Η Οµάδα Προσκόπων

Η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ'
∆ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται στην
Οµάδα Προσκόπων.
Στην Οµάδα Προσκόπων αφού δώσουν την ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ,
ονοµάζονται Πρόσκοποι.
Η Οµάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τµήµα του Προσκοπικού Συστήµατος. Είναι
ισότιµο µε την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα Ανιχνευτών και αποτελείται από 2-5
οµίλους παιδιών που ονοµάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ.
Κάθε Ενωµοτία αποτελείται από 6-9 µέλη, έχει το δικό της ιδιαίτερο όνοµα και το δικό της
σήµα. Τα ονόµατα των Ενωµοτιών επιλέγονται µόνο αππο τον σχετικό πίνακα που
υπάρχει στον Κανονισµό του Κλάδου Προσκόπων (Κανονισµός - Τεύχος Γ΄ - Μέρος 2ον).

Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
Η Οµάδα Προσκόπων αποτελείται από :
α. Αρχηγείο Βαθµοφόρων: Ένας Αρχηγός ηλικίας 20-30 ετών, 1-3 Υπαρχηγοί ηλικίας
17-25 ετών
β. Ενωµοτίες Προσκόπων (2-5 Ενωµοτίες, 6-9 µελών η καθεµία)
γ. Ειδικούς Συνεργάτες, Βαθµοφόροι άλλων τµηµάτων, µέλη της Ε.Κ.Σ., Φιλοπρόσκοποι
κ.α. που βοηθούν την Οµάδα σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και που δεν έχουν
οργανική σχέση µε την Οµάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Οµάδα των Προσκόπων παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε τη σύµφωνη
γνώµη του Αρχηγού Κοινότητας και του Αρχηγού Συστήµατος, για ορισµένες
δραστηριότητες, και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, Ανιχνευτές του
Συστήµατος.

Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α
Βασικό κύτταρο λειτουργίας της Οµάδας είναι η Ενωµοτία.
Η Ενωµοτία:


ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟτης Οµάδαςµέσα από το
Σ.Τ.Ο.



∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙδράσεις για την Οµάδα, µόνη της ή σε συνεργασίαµε
άλλεςΕνωµοτίες και το Αρχηγείο.



ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τις δράσεις της Οµάδας στο Συµβούλιο Ενωµοτίας και προτείνει νέες
δράσεις µέσω του Σ.Τ.Ο. 
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Προγραµµατίζει - ∆ιοργανώνει - Πραγµατοποιεί - Αξιολογεί δικές της δράσεις - τις
Ενωµοτιακές ∆ράσεις.

∆. Σ.Τ.Ο. ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α
Βασικό όργανο ∆ιοίκησης - Προγραµµατισµού - Εκπαίδευσης και ∆ιαπαιδαγώγησης στην
Οµάδα είναι το Συµβούλιο Τιµής Οµάδας Αποτελείται από τους Βαθµοφόρους και τα
Στελέχη της Οµάδας.
Κάθε Ενωµοτία έχει µια ψήφο στο Σ.Τ.Ο. Μία ψήφο επίσης έχει το Αρχηγείο. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται πλειοψηφικά.

Ε. ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Στα πλαίσια της αποτελεσµατικής λειτουργίας της, η Οµάδα των Προσκόπων
περιλαµβάνει τους παρακάτω τοµείς:
α. Τοµέας Γραµµατείας
- ∆ιεκπεραίωση κάθε γραφικής εργασίας της Οµάδας
- Τήρηση αρχείου φακέλων - εντύπων
- ∆ιακίνηση της Αλληλογραφίας
- Ενηµέρωση του ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- Τήρηση Ηµερολογίου Οµάδας
β. Τοµέας ∆ιαχείρισης
- Τήρηση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων Οµάδας (Οικονοµική ∆ιαχείριση)
- Καταγραφή - Φύλαξη - Συντήρηση του Υλικού της Οµάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή ο Τοµέας αυτός έχει ιδιαίτερο βάρος, πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα να χωρίζεται σε 2 Τοµείς:
- Οικονοµική ∆ιαχείριση

-

Διαχείριση Υλικού

γ. Τομέας Προβολής και Επικοινωνίας
- Προβολή με έντυπα και άλλο υλικό Δημοσίων Σχέσεων του έργου της Ομάδας.
- Ενημέρωση Γονέων για τις Δραστηριότητες της Ομάδας (Πληροφοριακό Εντυπο)
- Ανάπτυξη σχέσεων με άλλες Ομάδες.
- Προγραμματισμός - Διοργάνωση Δράσεων Προβολής.
Για κάθε Τομέα υπεύθυνος είναι ένας Υ.Ο. , τον οποίο μπορεί να βοηθούν για
εκπαιδευτικούς λόγους κυρίως ένα ή περισσότερα Στελέχη ή άλλοι Πρόσκοποι που το
επιθυμούν και έχουν φυσικά της δυνατότητα.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των Υπαρχηγών Ομάδας δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να
καλυφθούν οι Τομείς αναλαμβάνει κάποιον τομέα ο Α.Ο. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες
αυτών των Τομέων είναι δεδομένα, πρέπει δε να λειτουργούν αυτοδύναμα, ανεξάρτητα
από τον αριθμό των Βαθμοφόρων της Ομάδας (Μπορεί δηλαδή αν δεν υπάρχει
επάρκεια βαθμοφόρων, κάποιος Βαθμοφόρος να είναι υπεύθυνος σε 2 Τομείς, ποτέ
όμως δεν πρέπει να συγχέονται ή να συγχωνεύονται οι δύο Τομείς).
Βασικό στοιχείο της σωστής λειτουργίας της Ομάδας είναι Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ μέσω των Τομέων και η σαφής, αναλυτική και γραπτή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ του υπεύθυνου κάθε Τομέα.

ΣΤ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Ο. ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Οι Βαθμοφόροι παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία της Ομάδας. Οι Υ.Ο.
είναι οι στενώτεροι συνεργάτες του Α.Ο. στα πλαίσια της Ομάδας. Η αποτελεσματική
λειτουργία της Ομάδας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σωστή συνεργασία με τη σωστή
συνεργασία μεταξύ των Βαθμοφόρων.
Οι Βαθμοφόροι:
 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ
 ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ
 ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
στην Ομάδα Προσκόπων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ
ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ

Είναι υπεύθυνος για το κάθε τι που γίνεται μέσα στην Ομάδα.
Ο Κανονισμός Διοίκησης (Τεύχος Β΄ μέρος 2ο) περιγράφοντας το ρόλο του αναφέρει:
Ο Αρχηγός Ομάδας :
α. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Ομάδας του, την κατάρτιση και την ορθή
εφαρμογή του προγράμματος, την τήρηση των Αρχών και των Σκοπών της Κίνησης,
καθώς και για την εφαρμογή του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π.
β. Κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και αξιολογεί την δραστηριότητα των
Βαθμοφόρων, Ενωμοτιών και Προσκόπων της Ομάδας του και είναι υπεύθυνος για την
ασφάλειά τους σε όλες τις Προσκοπικές Δράσεις.
Κλείνοντας αυτό το κομμάτι θα πρέπει να τονιστεί το πόσο σημαντικό πράγμα είναι για
τους Βαθμοφόρους η μελέτη του Οργανισμού και των Κανονισμών και η τήρησή τους
έτσι ώστε το Προσκοπικό Παιχνίδι να παίζεται σωστά για το καλό αυτού που αποτελεί
το Κέντρο του Προσκοπισμού :

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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