωνικό περιβάλλον, οµαδικό 
πνεύµα, τάξη, αυτοπειθαρχία 

Αναχώρηση από Εστία. Άφιξη 
στο χώρο διεξαγωγής της 
∆ράσης 

20΄- 30΄   

∆ραστηριότητα ανάλογη µε το 
θέµα και τον χώρο 60΄ Αύξηση ενδιαφερόντων, απόκτηση 

νέων εµπειριών 

Επιστροφή στην Εστία 20΄ - 30΄ Οµαδικό πνεύµα, τάξη, 
αυτοπειθαρχία 

Τυπικά Λήξης 5΄ Οµαδικό πνεύµα 

ΣΥΝΟΛΟ : 2 ώρες και 15 λεπτά περίπου 
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∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

ΩΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 07.30 Συγκέντρωση στη λέσχη 

08.00 Αναχώρηση 

09.15 Άφιξη στο χώρο εκδροµής 

10.15 Τυπικά Έναρξης (έπαρση σηµαίας - προσευχή) 

10.30 Πρωινές δραστηριότητες 

13.00 Προετοιµασία φαγητού - γεύµα - χρόνος ενωµοτιών 

14.00 ∆ηµιουργική Ανάπαυση 

15.00 Απογευµατινές δραστηριότητες 

16.30 Προετοιµασία για αναχώρηση 

17.00 Τυπικά Λήξης 

17.15 Αναχώρηση 

18.15 Επιστροφή στη λέσχη - τακτοποίηση υλικού 

  

Εγκατάσταση 
Στήσιµο Αντίσκήνου - κατασκευές ανέσεων, εγκατάσταση µαγειρείου κ.λ.π. 
 
Πρωινές δραστηριότητες 
Αθλητικά παιχνίδια, µεγάλα παιχνίδια περιπέτειας, εξερεύνηση της φύσης, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.λ.π. 
 
∆ηµιουργική ανάπαυση  
Ενωµοτιακές δραστηριότητες, ήσυχα παιχνίδια, εκπαίδευση, κ.λ.π. 
 
Απογευµατινές δραστηριότητες 
Αθλητικά παιχνίδια, µεγάλα παιχνίδια περιπέτειας, εξερεύνηση της φύσης, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ 

 



ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

 
 
 

Οµάδα Προσκόπων 28 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
Η Πρόοδος κάθε Προσκόπου αξιολογείται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, από την 

προσπάθεια που καταβάλλει κατά τη συµµετοχή του στις ∆ράσεις της Οµάδας ή 
της Ενωµοτίας του και αναγνωρίζεται µε διαδοχικές Αναγνωρίσεις Προσπάθειας 

 
 Υπόσχεση 

• Να γνωρίζει την Υπόσχεση, το Νόµο του Προσκόπου, το Χαιρετισµό και 
περιληπτικά την ιστορία του Προσκοπισµού και τη χρήση του Προσκοπικού 
Κονταριού 

• Να έχει συµµετοχή σε 2 ∆ράσεις Υπαίθρου και 4 άλλες ∆ράσεις της Οµάδας ή 
της Ενωµοτίας του 

• Πρόσκοποι που προέρχονται από Αγέλη Λυκόπουλων, δίνουν την Υπόσχεση 
του Προσκόπου αµέσως µετά την Τελετή Ανάβασης, χωρίς να απαιτούνται οι 
παραπάνω προϋποθέσεις. Το Σήµα φοριέται στην αριστερή τσέπη και 
απονέµεται από τον Αρχηγό Οµάδας ύστερα από την εκπλήρωση των σχετικών 
προϋποθέσεων 
 

      
 

 
 Αντικείµενα Προσκοπικής Τεχνικής 
Οι Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της Προόδου του Προσκόπου µετά την Υπόσχεση, κατανέµονται σε 5 Αντικείµενα 
Προσκοπικής Τεχνικής που είναι: 
• Ζωή στη Φύση 
• Υπαίθρια ∆ιαβίωση 
• Σκαπανική - Κατασκευές 
• Α� Βοήθειες - Επικοινωνία 
• Προσανατολισµός - Τοπογραφία 
Το περιεχόµενο των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής αποτελείται από 

