
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆ράσεις Οµάδας 
Προσκόπων 



 

Οι ∆ράσεις της Οµάδας Προσκόπων 
 

 Έχουν ένα ή περισσότερα (το πολύ 2-3)  ΘΕΜΑΤΑ µέσα από τους 5  Τοµείς  
Ενδιαφερόντων. 

 
(Τα ΘΕΜΑΤΑ µε τα οποία η Οµάδα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ) 
 

 Είναι κάποιου ΕΙ∆ΟΥΣ, ανάλογα µε το ποίος τις διεξάγει. 
 

 Έτσι υπάρχουν Οµαδικές δράσεις 


 Ενωµοτιακές δράσεις και δράσεις 


 Ερασιτεχνικών Ασχολιών. 
 

 έχουν κάποια ΜΟΡΦΗ, ανάλογα µε το χώρο όπου διεξάγονται. Έτσι υπάρχουν 

δράσεις: 
 

 Κλειστού χώρου 


 Περιβάλλοντος πόλης και 


 Υπαίθρου. 
 

 Έχουν κάποια ∆ΟΜΗ, δηλαδή αποτελούνται από συγκεκριµένα µέρη σε µια 
ορισµένη σειρά (Τυπικά, παιχνίδια, τραγούδια, παρουσιάσεις, κ.λ.π.). 

 
 Έχουν κάποιους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ, που αναλαµβάνουν να οργανώνουν και να 

διευθύνουν ένα ή περισσότερα ΜΕΡΗ της δράσης (Βαθµοφόροι, Σ.Τ., ενωµοτία 

κλπ). 
 

Τέλος, οι δράσεις Οµάδας Προσκόπων είναι πάντα και µόνο: 
 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
 
 
 
 



 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Σηµασία 
 

Μέσα σε έναν κόσµο αποµ ονωµ ένο, όπου βασιλεύει ο ατοµισµός και το συµφέρον, 

οι δράσεις προσφοράς ανοίγουν έναν άλλο δρόµο στις καρδιές των παιδιών. 
 
 Τους αναπτύσσουν πνεύµα αγάπης και τα οδηγούν στη συνειδητοποίηση της 

κοινής µοίρας των ανθρώπων. 
 
 Συµβάλλουν στην ηθική και πνευµατική τους καλλιέργεια.  

 Τους αποκαλύπτουν τη χαρά του "να δίνεις". 

 

2. Έννοια 
 

Πάνω από όλα µας ενδιαφέρει τι γράφεται στην ψυχή του παιδιού. Ο Προσκοπισµός  
δεν είναι φιλανθρωπικό σωµατείο, που σηµαίνει ότι η προσφορά αποβλέπει 

περισσότερο στην ωφέλεια εκείνου που προσφέρει και λιγότερο στην ενίσχυση εκείνου 

που δέχεται. 
 
 Μια προσφορά µπορεί να είναι υλική η ηθική, µικρή ή σπουδαία. 

 
 Πάντοτε όµως δοσµένη µε αγάπη - όχι µε οίκτο. 

 Με ταπείνωση - όχι µε αλαζονεία. 

 

3. Μερικές ιδέες προσφοράς για την Οµάδα Προσκόπων. 
 
o Προετοιµασία - οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (πρωτοχρονιάτικη, αποκριάτικη 

γιορτή, ηµέρα σκέψεως, γενέθλια κ.α.).  
 
o  Νοικοκυριό υλικού οµάδας ή Αγέλης 

 
o  Συµπαράσταση σε φτωχές οικογένειες προσκόπων. 

 
o "Υιοθέτηση" Αγέλης, Οµάδας ή Συστήµατος ενός χωριού (συνεργασία, αµοιβαίες   

επισκέψεις, κοινή καλοκαιρινή δράση, αποστολή υλικού, εκπαιδευτικών εντύπων, 

βιβλίων κλπ.).  
 
o Βοήθεια στη δηµιουργία µιας καινούριας Οµάδας ή Αγέλης στη συνοικία ή στο 

γειτονικό χωριό (εργασία για τη διαµόρφωση της Εστίας, οργάνωση, συµµετοχή   
στις συγκεντρώσεις).  

 
o  ∆ράσεις προσφοράς µε την ευκαιρία µεγάλων γιορτών (Χριστούγεννα - 

Πάσχα).  

o  Επίσκεψη και δώρα στους στρατιώτες των ακριτικών φυλακίων 
 
o  Προσφορά σε ακριτικά χωριά (αποστολή ρούχων, βιβλίων, 

παιχνιδιών).  

o  Κατασκηνώσεις υπηρεσίας 
 



o  Βοήθεια στους φτωχούς της Ενορίας (συνεννόηση µε την 

Εκκλησία)  

o  Βοήθεια σε θεοµηνίες και σε εράνους 
 
o  Αναδάσωση, καθαρισµός πεύκων από τις κάµπιες, καθαρισµός 

ακτών  

o  Εκστρατεία καθαριότητας πόλης 
 
o Παροχή υπηρεσιών στον Κοινοτικό Σταθµό Α΄ 

Βοηθειών  

o Προσφορά σε εκκλησιαστικές ακολουθίες 

 


