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Ι. Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων 

1. Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων στη δομή του .Ε.Ο 

 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων ανήκει στον Σομέα Ανάπτυξης και είναι μέρος του Σμήματος 
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2. Η Ιστοσελίδα και τα social media του Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων  διαθέτει σελίδα, μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΟ www.seo.gr, που την 

χρησιμοποιεί ώστε να επικοινωνεί τα νέα του αλλά και υλικό για την υλοποίηση του έργου του. 

Διαθέτει σελίδα στο facebook  και μπορεί να δημιουργεί events για την υποστήριξη των δράσεών 

του. 

3. Πλατφόρμα Office 365 

 Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων έχει το δικό του email (training@seo.gr)  μέσα από το οποίο γίνεται η 

επικοινωνία εντός και εκτός .Ε.Ο. 

 Πλατφόρμα Office 365: ο/η Έφορος του Σμήματος Εκπαιδεύσεων, τα Μέλη του Σμήματος και 

όλοι οι Εκπαιδευτές με Εντολή διαθέτουν προσωπικό email xxx.xxxx@seo.gr . Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα τις χρήσης όλων των εφαρμογών της πλατφόρμας 365. 

4. τόχος και σκοπός του Σμήματος  

κοπός του Σμήματος Εκπαιδεύσεων είναι η εκπαίδευση όλων των ενήλικων μελών του ΕΟ, με 

στόχο να ενισχυθούν με όλα τα απαραίτητα για το ρόλο τους εφόδια, έτσι ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού.  

5. Πεδίο ευθύνης του Σμήματος  

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη: 

✔ Να μελετά και να προγραμματίζει - κάθε χρόνο -τις Εκπαιδεύσεις Γενικής Εκπαίδευσης, 

ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν οι Έφοροι των Κλάδων και οι Έφοροι των 

Περιφερειών, καθώς και τις Εκπαιδεύσεις των Εφόρων και  Μελών Τοπικών Συμβουλίων, 

Μελών Τμημάτων Διοίκησης και Επιτροπών του Σ.Ε.Ο. 

✔ Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τα προγράμματα των Κλάδων και των Σμημάτων 

Διοίκησης και να διαμορφώνει ανάλογα το περιεχόμενο των Εκπαιδεύσεων. 

✔ Να φροντίζει για τη γνωστοποίηση του προγραμματισμού του Σμήματος σε όλους τους 

αρμόδιους φορείς και τους ενδιαφερόμενους: Εφόρους, τελέχη, κλπ. 

✔ Να φροντίζει για τη σύσταση των Αρχηγείων των Εκπαιδεύσεων, σε συνεργασία με τους 

Αρχηγούς, που αναλαμβάνουν την οργάνωσή τους και  να τους ενημερώνει για το 

περιεχόμενο και τη μορφή της Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν. 

✔ Να επιδιώκει την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συνόλου των 

Εκπαιδευτριών/των. 

✔ Να οργανώνει, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα αρμόδια Σμήματα Διοίκησης, Σεχνικές, 

Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις, Ναυτοδηγικές Εκπαιδεύσεις, την Σεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές 

Διαβατήριο» και άλλα σεμινάρια. 

✔ Να φροντίζει για την εξεύρεση και ενεργοποίηση κατάλληλων ανθρώπων για τον 

εκπαιδευτικό τομέα, ανάμεσα σε έμπειρα τελέχη και επιστήμονες του χώρου, σε 

συνεργασία με τους Εφόρους των Κλάδων και τα Σμήματα Διοίκησης. 

✔ Να Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Εκπαιδευτών και να χορηγεί Άδεια, 

Δίπλωμα και Εντολή Εκπαιδευτή, σε όσους Εκπαιδευτές πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα. 

✔ Να φροντίζει να υπάρχουν βοηθήματα για τους Εκπαιδευτές, καθώς και  για τη συνεχή 

ανανέωση και ενημέρωσή τους. 

✔ Να μελετά και να εφαρμόζει νέες εκπαιδευτικές  μεθόδους, καθώς και την ανανέωση και 

τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των Εκπαιδεύσεων. 

http://www.seo.gr/
mailto:training@seo.gr
mailto:xxx.xxxx@seo.gr
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✔ Να αξιοποιεί τα συμπεράσματα και πορίσματα συνεδρίων και σεμιναρίων, που έχουν 

παρακολουθήσει Εκπαιδευτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

✔ Να τηρεί και να αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σμήματος Εκπαιδεύσεων, όταν 

αυτό απαιτείται. 

Σο έργο του Σμήματος Εκπαιδεύσεων διακρίνεται σε τρεις τομείς, όπως όλα τα επίπεδα διοίκησης 

του ΕΟ (κεντρική / περιφερειακή). 

✔ Ανάπτυξης 

✔ Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης 
✔ Οικονομικών και Διαχείρισης 

6. Μέλη του Σμήματος  

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων αποτελούν δέκα έως δεκαπέντε μέλη: 

 

✔ Η/Ο Έφορος του Σμήματος Εκπαιδεύσεων, στον οποίο ανατίθεται η ευθύνη του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων για τετραετή θητεία, μετά από πρόταση της ΓΕ και έγκριση από το Δ  

 

✔ Σέσσερις Εκπαιδευτές με Εντολή, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι 

εκλέγονται στο υνέδριο Εκπαιδευτών .  

Η θητεία των εκλεγμένων Μελών του Σμήματος διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι το 

επόμενο υνέδριο με δικαίωμα επανεκλογής γι’ άλλη μία θητεία. Με τη λήξη δύο 

συνεχόμενων θητειών δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής μέχρι το επόμενο υνέδριο. 

 

✔ Σέσσερα έως εννέα Μέλη που επιλέγει η /ο Έφορος, Μέλη του ΕΟ ή μη που μπορούν να 

υποστηρίξουν την στρατηγική και το έργο του Σμήματος τη συγκεκριμένη περίοδο. 

 

Σην πλήρη σύνθεση του Σμήματος υποβάλλει ο/η Έφορος για έγκριση στο Δ.. (μέσω της Γενικής 

Εφόρου) τον Απρίλιο κάθε χρόνου. Η θητεία των επιλεγμένων μελών λήγει αυτόματα, όταν λήξει η 

θητεία ή παραιτηθεί η/ο Έφορος που τα επέλεξε. 

7. Τπευθυνότητες Μελών του Σμήματος  
Τπευθυνότητες Εφόρου Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

Ο/Η Έφορος του Σμήματος φροντίζει για την καλή λειτουργία του Σμήματος, της Επιτροπής 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού και όποιας άλλης επιτροπής αποφασιστεί να συσταθεί, με 

βάση τον Οργανισμό του .Ε.Ο., τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σμήματος Εκπαιδεύσεων και τον 

Κανονισμό της Επιτροπής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού. 

 

✔ Εκπροσωπεί το Σμήμα, στο Σμήμα Αναπτύξεως και στο υμβούλιο Γενικής Εφορίας. 

✔ Υροντίζει για την καλή συνεργασία του Σμήματος με τα άλλα Σμήματα Διοικήσεως. 

✔ υνεργάζεται με την Έφορο Διεθνών χέσεων για τη συμμετοχή Εκπαιδευτριών /τών και 

εκπαιδευμένων τελεχών σε υνέδρια, εμινάρια και Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. 

✔ Εισηγείται στον Σομέα Ανάπτυξης του Δ.. την απονομή Άδειας Κατασκήνωσης για τελέχη 

που ολοκλήρωσαν την Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση. 

✔ Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους Σοπικούς Εφόρους και Εφόρους Περιφέρειας για 

θέματα Εκπαίδευσης. 

✔ υγκαλεί τα Μέλη του Σμήματος σε τακτά υμβούλια 

✔ Ενημερώνει τη Γενική Έφορο σχετικά με: 

● Σα Μέλη του Σμήματος. 

● Σον Εσωτερικό Κανονισμό του Σμήματος. 



7 

● Σον προγραμματισμό του Σμήματος. 

● Σον ετήσιο προϋπολογισμό κατά τριμηνίες. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 

εντάσσεται στον προϋπολογισμό του ώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

● Σο κόστος συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις. 

● Κάθε έξοδο που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Σμήματος Εκπαιδεύσεων. (Σα ποσά 

που εγκρίνονται δίδονται με απόδοση λογαριασμού). 

● Σον απολογισμό της εργασίας του Σμήματος για την ετήσια λογοδοσία του Δ.. 

● Σα πορίσματα και τις αποφάσεις των υνεδρίων και υναντήσεων των Εκπαιδευτών. 

✔ ε συνεργασία με τη Γενική Έφορο προτείνει: 

• Εκπαιδευτές για απονομή Διπλώματος Εκπαιδευτή. 

• Εκπαιδευτές για συμμετοχή σε υνέδρια και εμινάρια διαφόρων φορέων       

εσωτερικού. 

✔ Διοργανώνει εμινάρια με ειδικά θέματα που απευθύνονται τόσο σε μέλη του ΕΟ, όσο και 

σε άτομα εκτός Οδηγισμού. 

✔ Ευθύνεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του υνεδρίου Εκπαιδευτών και Τποψηφίων 

Εκπαιδευτών. 

 

Τπευθυνότητες Μελών Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

 

Σα Μέλη του Σμήματος συμμετέχουν ενεργά στα υμβούλια και στις δραστηριότητες του Σμήματος 

και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες. 

 

 

Τπευθυνότητες Γραμματείας Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

 

Ένα από τα Μέλη του Σμήματος αναλαμβάνει υπεύθυνος της γραμματειακής υποστήριξης του 

Σμήματος με αρμοδιότητα του να: 

✔ Παρακολουθεί την εισερχόμενη αλληλογραφία του Σμήματος στο training@seo.gr και να 

ενημερώνει τα υπόλοιπα Μέλη, έτσι ώστε να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες . 

✔ Διεκπεραιώνει την αποστολή των Εντολών Τποψηφίων Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών με 

Άδεια/Δίπλωμα. 

✔ Σηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των Πρακτικών των υμβουλίων και να φροντίζει για τη 

διεκπεραίωση των αποφάσεων του Σμήματος. 

✔ Προωθεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του .Ε.Ο. τις ανακοινώσεις για νέες Εκπαιδεύσεις 

μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς Εκπαιδεύσεων. 

✔ Παραλαμβάνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τις δηλώσεις συμμετοχής για τις Εκπαιδεύσεις. 

✔ Καταχωρεί την Εκπαίδευση στο αρχείο του ΕΟ, όπως αυτό έχει αποφασιστεί να τηρείται. 

✔ Δημιουργεί φάκελο (ηλεκτρονικό) για κάθε προγραμματισμένη Εκπαίδευση. 

✔ Παραδίδει εγκαίρως στον Αρχηγό Εκπαίδευσης τις δηλώσεις συμμετοχής και ονομαστικό 

κατάλογο συμμετεχόντων με τις οικονομικές συμμετοχές που έχουν καταβληθεί. 

✔ Ενημερώνει αμέσως τον Αρχηγό Εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αλλαγή. 

✔ Παραδίδει στην/στον Αρχηγό Εκπαίδευσης εγκαίρως - πριν από την Εκπαίδευση -τα 

απαραίτητα έντυπα μαζί με το μπλοκ αποδείξεων. 

✔ Σηρεί και ενημερώνει το Αρχείο του Σμήματος. 

 

 

Σο ΑΡΦΕΙΟ περιλαμβάνει: 

• Ηλεκτρονικό Αρχείο Πρακτικών υμβουλίων του Σμήματος 

• Ηλεκτρονικό Υάκελο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας 

• Ηλεκτρονικό Αρχείο Εκπαιδεύσεων κατ’ αύξοντα αριθμό Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει: 

✔ στοιχεία Αρχηγού και μελών Αρχηγείου 

✔ στοιχεία Εκπαιδευομένων 
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✔ Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων - Εκπαιδευτών – Αρχηγείου 

✔ Οικονομικό απολογισμό ελεγμένο από το λογιστήριο του .Ε.Ο. 

✔ Υάκελο προγραμματισμού και προϋπολογισμού Εκπαιδεύσεων 

✔ Ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο - κατάλογο Τποψηφίων Εκπαιδευτριών /των με Εντολή 

και Εκπαιδευτριών /των με Άδεια /Δίπλωμα και Εντολή. 

✔ Ηλεκτρονικό Αρχείο Εκπαιδευμένων τελεχών 

✔ Υάκελο με Εντολές Εκπαιδευτών σε έντυπη μορφή 

✔ Υάκελο υνεδρίων Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

✔ Υάκελο εσωτερικής αλληλογραφίας 

✔ Υάκελο Εσωτερικών Κανονισμών Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

✔ Υάκελο Κανονισμών Επιτροπής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού 

✔ Υάκελο με την «Ενημέρωση» των υνεδρίων, που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 

Ευθύνεται για την τήρηση σειράς ηλεκτρονικών ή έντυπων αρχείων, που απαιτούνται για την 

οργάνωση και τον απολογισμό της Εκπαίδευσης. 

 

Μέρος των καθηκόντων του γραμματέα  του Σμήματος Εκπαιδεύσεων αναλαμβάνουν -κατά 

περίπτωση- άλλα Μέλη του Σμήματος μετά από σχετική απόφαση του Σμήματος. 

8. Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού (Ε.Α.Ε.Δ.) 

 

ύνθεση - Μέλη της Επιτροπής 

i. Η Επιτροπή αποτελείται από 3 εκλεγμένα Μέλη του Σμήματος Εκπαιδεύσεων και μπορεί να 

αναθέτει συγκεκριμένο έργο σε 2 ακόμα Εκπαιδευτές εκτός Σμήματος. 

ii. Σο Σμήμα ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ένα από τα εκλεγμένα Μέλη του. 

iii.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τα Μέλη που θα την απαρτίσουν στο Σμήμα και το 

Σμήμα τα εγκρίνει. 

iv. Η Επιτροπή προτείνει στο Σμήμα 2 επιπλέον Εκπαιδευτές εκτός Σμήματος μαζί με το έργο 

που πρόκειται να αναλάβουν και το Σμήμα τους  εγκρίνει. (υνέδριο 2015)  

 

Ευθύνη Επιτροπής: 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού οφείλει να μεριμνά για την ποιοτική και ποσοτική 

επάρκεια των Εκπαιδευτών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εκπαίδευσης στο ΕΟ. Αυτό 

γίνεται μέσα από: 

i. Ση συνεχή αξιοποίηση των ευκαιριών, που δημιουργεί, και των δυνατοτήτων που 

παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και το  ευρύτερο περιβάλλον της 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

ii. Ση στενή παρακολούθηση της προόδου κάθε Εκπαιδευτή 

iii. Σην πρόταση και τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δράσεων που απαιτούνται για 

την υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτών (υνέδριο 2015) 

Έργο της Επιτροπής: 

i. Προωθεί τους Εκπαιδευτές στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ii. Υροντίζει για την έγκαιρη ανάθεση των εκπαιδεύσεων στους Αρχηγούς τους. 

iii. τηρίζει κάθε Αρχηγό Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του Αρχηγείου του 

iv. Εισηγείται στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων τα Διπλώματα Εκπαιδευτών 

v. Προτείνει στο Σμήμα δράσεις  και μέσα που στοχεύουν στην εκπαίδευση και διαρκή 

εξέλιξη των Εκπαιδευτών 
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vi. Έχει την ευθύνη για την επικαιροποίηση της διαδικασίας ανάθεσης των 

Εκπαιδεύσεων 

vii. Σηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία προόδου των Εκπαιδευτών 

viii. Τλοποιεί τα μέρη του σχεδίου δράσης που αφορούν το έργο της (υνέδριο 2015) 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με: 

i.  Σους Αρχηγούς  της Σεχνικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για την προώθηση των 

Τποψήφιων Εκπαιδευτών 

ii. Σους Αρχηγούς Εκπαιδεύσεων για την ανάδειξη νέων Αρχηγών 

iii.  Σους Εφόρους Κλάδων για την επιλογή των Αρχηγών στις Σεχνικές Κατασκηνωτικές 

Εκπαιδεύσεις 

iv. Σην  Έφορο Διεθνών χέσεων για την επιλογή του Αρχηγού της Σεχνικής 

Εκπαίδευσης «Διεθνές Διαβατήριο»  

(υνέδριο 2015) 

Λειτουργία Επιτροπής: 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού: 

i. υνεδριάζει κάθε δίμηνο και πάντα στην αρχή της οδηγικής χρονιάς,  για την 

οργάνωση   και υλοποίηση του έργου της 

ii. Παρουσιάζει στο Σμήμα ετήσιο απολογισμό κάθε Υεβρουάριο 

iii. Παρουσιάζει στο Σμήμα ετήσιο πλάνο κάθε Μάιο 

(υνέδριο 2015)  

9. Αλληλογραφία Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

 

✔ Η αλληλογραφία του Σμήματος προς τους Εκπαιδευτές και Τποψήφιους Εκπαιδευτές 

αποστέλλεται -μετά από έγκριση της Γενικής Εφόρου- και κοινοποιείται στους Εφόρους 

Περιφέρειας και στους Σοπικούς Εφόρους. 

