
 
 
 
 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
 
 

Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα 
 

 

 
Βήμα 1ο: Ο καθορισμός της ημερομηνίας για την εκδρομή της Πρότυπης Ομάδας 
(τέλη Αυγούστου). 
 
Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε εγκαίρως την ημερομηνία για την εκδρομή της 
Πρότυπης Ομάδας έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι Πρότυπες Ενωμοτίες 
της Τοπικής Εφορείας. Γνωρίζοντας από νωρίς την ημερομηνία αυτή, μπορούμε να 
προγραμματίσουμε σωστά τις συναντήσεις της Πρότυπης Ενωμοτίας έτσι ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της Εκπαίδευσης Στελεχών πριν την εκδρομή, όπως πρέπει 
να συμβαίνει πάντα. 
Επίσης πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες οργάνωσης της εκδρομής αποφασίζοντας 
προορισμό, τρόπο μετακίνησης, πρόγραμμα και ότι άλλο χρειάζεται για την 
πραγματοποίησή της. 
Η συνεννόηση αυτή μεταξύ των Αρχηγών και του Εφόρου της Τ.Ε. που θα εμπλακεί στην 
Πρότυπη Ομάδα (Έφορος Κλάδου Προσκόπων ή Προσκοπικού Προγράμματος κ.λπ.) 
μπορεί να γίνει ακόμα και τηλεφωνικά δεδομένου ότι ο κάθε Αρχηγός γνωρίζει το 
πρόγραμμα του Συστήματός του (σχετικά με αγιασμό και έναρξη) και έχει μιλήσει με τους 
Βαθμοφόρους του. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 
 
 
ΧΡΟΝΙΑ 

1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την 
   ημερομηνία λειτουργίας της Πρότυπης 

Ομάδας 
2. Συμβούλιο Βαθμοφόρων Ομάδας, στο οποίο 
   καταγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες- 
   υπεύθυνους 
3. Συγκέντρωση Ομάδος για ανάδειξη Στελεχών 

- Συμβούλιο Πρότυπης Ενωμοτίας - ανάληψη 
αρμοδιοτήτων και αντικειμένων 

4. Συναντήσεις Πρότυπης Ενωμοτίας 
5. Εκδρομή Πρότυπης Ομάδας 
6. Απονομή διακριτικών Εκπαιδευμένου 
   Στελέχους 
7. Δράσεις Σ.Τ.Ο. 
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Βήμα 2ο: Συμβούλιο Βαθμοφόρων Ομάδας – καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών και ανάληψη αρμοδιοτήτων (πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου). 
 
Αυτό το πρώτο Συμβούλιο Βαθμοφόρων της Ομάδας είναι πολύ σημαντικό και δε θα 
πρέπει να παραλείπεται. Σε αυτό ο Αρχηγός εξηγεί τη διαδικασία της ανάδειξης αλλά και 
της Εκπαίδευσης Στελεχών, γιατί πιθανό κάποιοι νέοι Βαθμοφόροι να μην έχουν 
συμμετάσχει ή παρακολουθήσει στο παρελθόν. 
Συζητούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μελλοντικών στελεχών, μιας και γνωρίζουμε το 
επίπεδο και τα παιδιά της Ομάδας μας και οι Βαθμοφόροι αναλαμβάνουν να 
προετοιμάσουν τα παιχνίδια, τα υλικά και ότι άλλο απαιτείται. 
Προετοιμάζεται επίσης η πρώτη συγκέντρωση της Ομάδας, για την Ανάδειξη των Στελεχών, 
που καλό είναι να περιλαμβάνει και κάποιες άλλες δραστηριότητες για την Ομάδα όπως 
παιχνίδια που να προϊδεάζουν τους Προσκόπους για το τι θα επακολουθήσει στη χρονιά 
αλλά που να δίνουν τροφή για ιδέες που μπορούν να προτείνουν οι Πρόσκοποι για το 
πρώτο Συμβούλιο Προγραμματισμού (για τους στόχους Ομάδας, για το πρόγραμμα κ.λπ.). 
 
 
Βήμα 3ο: Συγκέντρωση για την Ανάδειξη Στελεχών - Συμβούλιο Πρότυπης 
Ενωμοτίας- ανάληψη αρμοδιοτήτων και αντικειμένων (πρώτο Σαββατοκύριακο 
Σεπτεμβρίου). 
 