απλές ιδέες εφαρµογής, που πραγµατοποιούνται από τους Προσκόπους στα 
πλαίσια των Οµαδικών ∆ράσεων 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
• Σακίδιο 
• Απλοί Κόµβοι (Σταυρόκοµπος, Ψαλιδιά, Ποδόδεσµος) 
• Φυσιογνωσία 
• Προστασία Περιβάλλοντος 
• Παρατηρητικότητα - Ανιχνευτικά σηµεία 
• Σκηνή 
• Πυξίδα 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ 
• Προετοιµασία για διανυκτέρευση 
• Υγιεινή Κατασκήνωσης 
• Περιποίηση απλών τραυµάτων - ∆ιάστρεµµα 
• Υλοτοµία - Τσεκούρι 
• Φωτιά - Ασφάλεια - Μαγείρεµα 
• Λάµπες - Φακοί 
• Μαγείρεµα 
• Πρακτική πρόγνωση καιρού 
• Συνδέσεις (Σταυροειδής - ∆ιαγώνια) 
• Προσανατολισµός 

ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
• Κόµβοι - Συνδέσεις 
• Είδη σχοινιών 
• Κατασκευές µε σχοινιά 
• Στοιχεία Γαλλικής Σκαπανικής 

Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
• Α' Βοήθειες 
• Εξάρθρωση - Επίδεσµοι 
• ∆είγµατα Εντόµων - Μεταφορά τραυµατία - Ρινορραγία 
• Υγιεινή 
• Αντιµετώπιση κινδύνων 
• Συνεννόηση 
• Τρόποι επικοινωνίας 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 
• Χάρτες - Κλίµακες - Πυξίδα 
• Τοπογραφία 
• Μετρήσεις και υπολογισµοί 
• Αστερισµοί 

 
 
 
 Χάλκινο Βέλος 
Μετά την Υπόσχεση: 

• Να έχει συµµετοχή σε 3 ∆ράσεις Υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένης και 1 
εκδροµής µε διανυκτέρευση και 5 άλλες ∆ράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας 
του οι οποίες να περιλαµβάνουν θέµατα από όλους τους άλλους Τοµείς 
Ενδιαφέροντος 
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• Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής του Αντικειµένου 
Προσκοπικής Τεχνικής: �Ζωή στη Φύση� 

• Να ασχολείται µε 1 Αντικείµενο Ερασιτεχνικής Ασχολίας και να έχει παρουσιάσει 
δείγµατα εργασίας του στην Οµάδα ή στην Ενωµοτία του 
Το Σήµα φοριέται στη δεξιά τσέπη και απονέµεται από τον Αρχηγό Οµάδας 

ύστερα από την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων 
 

      
 
 
 

 Αργυρό Βέλος 
Μετά το Χάλκινο Βέλος: 

• Να έχει συµµετοχή σε 3 ∆ράσεις Υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένης και 1 
Κατασκήνωσης ή 1 Εκδροµής µε τρεις τουλάχιστον διανυκτερεύσεις και 7 άλλες 
∆ράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας του οι οποίες να περιλαµβάνουν θέµατα 
από όλους τους άλλους Τοµείς Ενδιαφέροντος 

• Να έχει συνεργασθεί για την διοργάνωση 2 ∆ράσεων από τις παραπάνω µε 
Βαθµοφόρους και άλλους Προσκόπους 

• Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής 2 Αντικειµένων 
Προσκοπικής Τεχνικής: �Υπαίθρια ∆ιαβίωση� και κατ� επιλογή ένα από τα 
υπόλοιπα εκτός αυτού του Χάλκινου Βέλους 

• Να ασχολείται µε 1 Αντικείµενο Ερασιτεχνικής Ασχολίας διαφορετικό από αυτό 
του Χάλκινου Βέλους και να έχει παρουσιάσει δείγµατα εργασίας του στην 
Οµάδα ή στην Ενωµοτία του 
Το Σήµα φοριέται στη δεξιά τσέπη και απονέµεται από τον Αρχηγό Συστήµατος 

