Σύστηµα κατ’ Ενωµοτίες

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"
...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο
Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..."
Β.Ρ.
"Ο Προσκοπισµός είναι παιδαγωγικό παιχνίδι για παιδιά και νέους. Είναι, λοιπόν, λογικό η
φυσική µονάδα των παιδικών παιχνιδιών, η παρέα, η συντροφιά, να είναι η θεµελιώδης
µονάδα οµαδικής δράσης στην Οµάδα Προσκόπων. Έτσι, 6 - 9 παιδιά αποτελούν µια
Ενωµοτία και 2 - 5 Ενωµοτίες απαρτίζουν µια Οµάδα Προσκόπων, που ζει µε βάση την
Ενωµοτία και εργάζεται µ' ένα πρωτοποριακό για την εποχή του σύστηµα, που έχει
καθιερωθεί να ονοµάζεται "Το Κατ' Ενωµοτίες Σύστηµα".
Το κατ' Ενωµοτίες σύστηµα χρησιµοποιεί το πνεύµα της Ενωµοτίας, δηλαδή αυτή την
ιδιότυπη φιλική, αδελφική ατµόσφαιρα κάθε Προσκοπικής παρέας, καθώς και το πνεύµα
Άµιλλας, δηλαδή τη διάθεση για συνεχή βελτίωση παιδιού και Ενωµοτίας, µε στόχο ν'
αναπτύξει την αυτενέργεια, αυτοδιοίκηση, αυτοεκπαίδευση και αυτοπεποίθηση των
παιδιών."
Χαρακτηριστικά στοιχεία της Ενωµοτίας είναι :
·

Η ελεύθερη επιλογή της από τον Πρόσκοπο
Κάθε παιδί διαλέγει την Προσκοπική εκείνη συντροφιά που ικανοποιεί τις προσωπικές
του προσδοκίες.

·

Η ανάδειξη του Ενωµοτάρχη από τα παιδιά για συγκεκριµένη θητεία.
Όπως σε κάθε παρέα παιδιών έτσι και στην Ενωµοτία ξεχωρίζει πάντοτε ένα παιδί
που

αναδεικνύεται

και

αναλαµβάνει

τα

καθήκοντα

του

Ενωµοτάρχη.

Ο

Υπενωµοτάρχης επιλέγεται από τον Ενωµοτάρχη µε τη σύµφωνη γνώµη των
παιδιών.
·

Η γωνιά
Κάθε παρέα έχει το "στέκι" της. Έτσι και η Ενωµοτία έχει τη γωνιά της, το δικό της
χώρο στην εστία όπου ζει, κινείται, εργάζεται και δηµιουργεί.

·

Το όνοµα και το σήµα (ζώο)
Το οποίο έχει πάρει από κάποιο ζώο, ψάρι ή πουλί, κατά προτίµηση από τον τόπο
τους, και δίνει ξεχωριστή οντότητα και ταυτότητα στην Ενωµοτία.

·

Η κραυγή, το ρητό και το τραγούδι της
Με την κραυγή της εκφράζεται σαν σύνολο και δηλώνει τη παρουσία της. Το ρητό
της κατέχει περίοπτη θέση στη γωνιά της. Το τραγούδι που µιλάει για την Ενωµοτία,
τα χαρακτηριστικά του ζώου της και καµιά φορά για την ιστορία της.

·

Το πνεύµα και οι παραδόσεις
Είναι η φιλική ατµόσφαιρα, που συνδέει τα µέλη της και τα κάνει να ενεργούν το
καθένα χωριστά και όλα µαζί για την κοινή πρόοδο και το καλό της Ενωµοτίας. Οι
εµπειρίες και τα βιώµατα που µοιράζονται, οι καλές και οι κακές στιγµές που
ενώνουν τα µέλη της και δηµιουργούν τους Προσκόπους της του χθες και του
σήµερα.

·

Το υλικό
Με αυτό συµµετέχει στις δράσεις της Οµάδας αλλά προγραµµατίζει, οργανώνει και
πραγµατοποιεί τις δικές της Ενωµοτιακές δραστηριότητες.

·

Ο εσωτερικός καταµερισµός αρµοδιοτήτων
Κάθε

παιδί

µέσα

στην

Ενωµοτία

έχει

µια

αρµοδιότητα.