✔ Γράμματα του Σμήματος, απευθυνόμενα προς τις Αρχές και ιδιώτες, υπογράφονται από 

την Πρόεδρο του Δ.. και τη Γενική Γραμματέα. 

10. Διαδικασίες λειτουργίας  
 

● Προσδιορισμός ετήσιων εκπαιδευτικών αναγκών  

● Προσδιορισμός ετήσιων εκπαιδευτικών στόχων 

● Προγραμματισμός ετήσιων Εκπαιδεύσεων 

● Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης (επιλογή Αρχηγού - σύσταση Αρχηγείου, δηλώσεις – 

προϋπολογισμός, ταμείο, εκπαιδευτικό υλικό, λοιπά μέσα κ.α) 

● Σήρηση αρχείων (εκπαιδευτικού δυναμικού, εκπαιδευτικού υλικού, Εκπαιδευομένων, υλικού 

από άλλους φορείς, στοιχείων επικοινωνίας κ.α) 

● Σήρηση στατιστικών 

● Διαδικασία καταγραφής, επικοινωνίας και επίλυσης τρεχόντων ζητημάτων και ad hoc 

θεμάτων 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΑΝΑΓΚΗ/ΣΟΦΟ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ  -  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΕΝΣΤΠΑ - ΤΛΙΚΟ - 

ΜΕΑ 

Προσδιορισμός 

νέων τελεχών που 

θα 

παρακολουθήσουν 

την Α΄ φάση 

Κάθε Απρίλιο 

1. Καταγράφεται από το μητρώο ο αριθμός  

νέων τελεχών, ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια  

και Κλάδο, που δεν έχουν ξεκινήσει την Α΄ 

φάση. 

2. Τπολογίζεται ο μέσος όρος των τελεχών 

που ξεκίνησαν την Α΄ φάση τα προηγούμενα 3 

χρόνια, ανά έτος. 

3. υνυπολογίζονται τα παραπάνω και 

καταγράφεται ο εκτιμώμενος αριθμός για το 

επόμενο έτος, αν είναι δυνατόν, ανά 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια και ανά Κλάδο. 

Πρόσβαση στο 

μητρώο 

Προσδιορισμός 

νέων τελεχών που 

θα 

παρακολουθήσουν 

τη Β΄ φάση 

Κάθε Απρίλιο 

Μέλος του Σμήματος συνεργάζεται με τους 

υντονιστές – Αρχηγούς Εκπαίδευσης στις 

Περιφέρειες και, με βάση το ποσοστό 

ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, όπως 

αποτυπώνονται στη φόρμα προόδου, εκτιμά 

τον αριθμό των τελεχών που θα 

προχωρήσουν στη Β΄ φάση την επόμενη 

οδηγική χρονιά, ανά Περιφέρεια. 

Υόρμες προόδου 

Εκπαιδευομένων 

Α΄ Υάσης 

Προσδιορισμός 

νέων τελεχών που 

θα 

παρακολουθήσουν 

Σεχνικές 

Κατασκηνωτικές 

Εκπαιδεύσεις 

Κάθε επτέμβριο και Υεβρουάριο 

 Σεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις 

1. Μέλος του Σμήματος προωθεί στους 

Κλάδους τον κατάλογο με τα τελέχη που έχουν 

ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση και τα 

τελέχη που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ φάση . 

2. Οι Κλάδοι επιβεβαιώνουν τις 2 υπαρχηγίες και 

λοιπές προϋποθέσεις και συμπληρώνουν τον 

κατάλογο. 

3. Μέλος του Σμήματος επικοινωνεί με τους 

Κλάδους για την επιβεβαίωση του παραπάνω 

καταλόγου και τις προτάσεις τους επ’ αυτού. 

4. Όσα τελέχη από τα παραπάνω δεν έχουν 

ολοκληρώσει τη Γ΄ Υάση παρακινούνται 

σχετικά, εφόσον βέβαια επιθυμούν να πάρουν 

μέρος στην Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση, 

σε συνεννόηση με τον Κλάδο τους. 

5. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εκτίμηση του 

αριθμού των τελεχών ανά Κλάδο. 

Κατάλογος με 

τελέχη που έχουν 

ολοκληρώσει τη 

Γενική Εκπαίδευση 

και τη Β΄ Υάση 

  

Κατάλογος 

τελεχών με 

υπαρχηγίες ανά 

Κλάδο 

Ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία  για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, 

κυρίως ως προς τον αριθμό των Εκπαιδευομένων ανά Εκπαίδευση: (υνέδριο 2015) 
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Προσδιορισμός 

νέων τελεχών που 

θα 

παρακολουθήσουν 

Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών 

Δυο φορές το χρόνο, μετά από την τακτή 

ημερομηνία των Εκπαιδεύσεων της Β΄ φάσης 

και κάθε επτέμβριο. 

1. Μέλος του Σμήματος προωθεί στους 

Κλάδους τον κατάλογο με τα τελέχη που έχουν 

ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση και τα 

τελέχη που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ φάση . 

2. Οι Κλάδοι επιστρέφουν τον κατάλογο στο 

Σμήμα με τις παρατηρήσεις τους 

3. Όσα τελέχη από τα παραπάνω δεν έχουν 

ολοκληρώσει τη Γ΄ Υάση παρακινούνται 

σχετικά, εφόσον βέβαια επιθυμούν να πάρουν 

μέρος στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε 

συνεννόηση με τον Κλάδο τους. 

4. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εκτίμηση του 

αριθμού των τελεχών. 

Κατάλογος  

τελεχών που 

έχουν 

ολοκληρώσει τη 

Γενική Εκπαίδευση 

και τη Β΄Υάση 

  

Προσδιορισμός 

νέων τελεχών που 

θα 

παρακολουθήσουν 

το Διεθνές 

Διαβατήριο 

Κάθε επτέμβριο 

1. Μέλος του Σμήματος προωθεί κατάλογο των  

μελών που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ Υάση 

στο Σμήμα Διεθνών 

2. Σα επικαιροποιημένα στοιχεία θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμα δύο μήνες πριν από την 

Εκπαίδευση. 

3. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εκτίμηση του 

αριθμού των τελεχών από το Σμήμα Διεθνών. 

Κατάλογος 

τελεχών που 

έχουν 

ολοκληρώσει τη Α΄ 

Υάση 

Προσδιορισμός 

Μελών Σοπικού 

υμβουλίου που θα 

παρακολουθήσουν 

τις φάσεις της 

Γενικής 

Εκπαίδευσης και τις 

Σεχνικές 

Εκπαιδεύσεις 

Όμοια διαδικασία ακολουθείται και για τα μέλη 

του Σοπικού υμβουλίου. 

1. Ειδικότερα για την Α΄ Υάση, η εκτίμηση 

γίνεται κάθε Απρίλιο με βάση τους μέσους 

όρους των προηγούμενων ετών, ενώ γίνεται 

επανεκτίμηση κάθε Οκτώβριο  με βάση την 

πραγματική σύνθεση των υμβουλίων μετά τις 

εκλογές. Οι Σοπικοί Έφοροι μαζί με τις 

αρχαιρεσίες ενημερώνουν το Σμήμα 

Ανάπτυξης και το Σμήμα Εκπαιδεύσεων για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του Σοπικού 

υμβουλίου.  

2. Για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών οι 

προτάσεις και η παρακίνηση γίνονται από το 

Σμήμα Ανάπτυξης και όχι από τους Κλάδους  
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11. Σρόπος εργασίας του Σμήματος  

(πχ. περιοδικότητα συμβουλίων, τρόποι λήψης αποφάσεων, συλλογικές δράσεις –πχ. 

συνέδρια- κ.λπ.) 

 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις  φορές το χρόνο. τη συνεδρίαση της 

τρίτης τριμηνίας συντάσσει τον προγραμματισμό των Εκπαιδεύσεων της επόμενης Οδηγικής 

χρονιάς. υντάσσει ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οποίο 

προϋπολογισμό καταθέτει προς έγκριση στο Δ στις ημερομηνίες που αυτό έχει ορίσει.   

το τέλος κάθε Οδηγικής χρονιάς συντάσσει απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου. 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη της οργάνωσης του υνεδρίου Εκπαιδευτών όπως αυτό 

περιγράφεται στα διαδικαστικά (ΙΙΙ. ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ). το υνέδριο διαμορφώνεται το 

πλάνο δράσης, το οποίο το Σμήμα καλείται να εφαρμόσει. 

- Επαφές εντός ΕΟ (με ποιους συνεργάζεται θεσμικά εντός ΕΟ, για ποιο σκοπό, με τι 

συχνότητα) 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων συνεργάζεται με όλα τα Σμήματα Διοίκησης και τα Περιφερειακά 

Σμήματα, προκειμένου να έχει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών, ώστε να φροντίσει 

αποτελεσματικά για την εκπαίδευση των μελών στο ρόλο τους. 

Ειδικότερα, τα Περιφερειακά Σμήματα ενημερώνουν έγκαιρα το Σμήμα για την ανάγκη -κατά 

περίπτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πχ. σε Περιφερειακές συναντήσεις) ώστε το 

Σμήμα να μπορεί να αξιολογήσει και να υποστηρίξει τις ανάγκες αυτές. 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων συνεργάζεται με τους Κλάδους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο 

για την επικαιροποίηση των εγχειριδίων τις Βασικής Εκπαίδευσης ώστε να καλύπτουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν ανιχνευθεί. 

- Επαφές εκτός ΕΟ (με ποιους -ή με ποια είδη - εξωτερικούς φορείς, αρχές, κλπ 

συνεργάζεται, για ποιο σκοπό, με τι συχνότητα, κ.λπ.) 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων οφείλει να έχει επαφή, ενημέρωση και συνεργασία με όσους 

φορείς ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την μη τυπική εκπαίδευση.  

- Επαφές εντός WAGGGS/WOSM/ISGF, ή και με άλλους διεθνείς φορείς 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων συνεργάζεται με το Σμήμα Διεθνών χέσεων προκειμένου να 

συμμετέχουν Εκπαιδευτές σε διοργανώσεις της WAGGGS είτε ως Εκπαιδευτές είτε ως 

Εκπαιδευόμενοι. 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων οφείλει να ακολουθεί την προβλεπόμενη από τη WAGGGS 

διαδικασία πιστοποίησης όποτε υπάρχει αλλαγή του εκπαιδευτικού σχήματος. 
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ΙΙ. Εκπαιδευτικό Δυναμικό - Πρόοδος  

Εκπαιδευτών 

1. ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ 

Όσοι Εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την Σεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, 

αποκτούν άδεια Εκπαιδευτή. 

Η πρόταση για την απονομή Άδειας Εκπαιδευτή γίνεται από την Επιτροπή Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Δυναμικού προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων. 

Η Άδεια απονέμεται από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων μαζί με σχετική Εντολή. 

 

Διακριτικό: ήμα Εκπαιδευτή σε μπρούντζο 
 

ΕΝΣΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

⮚ Η Εντολή του Εκπαιδευτή ισχύει για 3 χρόνια. 

⮚ Κατά τη διάρκεια της τριετίας οι Εκπαιδευτές διατηρούν την Εντολή εφόσον έχουν 

εκπληρώσει τις παρακάτω υποχρεώσεις τους προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων. 

1. υμμετοχή σε υνέδριο  

 

2. Να έχει ολοκληρώσει τη «Βασική» Εκπαίδευση της Γενικής Εκπαίδευσης με 1 

Εκπαιδευόμενο 

ή  

 Να έχει μετάσχει 1 φορά ως Διευκολυντής (facilitator)και και παρουσιάσει 1 Θέμα σε 

Εκπαίδευση «Ηγεσία» της  Γενικής  Εκπαίδευσης 

  ή  

 Να έχει παρουσιάσει 2 Θέματα σε 2 Εκπαιδεύσεις «Ηγεσία» της Γενικής Εκπαίδευσης ή σε 

2 «Σεχνικές»  Εκπαιδεύσεις ή 1 Θέμα σε  Εκπαίδευση «Ηγεσία» και 1 Θέμα  σε  «Σεχνική» 

Εκπαίδευση 

 

(υνέδριο Εκπαιδευτών 2018) 

 

 
Λήξη εντολής 

ε περίπτωση που, μέσα στα τρία χρόνια, δεν μπορέσει να λάβει μέρος σε Εκπαίδευση και στο 

υνέδριο Εκπαιδευτών, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων επικοινωνεί μαζί του ώστε, εάν θέλει να συνεχίσει, 

να ενημερωθεί στις εξελίξεις, λαμβάνοντας μέρος σε μία Εκπαίδευση ως μέλος Αρχηγείου και να 

ξαναρχίσει την συμμετοχή του στα παραπάνω.  
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2. ΔΙΠΛΨΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ 

Ο Εκπαιδευτής με Άδεια, για να πάρει το Δίπλωμα Εκπαιδευτή πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

- Να έχει ολοκληρώσει  τη «Βασική» Εκπαίδευση με 2 Εκπαιδευομένους που είχε αναλάβει ο ίδιος. 

- Να έχει αναλάβει τουλάχιστον 1 φορά το ρόλο «Διευκολυντή» (facilitator) σε Εκπαίδευση 

«Ηγεσία» ή να έχει ολοκληρώσει την Εκπαίδευση «Νέους Ορίζοντες» με 2 εκπαιδευομένους. 

- Να έχει πραγματοποιήσει 2 διαφορετικά Θέματα σε 3 διαφορετικές Εκπαιδεύσεις («Ηγεσία», 

«Σεχνικές» Εκπαιδεύσεις, Εκπαιδευτική Δραστηριότητα, Εκπαιδευτική υνάντηση του Σμήματος,  

Οδηγική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στο εξωτερικό). 

- Να τον προτείνει ο Κλάδος ή μέλη του Σμήματος Εκπαιδεύσεων ή τουλάχιστον 2 Αρχηγοί 

Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού. 

 

 

Διαδικασία: 

Η ΕΑΕΔ προωθεί την σχετική πρόταση στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων, το οποίο και αποφασίζει για την 

απονομή του Διπλώματος. Για την απόφαση λαμβάνονται υπόψη: 

- Οι αξιολογήσεις που αφορούν στον εν λόγω Εκπαιδευτή  

- Σο εάν έχει συμμετάσχει σε υνέδριο του Σμήματος Εκπαιδεύσεων ή σε Εκπαιδευτική υνάντηση, 

τα τελευταία 5 χρόνια. 

 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων εισηγείται την πρόταση για απονομή Διπλώματος στον/η Γενικό/ή Έφορο 

ο/η οποίος/α το εισηγείται στο Δ. Σο Δίπλωμα Εκπαιδευτή απονέμει ο/η Έφορος του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων. (υνέδριο 2018) 

 

Διακριτικό: ήμα Εκπαιδευτή επισμαλτωμένο 

 

Για την απονομή Διπλώματος σε Εκπαιδευτές, που παρακολούθησαν την Ε.Τ.Ε. του 2011  και τους 

Εκπαιδευτές που θα ακολουθήσουν ισχύει η πρόταση 20 του υνεδρίου 2013 που εγκρίθηκε από 

το Δ.. 

⮚ Για την απόκτηση Διπλώματος Εκπαιδευτή , επιπλέον των ισχυόντων, κάθε Εκπαιδευτής με 

Άδεια οφείλει να παρουσιάσει δύο φορές τον Κλάδο του και 2 θέματα στην Γενική 

Εκπαίδευση, διαφορετικά από αυτά που παρουσίασε στη 2η φάση της Σ.Ε.Ε. (συμμετοχή σε 

2 ή περισσότερες Εκπαιδεύσεις μία εκ των οποίων μπορεί να είναι Εκπαιδευτική 

Δραστηριότητα, δηλαδή Εκπαίδευση τελεχών σε περιοδεία με Έφορο Περιφέρειας,  

Εκπαιδευτικό Θέμα σε συνάντηση Κλάδου, κ.λπ.) και αφού ολοκληρώσει αυτήν την 

προϋπόθεση να αναλάβει Αρχηγία Εκπαίδευσης με Εκπαιδευτή ύμβουλο. 