Σε αυτή τη συγκέντρωση γίνεται η Ανάδειξη Στελεχών (όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό του Κλάδου Προσκόπων), διεξάγονται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες 
της Ομάδας και ακολουθεί το πρώτο Συμβούλιο της Πρότυπης Ενωμοτίας.  
Σε αυτό, ο Αρχηγός που είναι και Ενωμοτάρχης της Πρότυπης Ενωμοτίας, φροντίζει για τη 
δημιουργία καλού κλίματος της Ενωμοτίας, διαλέγει Υπενωμοτάρχη με τη σύμφωνη γνώμη 
της Ενωμοτίας του (εξηγώντας το σκεπτικό της επιλογής του) και φροντίζει η Ενωμοτία να 
έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν (ζώο, σημαιάκι, κραυγή κ.λπ.). 
Επίσης, εξηγεί στους Προσκόπους της Ενωμοτίας του τη διαδικασία της Εκπαίδευσης 
Στελεχών και τους ενημερώνει για τις ημερομηνίες της εκδρομής της Πρότυπης Ομάδας. 
Η Πρότυπη Ενωμοτία συζητά για τα αντικείμενα στα οποία θέλει να εκπαιδευτεί (ο Αρχηγός 
τα έχει ήδη συζητήσει με τους Βαθμοφόρους άρα προτείνει και αυτός με τρόπο που αρμόζει 
σε Ενωμοτάρχη). Κάποια από αυτά μπορεί να τα αναλάβουν 2 Πρόσκοποι της Ενωμοτίας 
εφόσον το επιθυμούν (με την ανάλογη παρότρυνση από τον Ενωμοτάρχη - Αρχηγό), με τη 
βοήθεια του Βαθμοφόρου που έχει καθοριστεί στο Συμβούλιο Επιτελείου. 
Φυσικά η Ενωμοτία καθορίζει τις αρμοδιότητες και αναλαμβάνεται μία από κάθε Πρόσκοπο. 
Ο Αρχηγός εξηγεί αναλυτικά τι περιλαμβάνει η κάθε αρμοδιότητα και με ποιο τρόπο θα τη 
φέρνει σε πέρας. 
Τέλος, καθορίζονται οι ώρες και ημέρες των επόμενων συναντήσεων της Πρότυπης 
Ενωμοτίας έτσι ώστε να μπορούν όλοι να παραβρίσκονται (μπορεί να είναι και καθημερινές 
διότι δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία).  
 
 
Βήμα 4ο: Συναντήσεις Πρότυπης Ενωμοτίας 
Οι συναντήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 3-4, διεξάγονται στην Εστία ή 
κοντά σε αυτήν και η καθεμία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2-3 ώρες. 
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Ενδεικτικό πρόγραμμα συναντήσεων Πρότυπης Ενωμοτίας 
 
1η Ενωμοτιακή συνάντηση (διάρκεια: 1.30 ώρα) 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Σημαία- τυπικά 20’ Κατασκευή ελληνικής σημαίας 
και σημαίας ενωμοτίας 2 Πρόσκοποι 

 5’ 
Σύντομη περιγραφή της 
διαδικασίας των τυπικών και 
ποιος κάνει τι. 

Ενωμοτάρχης 

Οργάνωση 
Ενωμοτίας- 
αρμοδιότητες 

30’ 

Πυρογραφία ή χαλκογραφία ή 
κατασκευή με άλλο τρόπο 
εικόνων για κάθε αρμοδιότητα. Ο 
καθένας φτιάχνει από ένα και 
στο τέλος τοποθετούνται όλα σε 
ξύλο ή άλλο υλικό φτιάχνοντας 
το «ρολόι» αρμοδιοτήτων για τη 
γωνιά. 
Σύντομη συζήτηση για τη 
χρησιμότητα και τη 
σπουδαιότητα των 
αρμοδιοτήτων. 