ύστερα από ενηµέρωση από τον Αρχηγό Οµάδας για την εκπλήρωση των 
σχετικών προϋποθέσεων 

 

      
 

 
 
 Χρυσό Βέλος 
Μετά το Αργυρό Βέλος: 
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• Να έχει συµµετοχή σε 3 ∆ράσεις Υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένης και 1 
Κατασκήνωσης ή 1 Εκδροµής µε τρεις τουλάχιστον διανυκτερεύσεις άλλες απ� 
αυτές του Αργυρού Βέλους και 7 άλλες ∆ράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας του 
οι οποίες να περιλαµβάνουν θέµατα από όλους τους άλλους Τοµείς 
Ενδιαφέροντος 

• Να έχει οργανώσει 1 ∆ράση της Ενωµοτίας του και να έχει συνεργασθεί µε 
κάποιο Βαθµοφόρο στην ανάληψη κάποιου κοµµατιού δραστηριότητας σε 
Εκδροµή της Οµάδας 

• Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής 2 υπολειποµένων 
Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής εκτός αυτών του Χάλκινου και του 
Αργυρού Βέλους 

• Να του έχουν απονεµηθεί τα ∆ιακριτικά 3 τουλάχιστον Ερασιτεχνικών Ασχολιών 
διαφορετικών Τοµέων 

• Να συµµετάσχει ως µέλος τριµελούς εξερευνητικής οµάδας σε Εκδροµή  2 
ηµερών κατά την διάρκεια της οποίας θα πρέπει να επιδείξει Οργανωτικό 
Πνεύµα και Ικανότητα Προγραµµατισµού και Συνεργασίας, χρησιµοποιώντας 
αποτελεσµατικά τις Προσκοπικές Γνώσεις και Ικανότητες. Τη διοργάνωση και 
αξιολόγηση της δράσης αυτής έχει η Τοπική Εφορεία µε τη συνεργασία µε 
Βαθµοφόρους των Οµάδων των οποίων Πρόσκοποι συµµετέχουν σ� αυτήν 

• Προϋπόθεση συµµετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 
είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων απόκτησης του 
Χρυσού Βέλους 
Το Σήµα φοριέται στη δεξιά τσέπη και απονέµεται από τον Τοπικό Έφορο 

ύστερα από ενηµέρωση από τον Αρχηγό Οµάδας για την εκπλήρωση των 
σχετικών προϋποθέσεων 

 

      
 
 

 Προϋποθέσεις 
Την επίδοση κάθε Προσκόπου για την εκπλήρωση των σχετικών 

προϋποθέσεων για κάθε περίπτωση αξιολογεί ο Αρχηγός Οµάδας σε συνεργασία 
µε τους Υπαρχηγούς Οµάδας και το Συµβούλιο Τιµής 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Κάθε Πρόσκοπος αφού δώσει Υπόσχεση έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε 

Ερασιτεχνικές Ασχολίες. Η ενασχόλησή του µε Αντικείµενα Ερασιτεχνικής 
Ασχολίας αξιολογείται - σύµφωνα µε τον Κανονισµό και µε κριτήρια που 
περιγράφονται αναλυτικά σε ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. - και αναγνωρίζεται ως 
Αναγνώριση Προσωπικής ∆ηµιουργίας. Οι 5 Τοµείς Ερασιτεχνικών Ασχολιών 
είναι: 
• Πνευµατική Καλλιέργεια 



ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

 
 
 

Οµάδα Προσκόπων 32 
 

• Υπαίθρια Ζωή 
• Σωµατική Αγωγή 
• Τεχνικές ∆εξιότητες 
• Κοινωνική Συνεργασία 

 
 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 
 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 

                                                