⮚ Η απονομή του Διπλώματος Εκπαιδευτή θα κριθεί από την έκθεση του Εκπαιδευτή 

υμβούλου 

⮚ την περίπτωση Εκπαίδευσης Εφόρων και Μελών, ο Εκπαιδευτής οφείλει να παρουσιάσει 3 

διαφορετικά θέματα από αυτά που παρουσίασε στη 2η φάση της Σ.Σ.Ε. 
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ΕΝΣΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΨΜΑ  

 

⮚ Η Εντολή Εκπαιδευτή ισχύει για τρία (3) χρόνια. 

⮚ Κατά τη διάρκεια της τριετίας ο Εκπαιδευτής διατηρεί την Εντολή, εφόσον έχει 

εκπληρώσει τις παρακάτω υποχρεώσεις του προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων: 

 υμμετοχή σε υνέδριο  

 

 Να έχει ολοκληρώσει τη «Βασική» Εκπαίδευση της Γενικής Εκπαίδευσης με 1 

Εκπαιδευόμενο 

ή  

 Να έχει μετάσχει 1 φορά ως Διευκολυντής (facilitator)και και παρουσιάσει 1 Θέμα σε 

Εκπαίδευση «Ηγεσία» της  Γενικής  Εκπαίδευσης 

ή  

 Να έχει παρουσιάσει 2 Θέματα σε 2 Εκπαιδεύσεις «Ηγεσία» της Γενικής Εκπαίδευσης ή 

σε 2 «Σεχνικές»  Εκπαιδεύσεις ή 1 Θέμα σε  Εκπαίδευση «Ηγεσία» και 1 Θέμα  σε  «Σεχνική» 

Εκπαίδευση 

(υνέδριο Εκπαιδευτών 2018) 

 

ε περίπτωση που μέσα σε τρία (3) χρόνια δεν έχει μπορέσει να λάβει μέρος σε Εκπαίδευση 

και στο υνέδριο Εκπαιδευτών, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων επικοινωνεί μαζί του ώστε, αν θέλει 

να συνεχίσει, να ενημερωθεί στις εξελίξεις λαμβάνοντας μέρος σε μια Εκπαίδευση ως μέλος 

Αρχηγείου και να ξαναρχίσει τη συμμετοχή του στα παραπάνω. 

 

Αν ένας παλιός Εκπαιδευτής θελήσει -μετά από χρόνια- να επανέλθει, παρακολουθεί μία 

Εκπαιδευτική υνάντηση Εκπαιδευτών και Τποψηφίων Εκπαιδευτών. 

 

3. ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΠΛΨΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΡΙΑ /ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ  

 

τους Εκπαιδευτές με Δίπλωμα απονέμεται το Διεθνές Δίπλωμα Εκπαιδευτή, διάκριση που 

σημαίνει την αναγνώριση του εκπαιδευτικού συστήματος του ΕΟ από την Παγκόσμια 

Οργάνωση Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS). 

 

Διακριτικό: τρογγυλό με το Παγκόσμιο Σριφύλλι στο κέντρο και γύρω κυκλικές γραμμές σε 

χρυσό και μπλε. 

Σο εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα του .Ε.Ο. θα πρέπει να υποβάλλεται προς 

πιστοποίηση  από την WAGGGS. 

 

4. ΠΡΨΣΗ ΑΡΦΗΓΙΑ  

 

α) ΑΡΦΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Εφόσον κάποιος Εκπαιδευτής με Δίπλωμα ενδιαφέρεται να γίνει Αρχηγός Εκπαίδευσης, το 

δηλώνει στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων (στην ΕΑΕΔ). τη συνέχεια, συμμετέχει σε Αρχηγείο Εκπαίδευσης 

δίπλα σε Αρχηγό με Δίπλωμα. Μετά το πέρας της Εκπαίδευσης, ο Εκπαιδευτής και ο Αρχηγός θα 

αξιολογήσουν από κοινού το εάν είναι έτοιμος να αναλάβει Αρχηγία Εκπαίδευσης. Σα βασικά 

θέματα στα οποία θα εκπαιδεύεται ο υποψήφιος Αρχηγός μέσα από τη συμμετοχή του (και τα 

οποία θα αποτελούν το βασικό αντικείμενο της συζήτησης-αξιολόγησης) θα είναι: 

● Η κατανόηση/συνειδητοποίηση του ρόλου του Αρχηγού Εκπαίδευσης σε όλο του το εύρος 
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● Η ενεργή συμμετοχή στον προσδιορισμό των Εκπαιδευτικών αναγκών και του 

Εκπαιδευτικού στόχου  

● Η στήριξη των Εκπαιδευτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

και την Εκπαιδευτική Διαδικασία 

● Η οργάνωση και διαχείριση της Εκπαίδευσης  

Κατόπιν, ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης ενημερώνει εγγράφως το Σμήμα Εκπαιδεύσεων με βάση τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση - αξιολόγηση, εάν ο Εκπαιδευτής είναι έτοιμος 

να αναλάβει Αρχηγία Εκπαίδευσης ή αν θα πρέπει να επαναλάβει την προαναφερθείσα 

διαδικασία, αναφέροντας στο Σμήμα με σαφήνεια τις δεξιότητες που πρέπει να δουλέψει και να 

βελτιώσει, τις οποίες έχουν από κοινού προσδιορίσει ο Αρχηγός και ο Εκπαιδευτής. 

Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη να αλλάξει τις 

προϋποθέσεις σύνθεσης Αρχηγείου Εκπαίδευσης σύμφωνα με αυτήν, όπου απαιτείται. 

(υνέδριο Εκπαιδευτών 2018)  

 

 

β) ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

⮚ Προτείνεται από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων στον Εκπαιδευτή με Άδεια που αναλαμβάνει 

Αρχηγία Εκπαίδευσης. Η τελική επιλογή γίνεται από την/τον Αρχηγό Εκπαίδευσης. 

⮚ υνεργάζεται και βοηθά τον Αρχηγό Εκπαίδευσης στην προετοιμασία, πραγματοποίηση 

και αξιολόγηση της Εκπαίδευσης. 

⮚ Κατά την Εκπαίδευση: 

● παρατηρεί και προσέχει ό,τι συμβαίνει 

● επεμβαίνει -όταν του ζητηθεί- ή σε περίπτωση ανάγκης 

● στα υμβούλια Αρχηγείου λέει τη γνώμη του, χωρίς να την  επιβάλλει. 

● είναι πάντα παρών στην Εκπαίδευση 

● αναλαμβάνει θέμα μόνο, όταν υπάρχει ανάγκη 

⮚ Ενημερώνεται από  το Σμήμα Εκπαιδεύσεων για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του 

Αρχηγού. 

● υμμετέχει στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης  

● υζητά και ενημερώνει τον Αρχηγό της Εκπαίδευσης για την θέση του απέναντί του 

● Δίνει στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων γραπτή Αξιολόγηση για τον Αρχηγό της 

Εκπαίδευσης. 

⮚ Ο ύμβουλος πρώτης Αρχηγίας (Εκπαιδευτής με Δίπλωμα) πρέπει να έχει αρχηγεύσει 

τουλάχιστον σε 3 Εκπαιδεύσεις μετά την απόκτηση του Διπλώματός του. 
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ΙΙΙ. υνέδριο Εκπαιδευτών 

Ζητούμενο του υνεδρίου Εκπαιδευτών είναι να επιτυγχάνει ουσιαστικές προτάσεις που θα 

λειτουργούν ως πυξίδα για τη λειτουργία του Σμήματος Εκπαιδεύσεων, μέχρι το επόμενο υνέδριο. 

τις διαδικασίες του υνεδρίου περιγράφεται αυτό ως σύνολο. Παράλληλα αποτελούν το 

μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και  διευκολύνουν την 

ολοκλήρωση των εργασιών του. 

 

1. κοπός υνεδρίου Εκπαιδευτών   

Ψς βασικός θεσμός αυτοδιοίκησης, το υνέδριο σκοπό έχει να συμβάλει στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου, με έμφαση στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού, σε τρία επίπεδα: 

● τρατηγικής και πολιτικών 

● Εκπαιδευτικού έργου 

● Διαδικασιών λειτουργίας και διαρκούς βελτίωσης 

  

1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα            

 
● Να αξιολογεί την πορεία του εκπαιδευτικού έργου, ποιοτικά και ποσοτικά. 

● Να φέρει κοντά τους Εκπαιδευτές, προκειμένου να διευκολύνει την αλληλεπίδραση γύρω 

από πρόσφατες εμπειρίες τους και προσλαμβάνουσές τους. 

● Να συμβάλλει στην ενσωμάτωση εκπαιδευτικών πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών 

(guidelines) από τη WAGGGS σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

● Να εναρμονίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους με αυτούς της Οργάνωσης 

● Να διασφαλίζει τη συνάφεια του εκπαιδευτικού έργου, μεταβάλλοντας, επικαιροποιώντας 

και εμπλουτίζοντας, κατά περίπτωση, επιμέρους παραμέτρους του εκπαιδευτικού 

σχήματος. 

● Να διαμορφώνει το χέδιο Δράσης για το προσεχές χρονικό διάστημα, ως το επόμενο 

υνέδριο σε επίπεδο τρατηγικής και Πολιτικών. 

● Να εκλέγει τα Μέλη του Σμήματος Εκπαιδεύσεων. 

  

2. υμμετοχή             

Ψς σύνεδροι, στο υνέδριο συμμετέχουν Εκπαιδευτές με Εντολή. 

Ψς παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να συμμετέχουν: 

● Εκπαιδευτές χωρίς Εντολή 

● Οι Έφοροι των Κλάδων – ή ένας εκ των βοηθών. 

● Η/Ο Πρόεδρος του Σμήματος Κατασκηνώσεων ή ένας εκ των βοηθών 

● Η/Ο Έφορος του Σμήματος Διεθνών χέσεων ή ένας εκ των βοηθών 

Οι παρατηρητές δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό το 1/3 των συνέδρων. Οι παρατηρητές 

συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του υνεδρίου (ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις κλπ.) πλην 

της ψηφοφορίας των προτάσεων και των εκλογών. 
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3.  Είδη προτάσεων             

Οι προτάσεις οι οποίες απασχολούν το υνέδριο Εκπαιδευτών ανήκουν στις ακόλουθες τρεις 

κατηγορίες: 

  Α. Προτάσεις τρατηγικής – Πολιτικής 

Προτάσεις οι οποίες, εφόσον εγκριθούν από το Δ..: 

1. Διαμορφώνουν το χέδιο Δράσης του για την επόμενη 2ετία. 

2. Επιφέρουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σχήμα (αριθμός Εκπαιδεύσεων – προϋποθέσεις 

πιστοποίησης ολοκλήρωσης, προόδου Εκπαιδευομένων κ.α.) 

3. Επιφέρουν αλλαγές στον σκοπό και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των Εκπαιδεύσεων 

που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό σχήμα. 

4. Επιφέρουν αλλαγές στον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τους ρόλους 

των ανθρώπων. 

Υποβάλλονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων έως και 8 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο και 

διανέμονται έως 5 εβδομάδες πριν, προκειμένου να εξαντλούνται τα περιθώρια σύνθεσής τους με 

τις προτάσεις ανάλογης φύσεως. 

Για τις Α1 προτάσεις, είναι δυνατόν να κατατεθούν νέες προτάσεις και τροποποιήσεις μέχρι και 12 

ώρες πριν από την έναρξη των ψηφοφοριών. Για τις Α2, Α3 και Α4, μπορούν να κατατεθούν 

τροποποιήσεις το αργότερο 3 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο, ώστε να κοινοποιηθούν 

εγκαίρως στους Συνέδρους. 

  Β. Προτάσεις εκπαιδευτικού έργου (θεματολογίας – δομής) 

Προτάσεις οι οποίες: 

1. Επιφέρουν αλλαγές στη θεματολογία των εκπαιδευτικών φάσεων τις Γενικής Εκπαίδευσης 

και των Σεχνικών Εκπαιδεύσεων. 

2. Καθορίζουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο του υφιστάμενου εκπαιδευτικού 

σχήματος, ως προς τις συνθήκες διεξαγωγής, τον αριθμό συμμετεχόντων κ.α. 

Υποβάλλονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων έως 8 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο και διανέμονται 

έως 5 εβδομάδες πριν, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα τους. 

Για τις προτάσεις Β2 μπορούν να κατατεθούν τροποποιήσεις μέχρι και 12 ώρες πριν από την  

έναρξη των ψηφοφοριών. Για τις προτάσεις Β1 θα πρέπει να κατατίθενται τροποποιήσεις το 

αργότερο 3 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο, ώστε να κοινοποιηθούν εγκαίρως στους 

Συνέδρους. 

  Γ.  Προτάσεις Διαδικασιών Λειτουργίας και Διαρκούς Βελτίωσης 

 

1. Προτάσεις επί των υποστηρικτικών Διαδικασιών Λειτουργίας του Σμήματος οι οποίες, 

επιφέρουν αλλαγές στις δηλώσεις συμμετοχής, την τήρηση στατιστικών, αρχείου κ.ά. 

2. Προτάσεις διαρκούς βελτίωσης, οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στη μεθοδολογία 

αξιολόγησης του συστήματος, του εκπαιδευτικού έργου και της λειτουργίας του Σμήματος. 

τις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι προτάσεις επί των διαδικαστικών του υνεδρίου 

Εκπαιδευτών. 
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Υποβάλλονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων έως 8 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο και διανέμονται 

έως 5 εβδομάδες πριν, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα τους. 

Για τις προτάσεις Γ1 και Γ2, τροποποιήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι και 12 ώρες πριν από 

την έναρξη των ψηφοφοριών, με εξαίρεση τροποποιήσεις που αφορούν στα διαδικαστικά του 

Συνεδρίου, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται το αργότερο 3 εβδομάδες πριν, ώστε να 

κοινοποιηθούν εγκαίρως. Εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις ή νέες προτάσεις που αφορούν στα 

διαδικαστικά, τίθενται σε ψηφοφορία στην αρχή του Συνεδρίου. 

4. Τποβολή –Τποστήριξη προτάσεων    

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή μία πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται από έναν (1) εισηγητή και 

να υποστηρίζεται από δύο (2) υποστηρικτές. Όλοι πρέπει να είναι Εκπαιδευτές με Εντολή, 

ανεξαρτήτως του εάν συμμετέχουν στο υνέδριο. 

Ειδικά στην περίπτωση τροποποιητικής πρότασης, αυτή πρέπει να μην μεταβάλλει το σκεπτικό και 

τα βασικά στοιχεία της κύριας πρότασης και να υποστηρίζεται ως άνω. 

 τοιχεία της πρότασης 

 κεπτικό στο οποίο καταγράφονται οι αιτίες οι οποίες καλούν σε αλλαγή/δημιουργία νέας 

κατάστασης, ο σκοπός και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

 Η πρόταση όσο το δυνατόν αναλυτικότερα διατυπωμένη. 

5. Οργάνωση υνεδρίου     

Α. Απαρτία διεξαγωγής 

Σο υνέδριο συγκαλείται εφ’ όσον δηλώνει συμμετοχή το 1/3 τουλάχιστον των Εκπαιδευτών, που 

(δύνανται) δικαιούνται  να συμμετάσχουν ως ύνεδροι.  

(υνέδριο 2015)  

Β. Φρόνος Διεξαγωγής 

Σο υνέδριο Εκπαιδευτών στόχος είναι να πραγματοποιείται κάθε 2 έτη. 

Σο υνέδριο δύναται να προσδιορίζει εναλλακτικό χρόνο διεξαγωγής του επόμενου υνεδρίου, 

εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη και υπερψηφιστεί και εγκριθεί η σχετική πρόταση. 

ε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συμμετοχή του 1/3 των Εκπαιδευτών, τότε το Σμήμα 

Εκπαιδεύσεων μεταθέτει την διεξαγωγή του υνεδρίου κατά 6 μήνες. Εάν και πάλι δεν 

εξασφαλίζεται η ελάχιστη συμμετοχή, τότε αναβάλλεται για άλλους 6 μήνες. 

Γ. Προετοιμασία 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων αναλαμβάνει να ενημερώσει για την ημερομηνία και την πόλη διεξαγωγής 

του υνεδρίου 14 εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή του, ξεκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία 

υποβολής προτάσεων και λοιπών θεμάτων που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, 

αποστέλλοντας παράλληλα συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης.  

Μετά την υποβολή νέων και τροποποιητικών προτάσεων, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων αποστέλλει 

στους Εκπαιδευτές, συνέδρους και μη: 
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α. Ημερήσια Διάταξη 

β. Διαδικασίες υνεδρίου 

γ. Κατατεθειμένες εγκαίρως προτάσεις 

Δ. Ημερήσια Διάταξη          

1. Η σύνθεση της Ημερήσιας Διάταξης αποτελεί ευθύνη του Σμήματος Εκπαιδεύσεων και 

περιλαμβάνει: 

α. Εκθέσεις για την πορεία και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του σχεδίου δράσης 

και εν γένει του εκπαιδευτικού συστήματος στο μεταξύ δύο υνεδρίων διάστημα. 