 Βαθμοφόρος ή  2 
Πρόσκοποι 
 
 
 
 
 
 
 
Ενωμοτάρχης 

Προσκοπική 
Στολή 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

-Σκυταλοδρομία «Ντύσε τον 
Πρόσκοπο» 
Έχουμε μια κούκλα ή ένα 
χαρτόνι κομμένο σε σχήμα 
Προσκόπου και μια στολή. Ο 
καθένας τρέχει και του φοράει 
ένα κομμάτι της προσκοπικής 
στολής ή του καρφιτσώνει ένα 
σήμα στο σωστό σημείο. 
-Παιχνίδι «Βρες το λάθος» 
Ένας Πρόσκοπος 
απομακρύνεται και αλλάζει κάτι 
στη στολή του. Επιστρέφει στην 
ενωμοτία και πρέπει να βρουν οι 
υπόλοιποι τι έχει λάθος πάνω 
του.  

Βαθμοφόρος ή  2 
Πρόσκοποι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενωμοτάρχης 

Ενασχόληση με 
τις αρμοδιότητες 
(μιας και είναι η 
πρώτη 
συνάντηση είναι 
καλό να υπάρχει 
αυτός ο χρόνος) 

15’ 

Κάθε Πρόσκοπος ασχολείται με 
την αρμοδιότητα του με τη 
βοήθεια του Ενωμοτάρχη και του 
Υπενωμοτάρχη. Στην αρχική 
τακτοποίηση και συντήρηση 
υλικού Ενωμοτίας μπορεί να 
χρειαστεί η συμμετοχή όλων. 

Ενωμοτάρχης 

Συμβούλιο 
Ενωμοτίας 10’ Η Ενωμοτία αξιολογεί τη δράση 

και συζητά. Ενωμοτάρχης 
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2η Ενωμοτιακή συνάντηση (διάρκεια: 1.30 ώρα) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Νόμος- 
Υπόσχεση 

5’ 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
5’ 

- Συναρμολόγηση παζλ με το 
Νόμο και την Υπόσχεση (μπορεί 
να γίνει και σε σκυταλοδρομία 
για περισσότερη δράση) 
- Κολλάζ με φωτογραφίες από 
περιοδικά για τα άρθρα του 
Νόμου 
ή 
- Επιλογή φωτογραφιών της 
Ομάδας (1 για κάθε άρθρο) και 
δημιουργία αφίσας για το χώρο 
της Ομάδας) 
Σύντομη κουβέντα της ενωμοτίας 
για το Νόμο και την Υπόσχεση 
 

Βαθμοφόρος ή  2 
Πρόσκοποι 
 
 
 
Βαθμοφόρος ή 2 
Πρόσκοποι 
 
 
 
Ενωμοτάρχης 

Ενωμοτιακή 
γωνιά 30’ 

Κατασκευή μακέτας ενωμοτιακής 
γωνιάς ή/και αντικειμένων όπως 
σκαμνάκια, τραπεζάκια, 
καλλιτεχνικές αναφορές 
προσπαθώντας να έχουμε 
διαφορετικά υλικά και 
τεχνοτροπίες. 

Βαθμοφόρος ή 2 
Πρόσκοποι 
 

Ιστορία 
προσκοπισμού 

 
 
 
20’ 

Σύντομα σκετς ανά 2 για κάποια 
σημαντικά κομμάτια της ιστορίας 
(υπάρχει κέμενο να διαβάσουν 
πριν το προετομάσουν) Κάθε 
φορά οι υπόλοιποι προσπαθούν 
να καταλάβουν σε ποια φάση 
αναφέρεται το σκετς  

 
 
Βαθμοφόρος ή 2 
Πρόσκοποι 
 

Συμβούλιο 
Ενωμοτίας 10’ 

Η Ενωμοτία αξιολογεί τη δράση 
και συζητά. Συζητείται και 
αξιολογείται και η δουλειά που 
έγινε στις αρμοδιότητες. 

Ενωμοτάρχης 
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3η Ενωμοτιακή συνάντηση (διάρκεια:  1.30 ώρα) 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Πρόοδος – 
Ερασιτεχνικές 
Ασχολίες 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 