 
 ΘΡΗΣΚΕΙΑ      

ΕΘΝΟΣ        
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΕΣ 

 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ � ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΕΣ 
Αρχαίο Ελλ. Θέατρο Αρχαιολογία Γλυπτική 
Αρχαία Ελλ. Κοινωνία Αρχιτεκτονική Εικονοληψία 
Αρχαία Ελλ. Μνηµεία Βιβλιοθηκονοµία Ζωγραφική 
Θρησκείες του Κόσµου Βιολογία Ηθοποιία 
Ιστορία Ελληνική Βοτανολογία Ηχοληψία 
Λαϊκή Τέχνη Γεωγραφία Παγκόσµια Θέατρο 
Λαογραφία Γεωλογία Λογοτεχνία 
Μυθολογία Ενέργεια Μουσική 

Πατριδογνωσία Εντοµολογία Πνευµατικά Παιχνίδια 
Χριστιανισµός Επικοινωνίες Συλλογές 

 Ηλεκτρονικά Συλλογή Νοµισµάτων 
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Σχέδιο 
 Ιστορία Παγκόσµια Φιλοτελισµός 
 Μηχανολογία Φιλοτεχνία 
 Οικονοµία Φωτογραφία 
 Τεχνολογία Τροφίµων Χορός 
 Φυσική  
 Χηµεία  

 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 
              

                                   
  ΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑΣ 
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ΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑΣ 
Α� Βοήθειες σε Ζώα Θαλασσογνωσία Αερογνωσία 

Ανίχνευση Θαλασσοπλοΐα Αερολιµενισµός 
∆ιαβίωση στο ∆άσος Ιστιοπλοΐα Αεροµοντελισµός 

Εξερεύνηση Λεµβογνωσία Ανεµοπλοΐα 
Κατασκήνωση Ναυαγοσωστική Ανεµοπορία 

Μαγειρική στην Ύπαιθρο Πλωτή Εξερεύνηση Αστρονοµία 
Ορειβασία Ποταµοπλοΐα Εξερεύνηση ∆ιαστήµατος 
Σπηλαιολογία Σηµατοδοσία Μετεωροσκοπία 
Τοπογραφία Ψάρεµα  
Φυσιογνωσία   

 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

  

 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ 
ΑΘΛΗΣΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΘΛΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΘΛΗΤΗ 

 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΗ 

Αντισφαίριση Άλµατα Αθλητική Υγιεινή 
Αντισφαίριση Επιτραπέζια Γυµναστική Ενόργανη Οργάνωση & δ/ση αγώνων
Ιστιοπλοΐα Οµαδική Γυµναστική Ρυθµική Προπόνηση 
Καλαθοσφαίριση ∆ρόµος Φίλαθλο Πνεύµα 
Κωπηλασία Ιππασία  
Πετοσφαίριση Ιστιοπλοΐα Αγωνιστική  
Ποδόσφαιρο Κολύµβηση  
Υδατοσφαίριση Οπλοµαχία  
Χειρόσφαιρο Ποδηλασία  

Οµαδικά Αθλήµατα άλλα Ρίψεις  
 Σέρφιγκ  
 Σκι Θαλάσσιο  
 Σκοποβολή  
 Χιονοδροµία  
 Ατοµικά Αθλήµατα άλλα  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤ/ΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
∆ακτυλογράφηση Βάψιµο Ανθοκοµική 
∆ερµατοτεχνία Βιβλιοδεσία Γεωργία 
∆ιακόσµηση Επιδιορθώσεις Ιχθυοκαλλιέργεια 

Καλαθοπλεκτική Ζαχαροπλαστική Κηπουρική 
Κατασκευή Παιχνιδιών Ηλεκτρολογία Κτηνοτροφία 

Κέντηµα Μαγειρική Μελισσοκοµία 
Κεραµική Μεταλλοτεχνική Πτηνοτροφία 

Ξυλογλυπτική Μοντελισµός  
Πλεκτική Ξυλουργική  

Υαλογραφία Οικοδόµηση  
Υφαντουργία Πρωτότυπες Κατασκευές  
Χαλκογραφία Ραδιοτεχνία  
Χαρτοκοπτική Ράψιµο  