β. Εκλογές 

γ. Χηφοφορίες 

δ. Όποιο άλλο θέμα κριθεί σκόπιμο  

2. Αμέσως μετά την διαπίστωση της πρώτης απαρτίας, παρουσιάζεται η Ημερήσια Διάταξη από 

την/τον πρόεδρο του υνεδρίου. 

 3. Θέμα στην Ημερήσια Διάταξη μπορεί να προστεθεί κατά τη διάρκεια του υνεδρίου, εφόσον 

αυτό υποστηρίζεται από το 10% των υνέδρων και υπερψηφιστεί από τα 3/5 του υνεδρίου.  

Ε. Πρόεδρος – Γραμματεία - Οργάνωση υζητήσεων   

1. Πρόεδρος υνεδρίου 

το υνέδριο προεδρεύει η / ο Πρόεδρος του Σμήματος Εκπαιδεύσεων ή Μέλος του Σμήματος με 

απόφασή του. 

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας δύναται να προεδρεύσει ύνεδρος, κατόπιν πρότασης του 

Σμήματος και έγκρισής του από την πλειοψηφία. 

Ο Πρόεδρος του υνεδρίου αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν καλύπτεται από τα 

διαδικαστικά. 

2. Γραμματεία 

Η Γραμματεία του υνεδρίου αποτελείται από ένα Μέλος του Σμήματος, τη Γραμματέα του 

Σμήματος και 2 Εκπαιδευτές. 

3. Οργάνωση υζητήσεων 

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γίνεται εισήγηση και ακολουθεί συζήτηση. 

Σο χρόνο της συζήτησης καθορίζει η / ο Πρόεδρος του υνεδρίου και είναι από την αρχή της 

διαδικασίας γνωστός σε όλους τους υνέδρους. 

Κάθε ύνεδρος μιλά μία φορά  και άλλη μία εφόσον απαιτηθεί διευκρίνιση. 

Οι ύνεδροι μπορεί να παρέμβουν για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ή όταν έχουν προσωπικό 

πρόβλημα (π.χ. ακοής, γρήγορη ή αργή διαδικασία κλπ) 
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Κλειστή υνεδρίαση (αποκλείει την παρουσία Παρατηρητών και προσκεκλημένων), μπορεί να 

ζητηθεί. Για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 των υνέδρων. Η/Ο Πρόεδρος 

ενημερώνει για το χρόνο ψηφοφορίας. 

Οι ύνεδροι παραδίδουν στη Γραμματεία τις τροποποιήσεις ή τις νέες προτάσεις όπως 

προβλέπεται εντός της προθεσμίας που όρισε η/ο Πρόεδρος, ώστε να υπάρξει χρόνος να 

κοινοποιηθούν στους υνέδρους. 

 4. Απαρτία υνεδρίου           

Η απαρτία του υνεδρίου διαπιστώνεται: 

● την αρχή της πρώτης συνεδριακής ενότητας 

● την αρχή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ψηφοφοριών και στην αρχή των 

εκλογών.  

6. Χηφοφορίες     

Α. Διαδικασία Χηφοφοριών 

Πριν από την ψηφοφορία εκφωνείται ο ονομαστικός κατάλογος των υνέδρων. 

Για την έγκριση μιας πρότασης απαιτείται ο αριθμός των υπέρ να είναι τουλάχιστον κατά 

μία ψήφο μεγαλύτερος από το σύνολο των κατά και των λευκών. 

Η / ο Προεδρεύουσα / ων της διαδικασίας ψηφοφοριών οφείλει να: 

● Διευκρινίζει το αντικείμενο της ψηφοφορίας 

● Αποσαφηνίζει την σειρά ψήφισης των τροποποιήσεων 

● υντονίζει την ψηφοφορία 

● Ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τα μέλη της εφορευτικής 

επιτροπής 

● Ανακοινώνει το αποτέλεσμα.  

Β. την Ανοιχτή Χηφοφορία χρησιμοποιούνται: 

● Καρτέλα κόκκινη – Τπέρ 

● Καρτέλα μαύρη – Κατά 

● Καρτέλα λευκή - Λευκό  

Γ. Χηφολέκτες 

Για την καταμέτρηση των ψήφων στην ανοιχτή ψηφοφορία ορίζονται ψηφολέκτες μεταξύ 

των  Παρατηρητών. 

7. Εκλογές  

Α. Μέλη Σμήματος Εκπαιδεύσεων 

α. τη σύνθεση του Σμήματος Εκπαιδεύσεων περιλαμβάνονται τέσσερις (4) Εκπαιδεύτριες/τες με 

Εντολή εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλέγονται στο υνέδριο. 

β. Η θητεία των εκλεγμένων Μελών του Σμήματος διαρκεί μέχρι το επόμενο υνέδριο με δικαίωμα 

επανεκλογής γι’ άλλη μία θητεία.  

(υνέδριο 2015). 
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γ. Με τη λήξη δύο συνεχόμενων θητειών δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής μέχρι το επόμενο 

υνέδριο. (υνέδριο 2015) 

δ. Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων, 5 εβδομάδες πριν από το υνέδριο, ζητά από τις/τους 

Εκπαιδεύτριες/τες να προτείνουν 4 Εκπαιδεύτριες/τες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) με 

Δίπλωμα, για μέλη του Σμήματος Εκπαιδεύσεων. 

ε. Βάσει των Προτάσεων και αποδοχής των προτεινομένων σχηματίζεται το ψηφοδέλτιο. 

στ. Η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτιο και ΣΙΠΟΣΑ δεν επιτρέπεται να σημειώνεται στο 

ψηφοδέλτιο εκτός από τον σταυρό προτιμήσεως. 

ζ. Εκλέγονται πρώτα οι δύο (2) Εκπαιδευτές με Δίπλωμα που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες 

ψήφους από τους Εκπαιδευτές με Δίπλωμα, που βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια οι 

δύο (2) Εκπαιδευτές με Δίπλωμα ή μη που έχουν συμπληρώσει τις περισσότερες ψήφους από 

τους άλλους.  

η. ε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Οι 

αμέσως επόμενοι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων. Ο αριθμός των ψήφων δεν 

ανακοινώνεται.  

Μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων εκλογής Μελών του Σμήματος Εκπαιδεύσεων, τα 

ψηφοδέλτια παραδίδονται στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων, όπου κρατούνται για 1 χρόνο.  

Β. Εφορευτική Επιτροπή 

Για την διεξαγωγή των εκλογών συγκροτείται τριμελής εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από 

υνέδρους, μετά από σχετική πρόταση του Σμήματος Εκπαιδεύσεων και έγκριση του υνεδρίου. 

Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή των εκλογών.  

Γ. τη μυστική ψηφοφορία 

● Συπώνονται ψηφοδέλτια 

● Οι ψηφίσαντες σύνεδροι υπογράφουν, δίπλα στο όνομα τους, στον κατάλογο των μελών 

του υνεδρίου. 

● Οι εφορευτική επιτροπή καταμετρά τα ψηφοδέλτια και ανακοινώνει στο υνέδριο το 

αποτέλεσμα. 

8.  Ολοκλήρωση υνεδρίου   

       

Α. Αναγγελία Ολοκλήρωσης υνεδρίου 

Η/Ο εκτελούσα/ών χρέη Προέδρου του υνεδρίου, εφόσον κρίνει ότι το υνέδριο έχει 

ολοκληρώσει τον σκοπό του, αναγγέλλει στο σώμα την περαίωσή του και ζητάει την σχετική 

έγκριση των υνέδρων, όπως ορίζεται στις ανοιχτές ψηφοφορίες. 

 

Β. Πρακτικά υνεδρίου 

Σο Σμήμα Εκπαιδεύσεων αναλαμβάνει να διανείμει τα πρακτικά του υνεδρίου στις/στους 

Εκπαιδεύτριες/Εκπαιδευτές του ώματος, ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη αυτών στο 

υνέδριο, εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωσή του. 
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ΙV. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΦΗΜΑ 

 

(υνέδριο 2015) 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Σο ώμα Ελληνικού Οδηγισμού μέσα από το εκπαιδευτικό του σύστημα αποσκοπεί στο να 

δώσει στα ενήλικα μέλη του όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στο ρόλο 

τους στον Οδηγισμό. Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να κατακτούν γνώση, να αποκτούν 

εμπειρίες  και να αναπτύσσουν δεξιότητες για να αξιοποιηθούν τόσο στην επαγγελματική όσο 

και στην κοινωνική πλευρά της ζωής τους. 

την διάρκεια των χρόνων το σύστημα ανανεώνεται και εξελίσσεται αξιοποιώντας εργαλεία 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS) και ειδικών από την επιστημονική 

κοινότητα.  

 

Η εκπαίδευση στον Οδηγισμό αναγνωρίζει τον ενήλικα εκπαιδευόμενο ως άτομο με γνώσεις, 

προοπτικές, αξίες και μοναδικές ανάγκες μάθησης και κίνητρα που βασίζονται στις εμπειρίες 

ζωής του και στον ρόλο του ως εθελοντή. Ο Εκπαιδευτής / Διευκολυντής ανιχνεύει και 

ανταποκρίνεται στους τρόπους με τους οποίους οι Εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν και να 

αναπτύξουν καλύτερα τις ικανότητές τους. Μέσω αυτής της προσέγγισης ο Εκπαιδευτής / 

Διευκολυντής χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων και μέσων για να ικανοποιήσει τον βέλτιστο 

τρόπο μάθησης του Εκπαιδευόμενου. (WAGGGS, Policy and Guidelines, Adult Training, Learning 

and Development) 

 

ήμερα, το σύστημα μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο ΕΟ είναι το σύνολο ανθρώπων, 

ρόλων, διαδικασιών και μέσων που αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν συντονισμένα, με 

σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξη των ενηλίκων μελών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην 

επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού. Επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα του ΕΟ μπορεί να 

αξιοποιείται στην εκπαίδευση και επιμόρφωση και άλλων κοινωνικών ομάδων.  

 

1. Οι αρχές του συστήματος: 

Γενικές Αρχές: 

• Σεκμηριωμένο 

• Ανοιχτό 

• Εξωστρεφές 

• Ανθρωποκεντρικό 

• Διαρκώς βελτιούμενο 

Οι Αρχές σε σχέση με το ΕΟ: 

• Αναπτύσσει Ηγέτες 

• Τποστηρίζει Ρόλους 

• Είναι εναρμονισμένο με τη στρατηγική του ΕΟ και τις αξίες του Οδηγισμού 

Οι Αρχές σε σχέση με τη WAGGGS 

• Είναι εναρμονισμένο με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις οδηγίες της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Οδηγών.  

Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας 

• Αυτοδιοικούμενο και δημοκρατικό 

• Ευέλικτο & προσανατολισμένο στην προαγωγή λύσεων 

• Με ιστορική συνέχεια  

• Ανοικτό στην αξιοποίηση Ειδικών υνεργατών 
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2. Σα μέσα του συστήματος: 

● Εκπαιδευτικό σχήμα: Σο σχήμα που περιγράφει τα είδη και τον αριθμό των Εκπαιδεύσεων, 

την αλληλουχία τους - όπου αυτή απαιτείται - τις προϋποθέσεις υλοποίησης τους και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων. 

● Εκπαιδευτικές μέθοδοι, ενδεικτικά: παιχνίδι, βιωματική μάθηση, ατομική μελέτη, 

coaching, mentoring, μελέτη περιπτώσεων και όποια άλλη κριθεί απαραίτητη. 

● Τποδομές: Οι υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάθε 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας (εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικά μέσα και άλλα), 

εξασφαλίζονται από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων και από όποιον έχει κάθε φορά την ευθύνη 

της διοργάνωσης μια εκπαιδευτικής δράσης. 

 

3. Οι ρόλοι των ανθρώπων στο εκπαιδευτικό σύστημα: 

Εκπαιδευόμενοι: 

Όλα τα ενήλικα μέλη του ΕΟ, κατά περίπτωση και ανήλικα μέλη, άλλες κοινωνικές ομάδες.  

Εκπαιδευτές: 

- Εκπαιδευτές: Ενήλικα μέλη του ΕΟ που, μετά από ειδική Σεχνική Εκπαίδευση, εντέλλονται 

και αναλαμβάνουν ρόλο εκπαιδευτή, Ειδικοί. 

- Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών: Εκπαιδευτές που είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη για 

την βελτίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των Εκπαιδευτών. 

Ειδικοί υνεργάτες: 

Επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων ή που διαθέτουν εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία σε θέματα που απασχολούν την Εκπαίδευση ενηλίκων του ΕΟ. 

Οι διαδικασίες: 

• τρατηγικής & πολιτικής 

• Εκπαιδευτικού έργου 

• Λειτουργίας Σμήματος και Διαρκούς βελτίωσης  

 

4. Σα είδη Εκπαίδευσης: 

Γενική Εκπαίδευση: αναφέρεται σε σχετικά σταθερές (αργά μεταβαλλόμενες) ανάγκες. Αφορά 

σε όλα τα ενήλικα μέλη του ΕΟ στα οποία  καλείται να  παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την 

επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους για τον ρόλο που έχουν αναλάβει, αλλά και για την 

ανάπτυξη χαρακτηριστικών αυτοδιαχείρισης και ηγεσίας.  

Σεχνικές Εκπαιδεύσεις: παρέχουν εξειδικευμένη τεχνική γνώση, απαραίτητη για να αναλάβουν οι 

ενήλικες την ευθύνη νέων ρόλων, όπως ορίζονται στον Οργανισμό του ΕΟ. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: έρχονται να καλύψουν παροδικές ή έκτακτες ανάγκες, όταν δεν 

καλύπτονται από τα υπόλοιπα είδη Εκπαιδεύσεων και κρίνονται σημαντικές για το ενήλικο 

δυναμικό του ΕΟ σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Εφόσον οι ανάγκες αυτές γίνουν μόνιμες, 

τότε μελετάται η ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας στη Γενική Εκπαίδευση. 
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Μέρος 1ο: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

Η Γενική Εκπαίδευση σκοπό έχει να δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη ανάληψη του 

ρόλου κάθε ενήλικου μέλους του ΕΟ και την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης και ηγεσίας, 

τόσο για τη βελτίωση στο πλαίσιο του ρόλου του, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του. 

 Η Γενική Εκπαίδευση υλοποιείται σε τρεις φάσεις: 

 

Α΄ Υάση «Βασική» 

Β΄ Υάση «Ηγεσία»  

Β1 «Ηγεσία και Κοινωνία» 

Β2 «Ηγεσία και Υύση» 

Γ ΄ Υάση «Νέοι Ορίζοντες» 

 Ολοκλήρωση: 

Η Α΄ φάση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες του εγχειριδίου 

Εκπαιδευομένου. 

Η Β΄ φάση ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος, αφού παρακολουθήσει τις δύο 

προαναφερθείσες Εκπαιδεύσεις - με σειρά επιλογής του, σχεδιάσει το προσωπικό του πλάνο 

ανάπτυξης. 

Η Γ΄ Υάση ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος υλοποιήσει το προσωπικό του πλάνο 

ανάπτυξης, για τουλάχιστον μία περιοχή προς βελτίωση και αφού αξιολογήσει τα αποτελέσματά 

της. 

 Με την ολοκλήρωση της Γ΄ Υάσης  θεωρείται ότι ο Εκπαιδευόμενος έχει πλέον ολοκληρώσει τη 

Γενική του Εκπαίδευση.  

Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης περιγράφονται στις προτάσεις που αφορούν στα 

θέματα και τις συνθήκες διεξαγωγής της κάθε φάσης και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Α΄ 

φάσης, ειδικότερα,  περιγράφεται στη διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθησης Εκπαίδευσης 

Α΄ Υάσης 

(υνέδριο 2015) 
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Α΄ Υάση: Βασική Εκπαίδευση 

κοπός: Κάθε Εκπαιδευόμενος να εφαρμόσει τουλάχιστον μία φορά όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ρόλο του, έτσι ώστε, βιώνοντάς τες, να αποκτήσει τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου ρόλου. 

  

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

Να συνειδητοποιήσουν τον σκοπό και τις αξίες του Οδηγισμού, λοιπά χαρακτηριστικά της 

Οργάνωσης, καθώς και τις ευκαιρίες που αυτός προσφέρει για προσωπική ανάπτυξη. 