- Σκυταλοδρομία  
Τρέχει ο Ενωμοτάρχης μέχρι ένα 
σημείο και εκεί ένας Βαθμοφόρος του 
λέει να κάνει κάτι από τις απαιτήσεις 
για την υπόσχεση (π.χ. χαιρετισμό με 
καπέλο και χωρίς). Επιστρέφει και 
παίρνει μαζί του τον επόμενο και ο 
Βαθμοφόρος λέει στον καθένα να 
κάνει κάτι από το χάλκινο βέλος, 
τρέχουν πίσω και παίρνουν τον 
επόμενο και κάνουν κάτι από το 
αργυρό κ.ο.κ. Για το χρυσό βέλος 
βοηθάει ο Ενωμοτάρχης – (Αρχηγός) 
μιας και μπορεί να μην έχουν ακόμα 
οι Πρόσκοποι τις γνώσεις. 
- Σκυταλοδρομία: γράψε κάτι από 
κάθε τομέα που σου αρέσει. (τρόπος 
για να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα 
θέματα για Ε.Α.) 
- Αφίσες σε χαρτόνι με τις απαιτήσεις 
για κάθε στάδιο της προόδου και 
τους τομείς των Ε.Α. Σύντομη 
κουβέντα πάνω σε αυτά σχετικά με 
τρόπους παρακίνησης και βοήθειας 
των Προσκόπων για να ασχοληθούν 
με την πρόοδό τους. 

Βαθμοφόρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθμοφόρος ή 
2 Πρόσκοποι 
 
 
Ενωμοτάρχης 

Νέος Πρόσκοπος 
στην Ενωμοτία 15’  

Παντομίμα ή σκετς όπου κάποιοι 
κάνουν τα στελέχη και κάποιοι τους 
νέους Προσκόπους στην Ενωμοτία. 
Σχολιασμός και σύντομη κουβέντα 
σχετικά με το πώς τους καλωσόρισαν 
στην Ενωμοτία και τους έκαναν να 
νοιώσουν άνετα. 

Βαθμοφόρος ή 
Ενωμοτάρχης 

Ενωμοτιακή 
δράση 

 
 
30’ 

Προετοιμασία ενωμοτιακής δράσης 
για την επόμενη συνάντηση- 
κατασκευή ενωμοτιακού φακέλου 
(πρόγραμμα, διαιτολόγιο, υλικά 
κ.λ.π.) 

 
 
Ενωμοτάρχης 

Εξοπλισμός 
εκδρομής 

 
 
10’ 

Παιχνίδι με κρυμμένα αντικείμενα 
που έχουν ένα σημάδι (π.χ. κόκκινη 
κορδέλα)- τα βρίσκουν- αξιολογούν 
αν είναι χρήσιμα και φτιάχνουν με 
πρότυπο τρόπο ένα σακίδιο. 

 
 
Βαθμοφόρος ή 
2 Πρόσκοποι 
 

Συμβούλιο 
Ενωμοτίας 10’ 

Η Ενωμοτία αξιολογεί τη δράση και 
συζητά. Συζητιέται και αξιολογείται 
και η δουλειά που έγινε στις 
αρμοδιότητες. 

Ενωμοτάρχης 

 



 6

4η Ενωμοτιακή συνάντηση – δράση Ενωμοτίας στην εστία ή κοντά σε αυτήν  
 
Το πρόγραμμα της δράσης προφανώς το έχει προετοιμάσει η Ενωμοτία οπότε δεν είναι 
σκόπιμο να δοθεί σε αυτό το σημείο. 
Είναι καλό (έως απαραίτητο) να περιλαμβάνει ενωμοτιακό μαγείρεμα (όλοι μαζί) και όχι 
φαγητό από το σπίτι καθώς η διαδικασία προετοιμασία του φαγητού θα «δέσει» την 
Ενωμοτία. Αν είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και ψήσιμο θα δώσει και έναν έντονο τόνο 
περιπέτειας.  
Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος σχεδόν σίγουρα οι Πρόσκοποι θα αρχίσουν 
να συζητούν και ο Ενωμοτάρχης- Αρχηγός θα μπορέσει να διακρίνει και να συζητήσει τις 
ανασφάλειες που πιθανόν να έχουν.  
Τέλος, μιας και η Πρότυπη Ενωμοτία θα έχει φτάσει στην τελευταία της συνάντηση, ο 
Ενωμοτάρχης πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα σχετικά με το ρόλο του στελέχους, να 
ακούσει τι έχουν να πουν οι Πρόσκοποι και να τους δώσει συμβουλές και ενθάρρυνση. 
 