Οι

Πρόσκοποι

εναλλάσσονται στις αρµοδιότητες της Ενωµοτίας κάθε τρεις µήνες συνήθως. Με τον
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναλάβουν τις αρµοδιότητες που
επιθυµούν και πιθανά έχουν ιδιαίτερη κλίση αλλά και εκείνες τις οποίες διστάζουν,
αν και πραγµατικά τα ενδιαφέρουν.
Η εναλλαγή των παιδιών στις αρµοδιότητες είναι ιδιαίτερα σηµαντική ώστε να
αποφεύγεται η ανάληψη κάποιων αρµοδιοτήτων σταθερά µόνο από αγόρια ή µόνο
από κορίτσια.
·

Οι Ενωµοτιακές δράσεις σαν βασικό στοιχείο του προγράµµατος της Οµάδας.
Οι Βαθµοφόροι πρέπει να ενθαρρύνουν την πραγµατοποίηση ενωµοτιακών
δράσεων γιατί µέσα από αυτές:

 ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών για δράση και περιπέτεια, αναπτύσσεται η
συνεργασία µεταξύ τους,

 προσδιορίζονται εργασίες και αναλαµβάνονται υπευθυνότητες από τα ίδια τα παιδιά,
 τα παιδιά σταθµίζουν τις δυνατότητές τους και αρχίζουν να έχουν εµπιστοσύνη σε
αυτές,
 μαθαίνουν να αξιολογούν μόνα τους και να προσπαθούν για το καλύτερο.
Η Ενωμοτία συμμετέχει σαν βασικό κύτταρο σε ΟΛΑ τα επίπεδα δραστηριότητας της
Ομάδας Προσκόπων.
 Στον προγραμματισμό
Μια φορά το μήνα η Ενωμοτία συναντιέται κάνει συμβούλιο Ενωμοτίας και προτείνει
δράσεις και θέματα για το μηνιαίο πρόγραμμα της Ομάδας που μεταφέρονται από τον
Ενωμοτάρχη στο μηνιαίο τακτικό Συμβούλιο Τιμής προγραμματισμού. Ακόμα η
Ενωμοτία επιλέγει και οργανώνει Ενωμοτιακές δράσεις.





Στην υλοποίηση
Συμμετέχει σαν λειτουργική μονάδα στις ομαδικές δράσεις
Οργανώνει δραστηριότητες για ολόκληρη την ομάδα
Υλοποιεί δράσεις για την ίδια

 Στην αξιολόγηση
Το συμβούλιο της Ενωμοτίας αξιολογεί τις δράσεις που πραγματοποίησε ή αυτές που
συμμετείχε και την επίτευξη ή όχι των στόχων της "Άμιλλας" από την Ενωμοτία. Οι
απόψεις της Ενωμοτίας εκφράζονται από τον Ενωμοτάρχη στο Συμβούλιο Τιμής.
Χρησιμοποιούμε το κατ' Ενωμοτίες σύστημα γιατί:
 είναι το άριστο μέγεθος για τα δεδομένα της ηλικίας (ανταποκρίνεται στις
πραγματικές τους παρέες).
 είναι η σωστή διάσταση για την εύκολη προσαρμογή του νέου Πρόσκοπου.
 είναι η σωστή διάσταση για την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα
στα παιδιά, με προϋπόθεση την ελεύθερη επιλογή της Ενωμοτίας από τον
Πρόσκοπο.
 είναι η σωστή διάσταση για την ανάπτυξη ενδιαφέροντος - πρωτοβουλίας υπευθυνότητας - ηγετικής ικανότητας.
Στο πρόλογο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου του "Ο Προσκοπισμός για παιδιά" ο
Ιδρυτής του Προσκοπισμού έγραφε : "Σε κάθε περίσταση συνιστώ το σύστημα της
Ενωμοτίας, δηλαδή μικρούς μόνιμους ομίλους καθένας από τους οποίους διοικείτε από
ένα υπεύθυνο παιδί. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την επιτυχία.

Κάθε φορά, λοιπόν, που κάποιος από εμάς διαπιστώνει ξαφνικά ότι απέχει από την
επιτυχία λίγο περισσότερο από ένα μικρό βήμα, ας διερευνά, πριν από οτιδήποτε άλλο,
μήπως αυτό που υπολείπεται είναι ακριβώς, η αποτελεσματική εφαρμογή του "κατ΄
Ενωμοτίες συστήματος", δηλαδή αυτενέργεια, αυτοεκπαίδευση, αυτοδιοίκηση για κάθε
Ενωμοτία της Ομάδας.
Υ.Γ. : Στο έντυπο "Το κατ' Ενωμοτίες σύστημα στη πράξη" ΣΕΠ 1992 θα βρεις πρακτικές λύσεις και
μεγαλύτερη ανάλυση των πιο πάνω.