Να κατανοήσουν την Οδηγική μέθοδο και να είναι σε θέση να διακρίνουν από ποια μέρη 

αποτελείται το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. 

Να αποκτήσουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να βιώνουν τη ζωή στη φύση 

με άνεση και ασφάλεια. 

Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν συνειδητά όλα τα παραπάνω στη υγκέντρωση, την εκδρομή 

και σε άλλες δράσεις της Ομάδας τους, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ηλικίας των 

παιδιών και έχοντας συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου τους.   

Να είναι σε θέση να ενημερώνουν επαρκώς γονείς, παιδιά, φίλους κ.α. για τον Οδηγισμό και να 

εκπροσωπούν την Οργάνωση σε τοπικό επίπεδο. 

Να αναγνωρίζουν την αξία του να είσαι ενεργός πολίτης και να παρέχουν ανάλογα ερεθίσματα 

και ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση και δράση στην Ομάδα τους.  

(υνέδριο 2015) 
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Α΄ Υάση  - Βασική Εκπαίδευση τελεχών των Ομάδων 

Ενδεικνυόμενες Μέθοδοι: 

Ατομική μελέτη, βιωματική μάθηση, καθοδήγηση (mentoring) 

Τλικό: 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 

Θέματα: 

Σα θέματα που καλύπτονται στην Α΄ φάση ακολουθούν τη ζωή της Ομάδας και 

αναπτύσσονται σε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Οι ενότητες αυτές  χωρίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Οδηγισμός 

Β. Πρόγραμμα - Αυτοδιοίκηση - Πρόοδος 

Γ. Υύση 

Δ. Διαχείριση - Κοινωνία 

τον επισυναπτόμενο πίνακα αναφέρονται οι ενότητες ανά κατηγορία και 

τριμηνία. Επίσης, στο Εγχειρίδιο των Εκπαιδευομένων καθορίζονται ο στόχος, οι 

δραστηριότητες και οι πηγές για κάθε ενότητα αναλυτικά. 

Εκπαιδευτικές υνθήκες - Διαδικασία: 

Ο Εκπαιδευτής επικοινωνεί με τον εκπαιδευόμενο κυρίως εξ αποστάσεως. 

Η διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, για την 

ολοκλήρωση των ενοτήτων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται 

αναλυτικά στις «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» του Εγχειριδίου των Εκπαιδευόμενων. 

Ολοκλήρωση: 

Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του ένα έτος για να ολοκληρώσει τις 

δραστηριότητες της Α΄ Υάσης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων 

δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2 έτη, ωστόσο, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη 

και κατόπιν συμφωνίας του Εφόρου του Εκπαιδευόμενου με τον Αρχηγό της 

Εκπαίδευσης, το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί.  

(υνέδριο 2015)  

 

ύνθεση Αρχηγείου 

Αρχηγός: Εκπαιδευτής με Δίπλωμα και Εντολή 

Μέλη: Εκπαιδευτές με Εντολή 

Αριθμός Εκπαιδευτών: Ανάλογος του αριθμού των Εκπαιδευόμενων και όχι παραπάνω από 10. 

Ανώτατος αριθμός Εκπαιδευόμενων ανά Εκπαιδευτή: 4. 
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ΘΕΜΑΣΑ Α΄ΥΑΗ 

 Α΄ Τριμηνία Β΄ Τριμηνία Γ΄ Τριμηνία Γ΄ Τριμηνία 

Οδηγιζμός  
(ειζαγωγικό 
εγτειρίδιο) 

           Σκοπόσ και Αξίεσ  Οδηγιςμοφ                           Στολή & Σφμβολα                      Ιςτορία Οδηγιςμοφ                       
Παγκόςμιοσ Οδηγιςμόσ                   Οδηγική Ιδεολογία                   Δομή/Διοίκηςη/Διαδικαςίεσ Οργάνωςησ            
                      Πρόοδοσ Στελζχουσ -Ευκαιρίεσ Δυνατότητεσ 

                     1. Ειςαγωγική Ενότητα Σο Ειςαγωγικό Εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε  
https://www.playbuzz.com/tmimaekpaidefsewn10/12-5-2018-9-32-26-
am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w 

Οδηγικό 
Παιδαγωγικ
ό 
Πρόγραμμα 
(Πρόγραμμ
α – 
Ασηοδιοίκη
ζη – 
Αηομική 
Πρόοδος) 

29. 
Προγραμματιςμόσ  
30. Εκλογζσ  
31. Τπευθυνότητεσ 
παιδιών και 
τελεχών 32. 
Εκπαίδευςη 
Πρώτων/Δεφτερων, 
Ενωμοταρχών/ 
Τπενωμοταρχών & 
Ομάδασ Μεγάλων 
Οδηγών  
33. τόχοσ 
Αξιολόγηςη  
34. Προγράμματα 
Κεντρική Διοίκηςησ  

2. υγκζντρωςη  
3. Παιχνίδι  
4. Ατομική 
Πρόοδοσ  
5. υμβοφλια  
6. Εργαςτήρι  
7. Ομάδεσ  
(Ηλικίεσ, Δομή, 
Αριθμοί) και 
ενωμοτιακό 
ςφςτημα   
8. Προγράμματα 
wagggs  
 

13. Χαρακτηριςτικά 
ηλικιών & 
ςυνεκπαίδευςη  
14. Μεγάλο 
Παιχνίδι  
15. Κοινωνική 
υμμετοχή – 
Προςφορά  
16. Ανάπτυξη 
παιδιών  
17. Σραγοφδι  
18. Οδηγιςμόσ για 
όλουσ  

22. Σελετζσ  
23. Πρόγραμμα 
καταςκήνωςησ  
24. Παιδί ςτην 
καταςκήνωςη  
25. Δουλειά ςε 
μικρζσ 
αυτοδιοικοφμενεσ 
ομάδεσ ή 
Ενωμοτιακό 
φςτημα ςτην 
καταςκήνωςη  
26. Ναυτοδηγικζσ 
Ομάδεσ  

Φύζη 9. Σεχνικζσ γνώςεισ 
(Δ’) 
35. Εκδρομή ςτη 
φφςη (με ζμφαςη 
ςτο πρόγραμμα)  

9. Σεχνικζσ γνώςεισ 
(Α΄) 
10. Πορεία  

9. Σεχνικζσ γνώςεισ 
(Β΄) 
19. Εκδρομή ςτην 
φφςη (με ζμφαςη 
ςτην λειτουργία)  

9. Σεχνικζσ 
γνώςεισ 
(Γ΄) 
27. Αςφάλεια, 
Τγεία 
-Τγιεινή ςτην 
εκδρομή 
& την 
καταςκήνωςη  

Κοινωνία 
Γιατείριζη  

36. Προςζλκυςη & 
Διατήρηςη 
Ανήλικων Μελών 
37. Χώροσ – Εςτία 
 

 

11. Επικοινωνία  
12. Εξεφρεςη και 
Διαχείριςη πόρων  
 

20. Επαφή με γονείσ  
21. Εμπλουτιςμόσ 
Προγράμματοσ: 
υνεργαςία/Δράςει
σ 
με άλλουσ φορείσ, 
Σεχνολογία, 
Επικαιρότητα 

28. Ευθφνη 
τελεχών  

 

(υνέδριο 2015) 

 

 

https://www.playbuzz.com/tmimaekpaidefsewn10/12-5-2018-9-32-26-am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w
https://www.playbuzz.com/tmimaekpaidefsewn10/12-5-2018-9-32-26-am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w
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Α‟ Υάση: Βασική Εκπαίδευση Μελών Σοπικών υμβουλίων 

Ενδεικνυόμενες Μέθοδοι: 

Ατομική μελέτη, βιωματική μάθηση, καθοδήγηση (mentoring) 

Τλικό: 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένων 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 

Θεματολογία: 

Σα θέματα που καλύπτονται στην Α΄ Υάση ακολουθούν τη ζωή του Σοπικού Σμήματος και 

αναπτύσσονται σε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. 

Οι ενότητες αυτές χωρίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Οδηγισμός 

Β. Πρόγραμμα - Αυτοδιοίκηση - Πρόοδος 

Γ. Υύση 

Δ. Διαχείριση - Κοινωνία 

τον επισυναπτόμενο πίνακα αναφέρονται οι ενότητες ανά κατηγορία και τριμηνία. Επίσης, στο 

Εγχειρίδιο των Εκπαιδευομένων καθορίζονται ο στόχος, οι δραστηριότητες και οι πηγές για κάθε 

ενότητα αναλυτικά. 

Εκπαιδευτικές υνθήκες - Διαδικασία: 

Ο Εκπαιδευτής επικοινωνεί με τον Εκπαιδευόμενο κυρίως εξ αποστάσεως. 

Η διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, για την ολοκλήρωση των 

ενοτήτων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται αναλυτικά στις «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» 

του Εγχειριδίου Εκπαιδευομένων. 

Ολοκλήρωση: 

Η «Βασική»  Εκπαίδευση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες. 

 Θεματολογία: 

Α’ ΣΡΙΜΗΝΙΑ 

1. κοπός Οργάνωσης, Νόμος – Τπόσχεση 

2. Δομή – Διαδικασίες Οργάνωσης 

3. Τπευθυνότητες και Δομή Σοπικού 

υμβουλίου 

4. υμβούλια 

5. Προγραμματισμός 

6. Προϋπολογισμός 

  

Β΄ ΣΡΙΜΗΝΙΑ 

7. Οργάνωση Εκδήλωσης 

8.Πηγές για Φορηγίες και Δωρεές 

9. Αξιολόγηση 

 

 Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΙΑ 

10. Εκλογές 

11. Σήρηση Βιβλίων και Αρχείων 

12. Ανίχνευση αναγκών 

13. Προσέλκυση Μελών 

  

ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

14.Πρόεδρος 

15.Σοπικός Έφορος 

16.Αντιπρόεδρος 

17.Γραμματέας 

18.Σαμίας

(υνέδριο 2018)
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Διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθησης πορείας Εκπαίδευσης Α‟ Υάσης 

 

 Η διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθησης πορείας εκπαίδευσης Α’ Υάσης 

καθορίζεται ως εξής (υνέδριο 2015) 

 

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΈΝΣΤΠΑ - ΤΛΙΚΟ 

Ενημέρωση 

Αρχηγού 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού 

(ΕΑΕΔ) ειδοποιεί εγγράφως τη γραμματεία, κατά 

προτίμηση τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία 

της εκπαίδευσης, για τον Αρχηγό-υντονιστή 

που αποδέχθηκε την πρόταση για ανάληψη 

Αρχηγίας Α’ Υάσης. 

Η γραμματεία προωθεί στον Αρχηγό μέσα σε 1 

εβδομάδα τον Υάκελο Ανάθεσης 

Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Ανάκεςθσ 

Επιςτολι Ανάκεςθσ 

Λίςτεσ Εκπαιδευτϊν με Εντολι και τυχόν 

τρζχουςα ςυμμετοχι τουσ ςε άλλο 

Αρχθγείο Αϋ Φάςθσ 

Ζντυπο διλωςθσ Αρχθγείου 

Checklist Αρχθγοφ 

α. Ζντυπα ταμειακοφ προχπολογιςμοφ 

και απολογιςμοφ 

β. Φόρμα παρακολοφκθςθσ προόδου 

Εκπαιδευόμενου 

γ. Καρτζλεσ προόδου Εκπαιδευομζνων 

δ. τοιχεία επικοινωνίασ με Μζλθ 

Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και Εφόρουσ 

Κλάδων 

ε. Ρόλο Αρχθγοφ Εκπαίδευςθσ  Α’ Φάςθσ 

ύσταση 
Αρχηγείου 

Για τη σύσταση του Αρχηγείου, ο Αρχηγός 
λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των Εκπαιδευτών 

και τυχόν συγκεκριμένες περιπτώσεις ανάγκης 

προώθησης Εκπαιδευτών, και Τποψηφίων 

Εκπαιδευτών.  Η ΕΑΕΔ τον ενημερώνει εγκαίρως 

σχετικά. 

Σουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της 

Εκπαίδευσης και την ανακοίνωσή της στην 

Περιφέρεια, ο Αρχηγός στέλνει στη γραμματεία 

το έντυπο δήλωσης Αρχηγείου. Αν κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας της Εκπαίδευσης 

αλλάξει η σύνθεση, ο Αρχηγός πρέπει να 

τροποποιήσει το έντυπο και να το στείλει στη 

γραμματεία. 

Έντυπο δήλωσης Αρχηγείου 
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Προϋπολογισμός Σουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την 

ανακοίνωση της Εκπαίδευσης, ο Αρχηγός 

προωθεί τον προϋπολογισμό της Εκπαίδευσης 

προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων 

  

Δηλώσεις 

συμμετοχής και 

Οικονομική 

συμμετοχή 

Ένα μήνα πριν από την ανακοινωμένη στον 

προγραμματισμό ημερομηνία έναρξης της 

Εκπαίδευσης αποστέλλονται οι δηλώσεις 

συμμετοχής στη γραμματεία του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων και κοινοποιούνται στον Αρχηγό 

υντονιστή. 

Δηλώσεις πέρα από αυτή την προθεσμία, 

γίνονται δεκτές και εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

ε κάθε περίπτωση, ο Αρχηγός σε συνεργασία 
με τους Εκπαιδευτές σημειώνει την ημερομηνία 

της έναρξης Εκπαίδευσης του Εκπαιδευόμενου, η 

οποία είναι η ημερομηνία της δήλωσης 

συμμετοχής στη φόρμα παρακολούθησης 

προόδου. 

Παράλληλα με την υποβολή των δηλώσεων 

συμμετοχής καταβάλλεται και η οικονομική 

συμμετοχή με την προβλεπόμενη διαδικασία 

(τραπεζική κατάθεση). 

Δήλωση συμμετοχής σε 

Εκπαίδευση. 

  

  

Υόρμα παρακολούθησης 

προόδου Εκπαιδευόμενων 

Ενημερωτική 

επιστολή 

  

Σουλάχιστον 10 ημέρες μετά  την ημερομηνία 

δήλωσης συμμετοχής, αποστέλλεται στους 

Εκπαιδευόμενους ενημερωτική επιστολή από τον 

Αρχηγό με οδηγίες, ανίχνευση αναγκών 

(εφόσον επιλεγεί η ανίχνευση να γίνει γραπτώς), 

καθώς και τα στοιχεία του Εκπαιδευτή που θα 

συνεργαστεί μαζί τους. 

  

Προετοιμασία 

εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

  

Ανίχνευση 

αναγκών 

Με ευθύνη του Αρχηγού, οι Εκπαιδευτές των 

Κλάδων και των Μελών Σοπικών υμβουλίων 

ενημερώνονται από τους κλάδους και το Σμήμα 

Ανάπτυξης για τα τρέχοντα ζητήματα και τα 

σημεία έμφασης. 

Επίσης, πραγματοποιείται ανίχνευση αναγκών, 

κάθε Εκπαιδευόμενου που εισέρχεται στη 

διαδικασία. 

Σέλος, εκτός από τα οργανωτικά και διαχειριστικά 

θέματα, Αρχηγός και Εκπαιδευτές συζητούν για 

την κατά το δυνατόν πληρέστερη επιδίωξη του 

σκοπού και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

της Εκπαίδευσης και των προσωπικών στόχων 

των Εκπαιδευομένων. 
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Απρόοπτα πριν 

και κατά τη 

διάρκεια της 

Εκπαίδευσης 

Για οτιδήποτε προκύψει εκτάκτως, ο Αρχηγός 

ενημερώνει τον Πρόεδρο του Σμήματος και 

βρίσκουν από κοινού λύση. 

  

Αξιολογήσεις - 

Οικονομικός 

απολογισμός 

Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης, αποδίδεται 

μηνιαίος οικονομικός απολογισμός. 

Η αξιολόγηση της προόδου των 

Εκπαιδευόμενων, ως προς τους εκπαιδευτικούς 

στόχους γίνεται από τους ίδιους, κάθε τριμηνία, 

με βάση πίνακα αυτοαξιολόγησης και σε 

συνεργασία με τον Εκπαιδευτή τους. 

Κάθε επτέμβρη ο Αρχηγός – υντονιστής 

συγκεντρώνει τους πίνακες αυτοαξιολόγησης, 

κάνει μια συγκεντρωτική αναφορά και 

ενημερώνει στη συνέχεια το Σμήμα. 

Μαζί, αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο με τη 

φόρμα προόδου Εκπαιδευομένων, ως προς τον 

αριθμό των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων/δραστηριοτήτων που έχουν 

ολοκληρωθεί. 