Στο Συμβούλιο Ενωμοτίας με τη λήξη της δράσης θα πρέπει να αποφασίσει η ενωμοτία 
και ποιος θα είναι Ενωμοτάρχης την πρώτη ημέρα της Πρότυπης Ομάδας (ανά ημέρα θα 
αλλάζουν) και αυτός με τη σειρά του να επιλέξει Υπενωμοτάρχη. Είναι θεμιτό, ο Αρχηγός 
να παροτρύνει τα παιδιά να επιλέξουν κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία ως 
στέλεχος για να αρχίσει να έχει εμπειρίες ως Ενωμοτάρχης ή Υπενωμοτάρχης. 
 
 
Βήμα 5ο: Εκδρομή Πρότυπης Ομάδας 
 
Η εκδρομή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια διανυκτέρευση στο ύπαιθρο. 
Οι Πρότυπες Ενωμοτίες έχουν από έναν παραστάτη- έμπειρο βαθμοφόρο ο οποίος τους 
καθοδηγεί ώστε να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους και ΔΕΝ πρέπει να 
παραμερίζει τον Ενωμοτάρχη και το ρόλο του. 
Το πρόγραμμα έχει δομή εκδρομής Ομάδας Προσκόπων και θα πρέπει οι δραστηριότητες 
να είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις προσκοπικές γνώσεις των στελεχών, 
 
Ακολουθούν μερικές ιδέες για προσκοπικές γνώσεις που θα είναι καλό να 
συμπεριλαμβάνονται στα παιχνίδια και τις δραστηριότητες της εκδρομής, ώστε να τα 
ξαναθυμηθούν τα στελέχη και να μπορούν αργότερα να τα δείχνουν στους Προσκόπους 
των Ενωμοτιών τους. 

 
ΓΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κόμποι- συνδέσεις Στην εγκατάσταση των Ενωμοτιών με 
πιθανή  
βοήθεια από Βαθμοφόρο 
ή/και σε μεγάλο παιχνίδι (π.χ. κατασκευή 
άρματος -πλαίσιο γεφυροποιίας με 
κοντάρια και αρματοδρομίες ενωμοτιών) 

Μορς- τρόποι επικοινωνίας Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών ή/και σε 
πεζοπορία με δραστηριότητες και 
σταθμούς στην πορεία. 

Πυξίδα- προσανατολισμός- χάρτης- 
οδοιπορικό 

Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών ή/και σε 
πεζοπορία με δραστηριότητες και 
σταθμούς στην πορεία. 

Πρώτες βοήθειες Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών , 
σκυταλοδρομία με φορείο. 

Ανεμολόγιο Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών  
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Κατασκευές ανέσεων και μεγάλες κατασκευές Κατασκευή μινιατούρας σε μεσημεριανή 
οργανωμένη ανάπαυση 

Αστερισμοί Νυχτερινό παιχνίδι αστερισμών 
(περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά) 

Μέτρηση ύψους- πλάτους  Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών ή/και σε 
πεζοπορία με δραστηριότητες και 
σταθμούς στην πορεία. 

Ιχνηλασία- αποτύπωση ίχνους Σε μεγάλο παιχνίδι σταθμών ή/και σε 
πεζοπορία με δραστηριότητες και 
σταθμούς στην πορεία. 

Λάμπες και χρήση γκαζιού Από τον υπεύθυνο Βαθμοφόρο υλικού 
την ώρα που είναι να τα 
χρησιμοποιήσουν ή και από τον 
παραστάτη 

   
 

Βήμα 6ο: Απονομή διακριτικών Εκπαιδευμένου Στελέχους 
 
Αυτό μπορεί να γίνει και στον αγιασμό ή στη συγκέντρωση της Ομάδας ώστε να δουν οι 
Πρόσκοποι της Ενωμοτίας ότι τα στελέχη τους προσπαθούν να γίνονται συνέχεια 
καλύτεροι για να βοηθούν και να καθοδηγούν την Ενωμοτία τους. 
 
 
Βήμα 7ο: Δράσεις Συμβουλίου Τιμής Ομάδας 
 
Όποτε κριθεί ότι είναι χρήσιμο, αναγκαίο και εφικτό οργανώνονται δράσεις από το Σ.Τ.Ο. 
χωρίς, αυτό να επηρεάζει τη λειτουργία της Ομάδας και με προσοχή να μη δημιουργηθεί 
αρνητικό κλίμα στην Ομάδα. 
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