 Σκαπανική  
 Τυπογραφία  
 Υδραυλικά  

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΣΗ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝ/ΦΩΣΗ 

Γραµµατεία Πρώτες Βοήθειες Παγκόσµια Λαογραφία 
∆ηµοσιογραφία ∆ενδροφύτευση Πολίτης του Κόσµου 
∆ιαφήµιση ∆ιερµηνεία Προσκοπική Αδελφότητα 
∆ιαχείριση Κοινωφελείς Υπηρεσίες Φίλοι στο Εξωτερικό 
Κατανάλωση Μεταφορά Μηνυµάτων  
Μαθητική Ζωή Νοσηλεία  
Οδική Αγωγή Ξενάγηση  

Οικογενειακές Σχέσεις Οργάνωση Εκδηλώσεων  
Πολίτης του Έθνους Παιδοκοµική  

Πωλήσεις Προσφορά στην Εκκλησία  
Συζήτηση Προσφορά σε Πάσχοντες  
Ταξίδι Πυρόσβεση  

 Ψυχαγωγία  
 
 
 Προϋποθέσεις 

• Οι εργασίες - ∆είγµατα Προσωπικής ∆ηµιουργίας του κάθε Προσκόπου, για 
οποιοδήποτε Αντικείµενο Ερασιτεχνικών Ασχολιών, παρουσιάζονται στους 
Βαθµοφόρους και στους υπόλοιπους Προσκόπους της Οµάδας του  

• Εάν κριθούν ικανοποιητικά από το Συµβούλιο Τιµής, τότε του απονέµεται το 
∆ιακριτικό της αντίστοιχης Κατηγορίας  
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• Συγκεντρώνοντας 3 ∆ιακριτικά και των 3 Κατηγοριών του ιδίου Τοµέα 
Ενδιαφέροντος, του απονέµεται το αντίστοιχο ∆ιακριτικό Σήµα Τοµέα που 
φοριέται στο δεξί µανίκι 
Αναγνωρίσεις για κάθε Προσωπική ∆ηµιουργία σε ανώτερο επίπεδο είναι 

δυνατόν να γίνουν από την Τοπική Εφορεία, την Περιφερειακή Εφορεία, την 
Εφορεία Περιοχής και την Γενική Εφορεία, σε δραστηριότητες που διοργανώνονται 
ειδικά από τα κλιµάκια αυτά, οπότε απονέµεται Ειδικό ∆ίπλωµα υπογεγραµµένο από 
τον επικεφαλής Έφορο του κλιµακίου 

 
 
 Ειδικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες 
Παρέχεται η δυνατότητα ενασχόλησης του Προσκόπου µε τα ακόλουθα 

αντικείµενα: 
• Προστασία Περιβάλλοντος 
• Πολιτιστική Κληρονοµιά 
• Φίλου της Ζωής 
• Ειδικότητας Συστήµατος (Ναυτοπροσκόπων - Αεροπροσκόπων) 
που αξιολογείται από το Συµβούλιο Τιµής και αναγνωρίζεται από τον Τοπικό 

Έφορο µε την απονοµή των αντίστοιχων διακριτικών 
 
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
 

 
   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

   
 
 
ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 
Είναι η ολοκλήρωση της προόδου κάθε Προσκόπου και οι προϋποθέσεις 

απόκτησής του είναι: 
• Να έχει αποκτήσει το Χρυσό Βέλος 
• Να έχει αποκτήσει 5 ∆ιακριτικά διαφορετικών Τοµέων Ενδιαφέροντος 
• Να έχει αποκτήσει 1 ∆ιακριτικό Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας 
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Το Σήµα φοριέται πάνω από τη δεξιά τσέπη, αντικαθιστώντας τον Χρυσό Λύκο (αν 
ο Πρόσκοπος ήταν κάτοχός του) και απονέµεται από τον Τοπικό Έφορο µετά από 
πρόταση του Αρχηγού Οµάδας 
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ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗ ΑΜΙΛΛΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΛΛΑΣ 
• Είναι ένα µέσο για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Προσκόπων ώστε να 
επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει τόσο οι Ενωµοτίες όσο και η Οµάδα 