Πίνακας αυτοαξιόλογησης 

Ενημέρωση 

προόδου 

Εκπαιδευτών-

Εκπαιδευομένων 

Όταν κάποιος Εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει τις 

ενότητες του εγχειριδίου, ο Αρχηγός- 

υντονιστής υπογράφει την καρτέλα προόδου, 

την αποστέλλει στον Εκπαιδευόμενο και 

ενημερώνει το Σμήμα. 

Ψς ημερομηνία ολοκλήρωσης της Α΄ Υάσης 
θεωρείται η ημερομηνία που ο Αρχηγός-

υντονιστής υπογράφει την καρτέλα προόδου 

του Εκπαιδευόμενου. 

Σο αρχείο (μητρώο) με την πρόοδο των 

τελεχών/Μελών ενημερώνεται μέσα σε 10 

ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση.  

Αντίστοιχα, το αρχείο (μητρώο) με την πρόοδο 

του Εκπαιδευτή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει 

επιτυχή συμμετοχή σε Εκπαίδευση Α΄ Υάσης, 

όταν τουλάχιστον 2 Εκπαιδευόμενοι του 

ολοκληρώσουν την Α’ Υάση, ενημερώνεται 

μέσα σε 10 ημέρες από τη σχετική 

γνωστοποίηση του Αρχηγού -υντονιστή προς 

το Σμήμα. 

Καρτέλα προόδου τελέχους 

  

Μητρώο προόδου 

τελεχών/Μελών 

  

Μητρώο προόδου Εκπαιδευτών 
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Β‟ Υάση: ΗΓΕΙΑ 

κοπός:  Η προσωπική ανάπτυξη του Εκπαιδευόμενου μέσα από τη διεύρυνση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που του είναι χρήσιμες για την εξέλιξη 

του ρόλου του ως ηγέτη στην ομάδα και την κοινωνία. Επίσης, η τεκμηρίωση της οδηγικής μεθόδου, 

έτσι ώστε να μπορεί ο Εκπαιδευόμενος να δρα συνειδητά και τεκμηριωμένα στο πλαίσιο του ρόλου 

του, με τρόπο που να υποστηρίζει τον σκοπό του Οδηγισμού. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

● Να συνθέσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες, μέσω των οποίων θα εφαρμόσουν τις 

οδηγικές αξίες στη σημερινή κοινωνία. Να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα έναντι των 

προσωπικών τους αξιών και στάσεων και να τις ενισχύσουν στην  καθημερινή ζωή τους. 

● Να συνθέσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες στη φύση, κατανοώντας την 

παιδαγωγική αξία του προγράμματος στη φύση και εντοπίζοντας πώς αυτό βοηθά να 

αναπτυχθούν στάσεις συμβατές με τις οδηγικές αξίες. 

● Να βιώσουν ομαδικά την εμπειρία της προετοιμασίας μεγάλων έργων, να τα υλοποιήσουν 

και να αξιολογήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτά, την ικανότητα τους να συνεισφέρουν 

αποτελεσματικά, την ικανότητα συνεργασίας και ηγεσίας. 

● Να γνωρίσουν νέες τεχνικές και να χρησιμοποιήσουν αυτές και άλλες στις οποίες έχουν 

εκτεθεί στην Α’ Υάση για την οργάνωση, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση  

ομαδικών δραστηριοτήτων. 

● ·Να εντοπίσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να έχουν ηγετική στάση στην προσωπική, 

την κοινωνική, την οδηγική και κάθε έκφανση της ζωής τους και να πάρουν 

ανατροφοδότηση σχετικά με αυτές. 

● Να προσδιορίσουν την προσωπική τους στάση έναντι της δια βίου μάθησης και εξέλιξης και 

να δεσμευτούν (ή όχι) συνειδητά σε ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης.  

(υνέδριο 2015) 

 

Ενδεικνυόμενες μέθοδοι:  

Όλες οι διαδραστικές, όπως προσομοίωση, μελέτες περιπτώσεων, υλοποίηση έργου, παιχνίδια 

κ.λπ., αλλά και αυτές που ευνοούν τον κριτικό στοχασμό στην εμπειρία. 

 Θέματα: 

Η θεματολογία της Β΄ Υάσης χτίζει πάνω στην θεματολογία της Α’ Υάσης και δίνει την ευκαιρία για 

πρακτική εφαρμογή, ανάλυση και σύνθεση σε μεγαλύτερη κλίμακα, όσων οι Εκπαιδευόμενοι έχουν 

γνωρίσει και μερικώς εφαρμόσει στη ζωή στην ομάδα. 

Σα θέματα αναπτύσσονται σε δύο άξονες, καθένας εκ των οποίων αποτελεί τον κορμό των δύο 

εκπαιδεύσεων της Β’ Υάσης.  

Αναλυτικότερα:  

Β1 Ηγεσία και Κοινωνία 

● Κοινωνία, συμμετοχή, εθελοντισμός 

● τρατηγικός σχεδιασμός 

● Πλάνο δράσης, οργάνωση και διαχείριση μεγάλων δράσεων 

● Επικοινωνία  και εκπροσώπηση 
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● Δυναμική ομάδας 

● Ο Ηγέτης μέσα μας 

Β2 Ηγεσία και Υύση 

● Υύση, συμμετοχή, εθελοντισμός 

● Πλάνο δράσης, οργάνωση και διαχείριση μεγάλων δράσεων στη φύση 

● Ζωή στη φύση 

● Η αξία του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος στη Υύση 

● Ιδεολογία στην πράξη 

● Ο Ηγέτης μέσα μας 

  

Εκπαιδευτικές υνθήκες - Διαδικασία: 

Ομαδική εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένη διάρκεια και διακριτές θεματικές ενότητες. Σόσο η 

Εκπαίδευση Β1, όσο και η Εκπαίδευση Β2 υλοποιούνται ως ένα μείγμα τυπικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και βιωματικής εφαρμογής. Και για τις  δύο, οι Εκπαιδευόμενοι συνιστούν ομάδες εξ 

αποστάσεως πριν από την Εκπαίδευση και δουλεύουν για την προετοιμασία μεγάλων δράσεων (οι 

οποίες μπορεί και να αποτελούν μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του τομέα Ανάπτυξης του ΕΟ), 

ενώ υλοποιούν τις δράσεις ταυτόχρονα με την εκπαιδευτική διαδικασία και την αποκωδικοποίηση  

και προσωπική αξιολόγηση του βιώματος, τόσο για την αξία της οδηγικής μεθόδου στην ανάπτυξη 

ενεργών πολιτών, όσο και έναντι των προσωπικών ικανοτήτων και στάσεων.  

(υνέδριο 2015) 

ύνθεση Αρχηγείου: 

Αρχηγός: Εκπαιδευτής με Δίπλωμα και Εντολή. Ειδικά για τη Β2 απαιτείται κατ’ ελάχιστον και Άδεια 

Κατασκηνωτή. 

Μέλη: Εκπαιδευτές με Εντολή. Αριθμός Εκπαιδευτών: Ελάχιστος 6, μέγιστος 10 (ένας Εκπαιδευτής 

αναλαμβάνει τον ρόλο του «Διευκολυντή» (facilitator)  κάθε ομάδας και έχει την ευθύνη να 

υποστηρίζει  την ομάδα σε κάθε βήμα για την εκπαιδευτική ανάλυση του βιώματός της. 

Τπεύθυνος Λειτουργίας: Ρόλος που τον αναλαμβάνει Εκπαιδευτής, μέλος του Αρχηγείου. Η 

λειτουργία υλοποιείται από τους Εκπαιδευόμενους και περιλαμβάνει εκπαιδευτική προσέγγιση. 

Αριθμός Εκπαιδευόμενων:  

Ελάχιστος 24 – Μέγιστος 30 (κατ ελάχιστον 4 ομάδες των 6 ατόμων με μέγιστο 5 ομάδες των 6 

ατόμων)  

Αριθμός Εκπαιδεύσεων - υνθήκες διεξαγωγής: 

Η Β΄ Υάση αποτελείται από δύο Εκπαιδεύσεις: 

Β1 «Ηγεσία και Κοινωνία», η οποία πραγματοποιείται σε αστικό περιβάλλον 

Β2 «Ηγεσία και Υύση», η οποία πραγματοποιείται αυστηρά στη φύση 

 

 Διάρκεια: 

Κάθε μία από τις Εκπαιδεύσεις Β1 και Β2 αποτελείται από τα εξής στάδια: 

1. Προετοιμασία της δράσης από πλευράς των συμμετεχόντων διάρκειας 3 μηνών η οποία 

μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως . 

2. Πραγματοποίηση της δράσης (διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), παρουσία των 

Εκπαιδευομένων, στο εκάστοτε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να συμμετάσχουν σε Εκπαίδευση Β1 ή Β2, θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει την Α΄ Υάση.  

ε ειδικές περιπτώσεις, που αξιολογούνται ως σημαντικές από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων, μπορεί να 

συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις της Β’ Υάσης και Εκπαιδευόμενος ο οποίος έχει ολοκληρώσει 

τουλάχιστον το 80% των ενοτήτων της Α’ Υάσης, εφόσον υποστηριχθεί η συμμετοχή του από τον 

Σοπικό Έφορο και τον Εκπαιδευτή του της Α’ Υάσης.  

Ολοκλήρωση: 

Η Β΄ Υάση ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος, αφού παρακολουθήσει και τις δύο 

προαναφερθείσες Εκπαιδεύσεις, σχεδιάσει το προσωπικό του πλάνο ανάπτυξης μέσα σε διάστημα 

1 μηνός. Σην ευθύνη ενημέρωσης του Σμήματος σχετικά με την ολοκλήρωση της B΄ Υάσης από τον 

Εκπαιδευόμενο φέρει ο Αρχηγός της δεύτερης σε σειρά Εκπαίδευσης που παρακολούθησε ο 

Εκπαιδευόμενος  (Β1 ή Β2).  

(υνέδριο 2015) 
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Γ‟ Υάση: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ 

κοπός: Ο Εκπαιδευόμενος να συνειδητοποιήσει ποιες στάσεις και συμπεριφορές είναι αυτές που 

θέλει να αλλάξει ή να βελτιώσει και να εντάξει αυτή τη διαδικασία αυτοβελτίωσης στην 

καθημερινότητά του, έτσι ώστε να υποστηρίζεται το Αιέν Αριστεύειν, δηλαδή η συνεχής ανάπτυξη, 

βελτίωση και εξέλιξη των ενήλικων μελών του ΕΟ. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

- Να μάθουν πώς να χειρίζονται την πολύτιμη ανατροφοδότηση που τους παρέχουν οι γύρω 

τους. 

- Να ενισχύσουν την αυτεπίγνωσή τους μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και 

ιεράρχησης των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης. 

- Να προσπαθήσουν με τη βοήθεια coach για τη βελτίωση μιας - δύο ικανοτήτων και να 

αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής. 

- Να αξιολογήσουν τη σημασία που έχει η διαρκής βελτίωση για τους ίδιους και να 

αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούν συνειδητά για αυτήν .  

(υνέδριο 2015) 

 

Ενδεικνυόμενες Μέθοδοι: Coaching 

Τλικό: 

● Διαφορετικές πηγές αναφοράς, ανάλογα με τις ικανότητες προς βελτίωση του 

Εκπαιδευόμενου. 

● Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης Εκπαιδευομένου 

● Μεθοδολογία Coaching 

Θεματολογία: 

H Γ’ Υάση δεν περιέχει ορισμένα θέματα με τη στενή έννοια του όρου. 

Αποτελεί μία διαδικασία προσωπικής βελτίωσης, την οποία στηρίζει ένας Εκπαιδευτής, σκοπός του 

οποίου δεν είναι να μεταδώσει γνώση, αλλά να βοηθήσει -μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις - τον 

Εκπαιδευόμενο να συνειδητοποιήσει τί λειτουργεί θετικά και τί όχι και με τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

Εκπαιδευόμενος να προσπαθήσει μόνος του να αλλάξει αυτά στα οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί 

και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Η προσπάθεια αυτοβελτίωσης εστιάζει σε ικανότητες και στάσεις και δεν σχετίζεται με τεχνικές 

γνώσεις. 

Ενδεικτικά, κάποιες από τις ικανότητες θα μπορούσαν να είναι: 

● Επικοινωνία με επίδραση 

● Πειθώ 

● Διαπραγμάτευση 

● Ενεργητική ακρόαση 

● Θετική  ανατροφοδότηση 

● Παρουσίαση σε κοινό/ εκπροσώπηση 

● Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 

● Παρακίνηση 

● Καθοδήγηση (mentoring) 

● Αυτοπειθαρχία - αυτοέλεχγος 

● τοχοθέτηση  κ.α. 
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Εκπαιδευτικές υνθήκες - Διαδικασία: 

Η συνεργασία Εκπαιδευτή-Εκπαιδευόμενου πραγματοποιείται κυρίως εξ αποστάσεως. 

 

(υνέδριο 2015) 

 

Προϋποθέσεις υμμετοχής: 

τη Γ’ Υάση μπορεί να συμμετάσχει κάθε Εκπαιδευόμενος που έχει ολοκληρώσει τη Β’ Υάση, 

δηλαδή εφόσον έχει σχεδιάσει το προσωπικό πλάνο ανάπτυξης του.  

ύνθεση Αρχηγείου: 

τη Γ΄ Υάση, η σύνθεση Αρχηγείου παραμένει ίδια με αυτή της τελευταίας Εκπαίδευσης Β’ Υάσης. 

Οι Εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον Εκπαιδευτή - coach τους, εφόσον αυτός δεν έχει ήδη συμπληρώσει 

το μέγιστο αριθμό Εκπαιδευομένων (4) .  

υνθήκες διεξαγωγής: 

Η Γ΄ Υάση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, μέσω διαδικτύου. 

Ψστόσο, εφόσον ο Εκπαιδευτής και ο Εκπαιδευόμενος βρίσκονται στην ίδια περιοχή, δύνανται να 

συναντιούνται και δια ζώσης.  

Διάρκεια - Ολοκλήρωση: 

Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του 2 - 4 μήνες για να ολοκληρώσει τη Γ’ Υάση. 

Η Γ΄ Υάση ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος υλοποιήσει το προσωπικό του πλάνο ανάπτυξης 

για τουλάχιστον μία περιοχή προς βελτίωση και αφού αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.  

Εφόσον κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γ’ Υάση, αφού έχει περάσει πολύς χρόνος από την 

ολοκλήρωση της Β’ Υάσης, τότε το Σμήμα Εκπαιδεύσεων προτείνει coach ο οποίος συνεργάζεται 

απευθείας με το Σμήμα. Ψστόσο, είναι δυνατόν να επιλέξει και ο ίδιος ο Εκπαιδευόμενος άλλον 

coach από αυτόν που του προτείνεται, εφόσον αυτός ο Εκπαιδευτής coach συζητήσει με το Σμήμα 

Εκπαιδεύσεων,  αντιληφθεί την ευθύνη και τη δέσμευση και δεχτεί να αναλάβει. 

Σην ευθύνη για ενημέρωση του Σμήματος, σχετικά με την ολοκλήρωση της Γ΄ Υάσης αναλαμβάνει ο 

Εκπαιδευτής – coach. 

(υνέδριο 2015) 



39 

Μέρος 2ο ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Η Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη ανάληψη του 

ρόλου του Αρχηγού Κατασκήνωσης.  

 

κοπός: 

Κάθε Εκπαιδευόμενος να είναι και να αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της 

οργάνωσης κατασκήνωσης και, πιο συγκεκριμένα: 

• Να αποκτήσει γνώση και δεξιότητες στους τομείς: 

- Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στην Κατασκήνωση 

- Λειτουργία Κατασκήνωσης 

- Διαχείριση Κατασκήνωσης 

• Να συνειδητοποιήσει το ρόλο του όσον αφορά στις ικανότητες Διοίκησης (Διαχείριση 

Φρόνου, Φρήματος, Ανθρώπων) 

• Να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί ότι η κατασκήνωση είναι ένα μοναδικό και 

ξεχωριστό μέσο για την επίτευξη του παιδαγωγικού σκοπού κάθε Κλάδου, έτσι όπως 

αυτός διαμορφώνεται συνδυάζοντας, τον κοπό και το Πλαίσιο Αξιών του Οδηγισμού, 

την Οδηγική Μέθοδο και τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών. 

 

Είδη Κατασκηνωτικών Σεχνικών: 

1. Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση πλάι σε Οδηγική Κατασκήνωση (Φαρούμενο Σαξίδι, 

Φαρούμενο Δάσος, Κατασκήνωση Οδηγών ή Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης) 

2. Σεχνική Σετρακλαδική  

 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Αρχηγοί 4 Κλάδων που έχουν: 

1. Ολοκληρώσει τη Γενική εκπαίδευση 

2. Ηλικία 

● Για τον Κλάδο Αστεριών 23 ετών 

● Για τον Κλάδο Πουλιών και Οδηγών 20 ετών 

● Για τον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών 22 ετών 

3. Ενεργό συμμετοχή ως μέλος Αρχηγείου σε τρεις (3) κατασκηνώσεις με ρόλο Τπαρχηγού σε 2 

από αυτές, μία Τπ. Προγράμματος και μία Τπ. Λειτουργίας. Ειδικά για τον κλάδο Αστεριών  

πρέπει επιπλέον να έχει συμμετοχή σε Φαρούμενο Σαξίδι ως  Τπεύθυνος Πεντάδας  

4. Ενεργή συμμετοχή στο Αρχηγείο Οδηγικής Ομάδας του αντίστοιχου Κλάδου μέσα στα 

τέσσερα (4) τελευταία χρόνια και έχουν διατελέσει Αρχηγοί με Εντολή.  

ε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που δεν έχουν κάποια από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, αν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι, με σύμφωνη γνώμη του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων και του Κλάδου. 

 

Διάρκεια: 

● Για Εκπαιδευόμενους στον Κλάδο Αστεριών: Οκτώ (8) μέρες σε κατασκηνωτικές συνθήκες, εκ 

των οποίων τουλάχιστον πέντε (5)  παράλληλα με Φαρούμενο Σαξίδι.  
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● Για Εκπαιδευόμενους στον Κλάδο Πουλιών: Οκτώ (8) μέρες σε κατασκηνωτικές συνθήκες, εκ 

των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) παράλληλα με Φαρούμενο Δάσος.  

● Για Εκπαιδευόμενους στον Κλάδο Οδηγών: Δέκα(10) μέρες σε κατασκηνωτικές συνθήκες, εκ 

των οποίων οι 2 είναι προκατασκήνωση και οι οκτώ (8) παράλληλα με κατασκήνωση 

Οδηγών.  

● Για τον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών: Δέκα(10) μέρες σε κατασκηνωτικές συνθήκες, παράλληλα 

με Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης.  

● Για την τετρακλαδική: Οκτώ (8) μέρες σε κατασκηνωτικές συνθήκες. 

 

Αριθμός υμμετεχόντων:  

υμμετέχουν από 4 έως 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτός αν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι για συμμετοχή 

μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού Εκπαιδευομένων με σύμφωνη γνώμη του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων και του Κλάδου. 

Για την τετρακλαδική ο αριθμός συμμετεχόντων είναι 12-30 Εκπαιδευόμενοι. 

 

ύνθεση Αρχηγείου: 

Αρχηγός: Εκπαιδευτής και Κατασκηνωτής με Δίπλωμα και Εντολή του Κλάδου.  

Αρχηγείο: αποτελείται από Εκπαιδευτές και Κατασκηνωτές με Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή.  

Σα Αρχηγεία των Σεχνικών Εκπαιδεύσεων συγκροτούνται με τη σύμφωνη γνώμη του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων, Κατασκηνώσεων και του αντίστοιχου Κλάδου. 

ε Αρχηγείο Σεχνικής μπορούν να συμμετέχουν κατά τη 2η φάση της Εκπαίδευσής τους οι 

Τποψήφιοι Εκπαιδευτές, αν έχουν Δίπλωμα Κατασκηνωτή. 

 

Θέματολογία:  

1. Αρχιτεκτονική κατασκηνωτικού χώρου  

2. τήσιμο Κατασκήνωσης:  

o Μεγάλες κατασκευές (Πύλη , Ιστός, Σραπεζαρία, Περίφραξη)  

o κηνές, Αποθήκη, Δεκάρα, Σέντες  

o Τπηρεσίες (Μαγειρείο, Εγκαταστάσεις Τγιεινής, Πλύσιμο Πιάτων, Λαμποθήκη, 

Εργαλειοθήκη)  

o Ξεστήσιμο και συντήρηση του κατασκηνωτικού υλικού  

3. Ασφάλεια κατασκηνωτών και κανόνες Τγιεινής   

4. Λειτουργία κατασκήνωσης και ο ρόλος του Τπαρχηγού Λειτουργίας (ωρολόγιο πρόγραμμα, 

υπηρεσίες, λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

5. Οργάνωση και προετοιμασία Κατασκήνωσης (Φρονοδιάγραμμα Προετοιμασίας, Επιλογή και 

Επίσκεψη Φώρου Κατασκήνωσης, ύνθεση Αρχηγείου, Τπευθυνότητες, Έντυπα, υνάντηση 

Γονέων) 

6. Η Οδηγική Μέθοδος στην Κατασκήνωση και ο ρόλος του Τπαρχηγού Προγράμματος:  

○ Οδηγικό Πρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρική Ιδέα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, 

Εργαστήρια, Παιχνίδια, Σραγούδια, Χυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλεισίματα, Σελετές, 

Extreme Sports, χεδιασμός Αναλυτικού), Διακόσμηση (πίνακες, διακριτικά 

αναμνηστικά, ντοσιέ),  

○ Αυτοδιοίκηση 

○ Ατομική Πρόοδος  

7. Διαχείριση: Διατροφή (αρχές διατροφής, τροφοδοσία, αποθήκη-συντήρηση τροφίμων, 

διαιτολόγιο), ποσοτολόγιο, προϋπολογισμός, ταμείο 

8. Επικοινωνία - Ανθρώπινες χέσεις - Διαχείριση Κρίσεων – Δυναμική Ομάδας 

9. Σο παιδί στην κατασκήνωση (ανάγκες, επιθυμίες, αναπτυξιακοί στόχοι) 

10. Αξιολόγηση Κατασκήνωσης  

11. Ρόλος-Ευθύνη Αρχηγού (τυλ ηγεσίας, Ρόλοι ηγέτη στον Οδηγισμό, Ευθύνες του Αρχηγού, 

προσωπικές ηγετικές ικανότητες)  
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Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση Κλάδου Οδηγών 

 

κοπός & Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Η Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση του Κλάδου Οδηγών έχει ως σκοπό, οι Εκπαιδευόμενοι να είναι 

και να αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη οργάνωσης Κατασκήνωσης του Κλάδου 

Οδηγών και πιο συγκεκριμένα: 

1. Να αποκτήσουν περαιτέρω τεκμηριωμένες γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες στους τομείς: 

a.   Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών στην Κατασκήνωση 

β.   Λειτουργία – Ασφάλεια Κατασκήνωσης 

γ.   Διαχείριση Κατασκήνωσης 

 

2. Να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχτούν τη στάση τους ως Αρχηγοί Κατασκήνωσης και τον 

ρόλο τους, όσον αφορά στις ικανότητες διαχείρισης (χρόνος, χρήμα, άνθρωποι) 

 

3. Να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν ότι η Κατασκήνωση αποτελεί ένα μοναδικό και 

ξεχωριστό μέσο για την επίτευξη του Παιδαγωγικού τόχου του Κλάδου Οδηγών, συνδυάζοντας την 

Οδηγική Ιδεολογία, τον κοπό του Οδηγισμού και τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Οδηγών. 

(υνέδριο 2015) 

 

Θεματολογία: 

Η Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση Κλάδου Οδηγών περιέχει τα εξής θέματα: 

 

Α)Σεχνικά: 

a.  Αρχιτεκτονική κατασκηνωτικού χώρου 

β.  Κόμποι και συνδέσεις 

γ.  Προκατασκήνωση-τήσιμο Κατασκήνωσης: 

1. Τπηρεσίες (Μαγειρείο, Εγκαταστάσεις Τγιεινής, Πλύσιμο Πιάτων, Λαμποθήκη, 

Εργαλειοθήκη) 

2. κηνές, Αποθήκη, Δεκάρα, Σέντες 

3. Μεγάλες κατασκευές (Πύλη , Ιστός, Σραπεζαρία, Περίφραξη) 

δ.  Ξεστήσιμο και συντήρηση του κατασκηνωτικού υλικού 

 

Β) Θεωρητικά: 

a. Είδη κατασκήνωσης Κλάδου Οδηγών, προϋποθέσεις. Οργάνωση και προετοιμασία 

Κατασκήνωσης Κλάδου Οδηγών (Φρονοδιάγραμμα Προετοιμασίας, Επιλογή και 

Επίσκεψη Φώρου Κατασκήνωσης, ύνθεση Αρχηγείου, Τπευθυνότητες, Έντυπα, 

υνάντηση Γονέων) 

β.  Σο παιδί στην κατασκήνωση (ανάγκες, επιθυμίες, αναπτυξιακοί στόχοι) 

γ. Πρόγραμμα κατασκήνωσης: Αναλυτικό (Κεντρική Ιδέα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά 

Παιχνίδια, Εργαστήρια, Παιχνίδια, Σραγούδια, Χυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλεισίματα, 

Σελετές, Extreme Sports, χεδιασμός Αναλυτικού), Διακόσμηση (πίνακες, διακριτικά 

αναμνηστικά, ντοσιέ), Αυτοδιοίκηση (Φωρισμός Ενωμοτιών, Εκλογές Ενωμοταρχών, 
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Ενωμοτιακή Γωνιά, υμβούλια, Ώρα γωνιάς, Δραστηριότητα Ενωμοτίας) Ατομική 

Πρόοδος και ρόλος Τπαρχηγού Προγράμματος 

δ.   Λειτουργία Κατασκήνωσης (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπηρεσίες, λειτουργικό υλικό, 

μεταφορικά) και ρόλος Τπαρχηγού Λειτουργίας 

ε. Διαχείριση: Διατροφή (αρχές διατροφής, τροφοδοσία, αποθήκη-συντήρηση 

τροφίμων, διαιτολόγιο), ποσοτολόγιο, προϋπολογισμός, ταμείο 

στ.     Επικοινωνία - Ανθρώπινες χέσεις - Διαχείριση Κρίσεων 

ζ.    Ασφάλεια & Τγιεινή 

η.    Αξιολόγηση Κατασκήνωσης 

θ. Ρόλος-Ευθύνη Αρχηγού (τυλ ηγεσίας, Ρόλοι ηγέτη στον Οδηγισμό, Ευθύνες του Αρχηγού, 

προσωπικές ηγετικές ικανότητες) 

 

(υνέδριο 2015) 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην  Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση Κλάδου Οδηγών: 

Ο/Η Εκπαιδευόμενος/νη: 

a.   Να έχει ολοκληρωμένη Γενική Εκπαίδευση 

β.   Να είναι τουλάχιστον 20 ετών 

γ.   Να έχει διατελέσει Αρχηγός Ομάδας 

δ.  Να έχει πάρει μέρος σε τουλάχιστον 3 Κατασκηνώσεις Κλάδου Οδηγών και να έχει αναλάβει 

Τπαρχηγός Λειτουργίας και Προγράμματος σε δύο από αυτές 

ε.  Να έχει διατελέσει  μέλος Αρχηγείου Ομάδας Κλάδου Οδηγών μέσα στην τελευταία τετραετία 

ε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που δεν έχουν κάποια από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, αν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι, με σύμφωνη γνώμη του Σμήματος 

Εκπαιδεύσεων και του Κλάδου Οδηγών.  

(υνέδριο 2015) 

 

Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση Κλάδου Οδηγών παράλληλα με Κατασκήνωση 

Η Σεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση του Κλάδου Οδηγών: 

1. Εφόσον πραγματοποιείται παράλληλα με κατασκήνωση του Κλάδου Οδηγών, διαρκεί 

τουλάχιστον 10 ημέρες, εκ των οποίων οι 2 είναι προκατασκήνωση και οι 8 δίπλα στην 

κατασκήνωση. 

2. υμμετέχουν από 4 έως 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτός αν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι για 

συμμετοχή μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού Εκπαιδευομένων με σύμφωνη γνώμη του  

Σμήματος Εκπαιδεύσεων και του Κλάδου Οδηγών 

3. Έχει  Αρχηγό Εκπαιδευτή και Κατασκηνωτή με Δίπλωμα και Εντολή του Κλάδου Οδηγών 

το Αρχηγείο αποτελείται  από  Εκπαιδευτές και Κατασκηνωτές με Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή 

 

(υνέδριο 2015) 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ 

 

Η Σεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη ανάληψη του 

ρόλου του Εκπαιδευτή. 

κοπός: Κάθε Εκπαιδευόμενος να είναι και να αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο και την 

ευθύνη του Εκπαιδευτή. Πιο συγκεκριμένα, ο Εκπαιδευόμενος: 

1. Να συνειδητοποιήσει τη σημασία και την αξία της Εκπαίδευσης στο ΕΟ 

2. Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να: 

 Προετοιμάζει και να παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό θέμα σε κοινό. 

 υμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην οργάνωση μιας Εκπαίδευσης ή μιας 

Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας. 

Πιο αναλυτικά, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Εκπαίδευσης αυτής είναι οι συμμετέχοντες: 

1. να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη του ρόλου που καλούνται να αναλάβουν μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης 

2. να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά  με το γιατί και το πώς μαθαίνουν οι ενήλικες και να 

αντιληφθούν τη σημασία της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών θεμάτων 

3. να  εκτεθούν και να πειραματιστούν με τα τεχνικά μέσα και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούμε στο ΕΟ ή/και αλλού και να εκτιμήσουν πώς αυτά εφαρμόζονται στην 

εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα 

4. να είναι σε θέση να αντιληφθούν πώς στοχοθετούμε για τα επόμενα βήματα προόδου του 

Εκπαιδευομένου, πώς παρακολουθούμε την εξέλιξη της πορείας του έναντι των στόχων μέσα 

στο χρόνο και πώς επιλέγουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση αυτή τη στοχοθεσία 

(ανανεωμένη ταξινομία εκπαιδευτικών στόχων κατά BLOOM) 

5. να γνωρίσουν πώς οργανώνεται ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό θέμα και να το 

πραγματοποιήσουν  

6. να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτούν υποστηριζόμενοι από έναν 

έμπειρο Εκπαιδευτή – μέντορα, προκειμένου να βοηθήσουν έναν Εκπαιδευόμενο να βελτιώσει 

τις δικές του γνώσεις και ικανότητες. 

7. να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα οδηγικής μεθόδου και ιδεολογίας 

8. να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση για το εκάστοτε ισχύον 

εκπαιδευτικό σχήμα και τον σκοπού που επιτελεί 

9. να αξιολογήσουν κατά πόσο τους ταιριάζει ο ρόλος του Εκπαιδευτή ενηλίκων μελών του ΕΟ 

και να αποδεχτούν το πεδίο εφαρμογής αυτού του ρόλου 

 

(υνέδριο 2015) 

 

Θεματολογία: 

Σα θέματα που πρέπει να καλύπτονται κατά την κατ’ ελάχιστον τετραήμερη Α’ Υάση της 

Εκπαίδευσης Νέων Εκπαιδευτών είναι:  

1.    Ρόλος - Ευθύνη Εκπαιδευτή και η Οδηγική Ιδεολογία στην Εκπαίδευση 

τόχος του θέματος αυτού είναι να συνειδητοποιήσει ο Εκπαιδευόμενος τον ρόλο και την ευθύνη 

που καλείται να αναλάβει, επιλέγοντας τον ρόλο του Εκπαιδευτή, να αντιληφθεί το εύρος 

εφαρμογής του και τις αξίες που καλείται να ασπαστεί και να μεταλαμπαδεύσει. 
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Σα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: 

❖ Να συνειδητοποιήσει ότι η Εκπαίδευση προσανατολίζεται στη μετακίνηση του 

Εκπαιδευόμενου (ανθρώπου) και όχι στην μετάδοση γνώσεων (τεχνικό αντικείμενο). 

❖ Να κατανοήσει πως ο ρόλος που καλείται να αναλάβει υπερβαίνει τα στενά όρια των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και απαιτεί να δρα με την ίδια εκπαιδευτική αντίληψη σε 

όλες τις δράσεις του μέσα ή έξω από το ΕΟ ως φορέας των αξιών του Οδηγισμού 

❖ Να αντιληφθεί το πολυδιάστατο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργεί, 

καθώς και πώς αυτό επιδρά στην προδιάθεση, την αντίληψη και την δυνατότητα 

μετακίνησης των Εκπαιδευομένων του 

❖ Να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες που πρέπει να έχει ή να αναπτύξει προκειμένου να 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου 

❖ Να αποδεχθεί ότι στον ρόλο αυτό θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς την απόδοσή του 

και να επιδιώκει να βελτιώνεται διαρκώς, να γίνεται ο ίδιος πρώτος  παράδειγμα της 

δια βίου εκπαίδευσης. 