• Είναι ένα µέσο για προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των Προσκόπων κάθε 
Ενωµοτίας, αλλά και µεταξύ των Ενωµοτιών της Οµάδας 

• ∆εν είναι µια άλλη ονοµασία για τις λέξεις «∆ιαγωνισµός» ή «Ανταγωνισµός» 
• ∆εν είναι αγώνας για την ανάδειξη του καλύτερου 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• Η ανάλυση των Ετήσιων Στόχων σε επί µέρους Στόχους οδηγεί στα θέµατα της 
Άµιλλας 

• Η διάρκεια της Άµιλλας είναι µικρή ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον. Σύνηθες 
διάστηµα µιας Άµιλλας είναι οι τρεις ή οι τέσσερις µήνες 

• Τα θέµατα της Άµιλλας πρέπει να είναι σαφή, ποικίλα και συγκεκριµένα και να 
έχουν επίπεδο λίγο ψηλότερο από αυτό που βρίσκονται οι Ενωµοτίες 

• Η παρουσίαση των θεµάτων να είναι πρωτότυπη ώστε να κινεί το ενδιαφέρον 
των παιδιών 
 

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΜΙΛΛΑΣ 
Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται τα θέµατα στον πίνακα της Άµιλλας, δηλαδή η 

Οπτικοποίηση των Στόχων, πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες: 
• Η εµφάνιση κάθε θέµατος να γίνεται σε παράσταση που να προσεγγίζεται από 
όλες τις Ενωµοτίες 

• Η  επίτευξη των στόχων της Άµιλλας δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθεί 
διαδοχική σειρά 

• ∆εν πρέπει εµφανίζεται βαθµός επιτυχίας κάθε στόχου µε τη µορφή «µέτρια», 
«καλά», «πολύ καλά» ή «άριστα», αλλά µόνο µε «Ναι» ή «Όχι», που σηµαίνει 
επίτευξη ή όχι του Στόχου  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Γίνεται στο τέλος κάθε δραστηριότητας ή κάθε µέρας σε δύο στάδια: 

• Η Ενωµοτία αξιολογεί τον εαυτό της στο Συµβούλιο Ενωµοτίας 
• Ο Ενωµοτάρχης µεταφέρει στο Συµβούλιο Τιµής την άποψη της Ενωµοτίας του 
για την επιτυχία ή όχι των Στόχων κάθε Ενωµοτίας 

• Κάθε Στόχος της Άµιλλας «επιτυγχάνεται» ή «δεν επιτυγχάνεται» 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Σ.Ε.Π.: 

• Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Οµάδας του, την κατάρτιση και την 
ορθή εφαρµογή του προγράµµατος, την τήρηση των Αρχών και των Σκοπών, 
καθώς και την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Ε.Π. 

• Κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των 
Βαθµοφόρων, των Προσκόπων και των Ενωµοτιών της Οµάδας του και είναι 
υπεύθυνος για την Ασφάλειά τους σε όλες τις Προσκοπικές δράσεις 

• Τηρεί το Ταµείο Συνδροµών της Οµάδας, που ελέγχει η Επιτροπή Κοινωνικής 
Συµπαράστασης του Συστήµατος 
 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
• Εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται 
• Έχει πρόγραµµα και είναι προσωπικά οργανωµένος 
• Συνεργάζεται µε τους Υπαρχηγούς του και τους άλλους Βαθµοφόρους του 
Συστήµατος 

• Συνεργάζεται µε τους γονείς των παιδιών 
• Ενδιαφέρεται για κάθε Πρόσκοπο 
• Μεταχειρίζεται τα κατάλληλα Μέσα 
• Παίζει σωστά το Προσκοπικό Παιχνίδι 
• Είναι το Παράδειγµα για κάθε Πρόσκοπο 
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