Διάρκεια: 2.5-3 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό  

2.    Σο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και σχήμα του ΕΟ και η πρόοδος του Εκπαιδευτή 

τόχος του θέματος αυτού είναι οι Εκπαιδευόμενοι να αντιληφθούν τη φιλοσοφία και τις αρχές του 

εκπαιδευτικού συστήματος του ΕΟ και τον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες,  να ανακαλέσουν ή να γνωρίσουν τη δομή και το περιεχόμενο του εκάστοτε 

ισχύοντος εκπαιδευτικού σχήματος και το πώς αυτό συμβάλλει στην πρόοδο του Εκπαιδευόμενου. 

Επιπλέον, επιδιώκεται να γίνει κατανοητή και η εξελικτική πρόοδος του Εκπαιδευτή με βάση τα 

εκάστοτε ισχύοντα. 

Διάρκεια: 1-2 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό  

3.     Ανανεωμένη Σαξινομία διδακτικών τόχων κατά Bloom 

τόχος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση τον τρόπο αξιοποίησης της 

ανανεωμένης ταξινομίας εκπαιδευτικών στόχων κατ’ ελάχιστον στο γνωστικό και συναισθηματικό 

πεδίο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σωστή στοχοθεσία για κάθε Εκπαιδευόμενο τους στο 

μέλλον και να μπορούν να επιλέγουν τις σωστές δραστηριότητες και μεθόδους για την Εκπαίδευση 

που υλοποιούν. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: 

❖ Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες την αλληλουχία και τη σημασία της ανίχνευσης 

εκπαιδευτικών αναγκών, της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης του βαθμού 

προόδου του Εκπαιδευομένου τους έναντι των στόχων που είχαν θέσει προκειμένου 

να είναι σε θέση να επανασχεδιάζουν νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να 

προσθέτουν αξία στους Εκπαιδευόμενους τους 

❖  Να είναι σε θέση να διεξάγουν ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών που αφορά τόσο 

στις γνώσεις, αλλά και στις ικανότητες και τις στάσεις των Εκπαιδευομένων τους 

❖  Να είναι σε θέση να αξιοποιούν σε βάθος χρόνου την ταξινομία εκπαιδευτικών 

στόχων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους Εκπαιδευόμενους 

τους. 

Διάρκεια: 2.5-3 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό 
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4.       Διαδικασία Μάθησης και Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

τόχος του θέματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι Εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει 

ο άνθρωπος και ειδικότερα οι ενήλικες. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του θέματος αυτού είναι: 

❖  Να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος και τη διαφορετικότητα στον 

προτιμητέο τρόπο μάθησης 

❖ Να εντοπίσουν τις διαφορές ενήλικων εκπαιδευομένων από ανήλικους 

❖ Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων έχουν επίδραση 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εκπαίδευσης και ποιες είναι αυτές 

❖ Να εξοικειωθούν με τις πιο διαδεδομένες θεωρίες μάθησης ενηλίκων 

❖ Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του Εκπαιδευτή ενηλίκων ως  διευκολυντή μάθησης 

 Διάρκεια: 1-2 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό  

5.    Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 

τόχος του θέματος είναι οι συμμετέχοντες στην ΣΕΕ να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν 

διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: 

❖ Να γνωρίσουν και να έχουν ευκαιρία να εφαρμόσουν κάποιες από τις μεθόδους 

όπως η ομιλία, η παρουσίαση, η ομάδα εργασίας, η μελέτη περιπτώσεων, η ανάληψη 

ρόλων, το παιχνίδι, το coaching και το mentoring και άλλα κατά περίπτωση, τα θετικά 

και τα αρνητικά κάθε μεθόδου και το πότε ενδείκνυται να χρησιμοποιείται. 

❖ Να πειραματιστούν στη χρήση κάποιων από αυτές 

 

Διάρκεια: 1.5-2.5 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό  

6.    Φρήση Οπτικοακουστικών μέσων και τεχνικές Παρουσίασης/ Ο εκπαιδευτής επί σκηνής 

τόχος του θέματος είναι να γνωρίσουν τα οπτικοακουστικά μέσα, που χρησιμοποιούμε στην 

Εκπαίδευση στο ΕΟ και να γνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση τους 

σε παρουσιάσεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: 

❖ Να εξοικειωθούν με τα μυστικά ορθής χρήσης διαφόρων μέσων που περιλαμβάνουν τα 

εκάστοτε συμβαδίζοντα με την τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη, αλλά επίσης και άλλα 

διαχρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται ανεξαρτήτως τεχνολογίας. 

❖ Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα βέλτιστα μέσα ανάλογα με τις συνθήκες διεξαγωγής 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το είδος του θέματος και τα χαρακτηριστικά των 

Εκπαιδευομένων 

❖ Να αντιληφθούν τη χρήση του σώματος τους, του λόγου τους και των μη λεκτικών 

μηνυμάτων που στέλνουν ως μέσα που, αξιοποιώντας τα σωστά, μπορούν να επιτύχουν 

βελτιωμένα αποτελέσματα προσοχής και συμμετοχής του κοινού τους. 

      Διάρκεια: 1.5-2.5 ώρες ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και το κοινό.  
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7.    Προετοιμασία  και οργάνωση Εκπαιδευτικού Θέματος 

τόχος του θέματος αυτού είναι να αντιληφθούν οι Εκπαιδευόμενοι της ΣΕΕ τη σημασία της έγκαιρης 

και επαρκούς προετοιμασίας πριν από κάθε εμπλοκή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα και να 

συνθέσουν από όλα τα θέματα γνώσεις που έχουν αποκτήσει προκειμένου να προετοιμάσουν ένα 

εκπαιδευτικό θέμα, παίρνοντας δεδομένα που αφορούν στο κοινό τους, τις ανάγκες τους και τη 

συνθήκη διεξαγωγής του, ενώ θα υλοποιήσουν και την παρουσίαση σε κοινό τουλάχιστον ενός 

μέρους του θέματος με βάση τις προδιαγραφές που θα τους δοθούν. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: 

❖ Να συνειδητοποιήσει ο συμμετέχων στην Εκπαίδευση ΣΕΕ ότι πριν από κάθε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών για να 

είναι σε θέση να σχεδιάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα 

❖ Να αντιληφθεί την αξία του να επιστρέφει στις πηγές για επιβεβαίωση και διεύρυνση της δικής 

του σχετικής γνώσης και τη σημασία να αισθάνεται ο ίδιος ασφαλής για το μέρος της 

γνώσης που κατέχει 

❖ Να μπορεί να θέσει στόχους με βάση τα αποτελέσματα της ανίχνευσης, να δομήσει σε σαφή 

προαποφασισμένα όρια ένα θέμα ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει και να 

αντιλαμβάνεται την σημασία τού να έχει εκτενώς προετοιμαστεί για να τηρήσει τα χρονικά 

αυτά όρια επιλέγοντας τις καταλληλότερες μεθόδους 

❖ Να μπορεί με βάση τον στόχο της εκπαιδευτικής δράσης, το κοινό, τις επιλεγείσες μεθόδους 

και τις συνθήκες διεξαγωγής, να επιλέξει τα βέλτιστα εποπτικά μέσα. 

❖ Να αξιολογήσει το χρόνο που απαιτείται να αφιερώσει προκειμένου το συνολικό αποτέλεσμα 

να είναι ποιοτικό και αποτελεσματικό 

❖ Να αντιληφθεί τη διαφορά στην οργάνωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας ανάμεσα σε 

διαφορετικές εκπαιδεύσεις του εκπαιδευτικού χήματος του ΕΟ (εξ αποστάσεως και ένας 

προς έναν, δια ζώσης και ένας προς πολλούς) 

❖ Να αξιολογήσει τη σημασία της διεξαγωγής πρόβας 

❖ Να αναλύσει ένα εκπαιδευτικό θέμα με τις ενδεικνυόμενες μεθόδους και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει για κάθε έναν από τους στόχους της ταξινομίας Bloom που έχει θέσει για 

το κοινό του, αξιοποιώντας τον Εκπαιδευτή του (και εφόσον επιθυμεί και κάποιον 

συνεκπαιδευόμενό του) ως καθοδηγητή (coach) 

❖  Να υλοποιήσει μία παρουσίαση 

❖ Να μάθει πώς να λαμβάνει και να δίνει ανατροφοδότηση προσανατολισμένη στη βελτίωση 

του λήπτη και να εξασκήσει πρακτικά τη γνώση αυτή. 

❖ Να προσφέρει καθοδήγηση σε συνεκπαιδευομένους του 

❖ Να κάνει αυτοαξιολόγησή βλέποντας εκ νέου την παρουσίαση του και να εντοπίσει τις 

περιοχές στις οποίες απαιτείται να δουλέψει περισσότερο για να βελτιωθεί, έναντι των 

απαιτούμενων του ρόλου του Εκπαιδευτή. 

❖ Να έχει δημιουργήσει μία προσωπική λίστα ελέγχου που πρέπει να παρακολουθεί κατά την 

προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας. 

Διάρκεια: 1-2 ώρες για την εισήγηση, 3-4 ώρες για την προετοιμασία και την ανατροφοδότηση του 

Εκπαιδευτή του, 4-5 ώρες για τις παρουσιάσεις και 4-5 ώρες για την ανατροφοδότηση από όλους 

και την αυτοαξιολόγηση, ανάλογα με την ανίχνευση αναγκών και τον αριθμό του κοινού.  

8.    Η Οδηγική Μέθοδος στον Κλάδο Εξειδίκευσης 

τόχος του θέματος αυτού είναι να επιβεβαιώσει τις γνώσεις του ο Εκπαιδευόμενος της ΣΕΕ ως προς 

τον τρόπο εφαρμογής της οδηγικής μεθόδου στον Κλάδο που εξειδικεύεται. 
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Σο θέμα προσφέρεται και σαν μία πρώτη πλατφόρμα προσπάθειας ανάλυσης ενός εκπαιδευτικού 

θέματος και για πειραματισμό σε θέματα σύνθεσης αναγκών, στόχων, μεθόδων, μέσων στο 

σχετικά ασφαλές γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου. Επίσης προσφέρεται για επιλογή 

συνεκπαιδευομένων – coach, με σκοπό τη συνεργατική ανατροφοδότηση και τον πειραματισμό 

στη μέθοδο του coaching. 

Διάρκεια: 2-3 ώρες     (υνέδριο 2015) 

 

υνθήκες Διεξαγωγής Σεχνικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: 

Η Σεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις μέσα σε 18 μήνες, εκτός αν 

υπάρχουν ειδικές συνθήκες, οπότε λαμβάνει μέριμνα το Σμήμα Εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με το 

Αρχηγείο της Εκπαίδευσης και αναγγέλλει τον χρόνο παράτασης ολοκλήρωσης.  

Η 1η φάση αποτελεί ομαδική εκπαιδευτική διαδικασία, διάρκειας κατ’ ελάχιστον τεσσάρων ημερών. 

Σα θέματα της 1ης φάσης αποβλέπουν στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των 

Εκπαιδευομένων γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων.  

το τέλος της 1ης φάσης οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το Αρχηγείο για το αν 

διαφαίνεται η δυνατότητα να εξελιχθούν στον τομέα της Εκπαίδευσης. Επιπλέον, εφόσον το 

επιθυμούν, οι Εκπαιδευόμενοι δηλώνουν συμμετοχή στη 2η φάση της Εκπαίδευσης. Εφόσον το 

Αρχηγείο συμφωνήσει, συνεχίζουν στη 2η φάση ως Τποψήφιοι Εκπαιδευτές.  

Η 2η φάση διεξαγωγής της Εκπαίδευσης συνίσταται  από πρακτική άσκηση, όπου οι υποψήφιοι 

Εκπαιδευτές προετοιμάζουν, με την υποστήριξη ενός Εκπαιδευτή του Αρχηγείου της ΣΕΕ (coach): 

❖ δύο γενικά εκπαιδευτικά θέματα και ένα εκπαιδευτικό θέμα κλάδου ή Σ σε Εκπαιδεύσεις ή 

άλλες οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πλην της Α΄ Υάσης της Γενικής 

Εκπαίδευσης  (συμμετοχή σε 2 Εκπαιδεύσεις ή µία Εκπαίδευση και µία Εκπαιδευτική 

δραστηριότητα). Σο θέμα που αναλαμβάνουν είναι κατά προτίμηση σε γνωστικό αντικείμενο 

κοντά στις εμπειρίες τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις 

νεοαποκτηθείσες γνώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  

ή 

❖ αναλαμβάνουν και ολοκληρώνουν την Α’ Υάση της Γενικής Εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με 

τουλάχιστον ένα εκπαιδευόμενο και ένα εκπαιδευτικό θέμα σε άλλη Εκπαίδευση ή άλλη 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.   

Κατά την 2η φάση οι Τποψήφιοι Εκπαιδευτές δεν µπορούν να συμμετέχουν σε Αρχηγείο 

Εκπαίδευσης Ηγεσίας (Δ’ τάδιο Γενικής Εκπαίδευσης), ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε Αρχηγείο 

Σεχνικής Κατασκηνωτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν ∆ίπλωµα Κατασκηνωτή. 

ε αυτή τη φάση, τα µέλη του Αρχηγείου της ΣΕΕ αναλαμβάνουν τον ρόλο του καθοδηγητή (coach) 

και παρακολουθούν την πρόοδο και την προετοιμασία του ΤΕ και συνεργάζονται όπου χρειαστεί µε 

τον Αρχηγό της Εκπαίδευσης στην οποία θα συμμετάσχει. το τέλος κάθε Εκπαίδευσης ο Αρχηγός 

συμπληρώνει ειδικό έντυπο αξιολόγησης Τποψηφίων Εκπαιδευτών και το στέλνει στο Αρχηγείο της 

ΣΕΕ.  

Αν κάποιοι ΤΕ δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την 2η  φάση της ΣΕΕ στο προβλεπόμενο 

διάστηµα, µε υπαιτιότητα του Σµήµατος Εκπαιδεύσεων, τους δίνεται παράταση τέτοιου διαστήματος, 

όσο κρίνεται απαραίτητο για να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν.  
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την 3η φάση γίνεται η τελική αξιολόγηση: με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της 2ης φάσης 

από τον Τποψήφιο Εκπαιδευτή, ο Αρχηγός της ΣΕΕ συζητά μαζί του και μετά σε συνεργασία με το 

Αρχηγείο της ΣΕΕ διαμορφώνουν την τελική εισήγηση προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων για να του δοθεί 

ή όχι Άδεια Εκπαιδευτή. 

Δικαίωμα υμμετοχής ως Εκπαιδευόμενοι έχουν: 

● τελέχη Οµάδων 

● Μέλη Σοπικών υμβουλίων, Σοπικοί Έφοροι, 

● Έφοροι Κλάδων και Έφοροι Περιφέρειας 

● Βοηθοί Εφόρων 

● Ενήλικα µέλη του ΕΟ που το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο ή και η σταδιοδρομία τους 

είναι σχετικά µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 Προϋποθέσεις υμμετοχής: 

● Να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόµενη Γενική Εκπαίδευση (1ο, 2ο, 3ο, 4ο τάδιο ή Α’, 

Β’ και Γ’ Υάση) 

● Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια αποδοτικής Αρχηγίας Οµάδας ή συµµετοχή σε Σοπικό 

υµβούλιο, µέσα στην τελευταία πενταετία ή συμμετοχή στο σύνολο. 

● Να έχουν προταθεί από Σομείς Ανάπτυξης όλων των επιπέδων της οργάνωσης του 

ΕΟ 

 ύνθεση Αρχηγείου: 

● Αρχηγός: Εκπαιδευτής µε ∆ίπλωµα και Εντολή και 

● Μέλη: Εκπαιδευτές µε ∆ίπλωµα ή Άδεια και Εντολή 

● Ειδικοί (αν κρίνεται απαραίτητο από το Αρχηγείο) 

● Τπεύθυνος λειτουργίας, ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου διεξαγωγής της 

Εκπαίδευσης               

(υνέδριο 2015) 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ “ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ” 

 
Η Σεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» δίνει τα απαραίτητα εφόδια στα τελέχη για τη σωστή και 

αποτελεσματική εκπροσώπηση του ΕΟ σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. 

Σο Διεθνές Διαβατήριο είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή μέλους μας σε Διεθνή Οδηγική 

δραστηριότητα ή εκπροσώπηση. Διοργανώνεται από το Σμήμα Διεθνών χέσεων σε συνεργασία με 

το Σμήμα Εκπαιδεύσεων. 

 

κοπός 

 

Κάθε Εκπαιδευόμενος να αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε να αισθάνεται έτοιμος να:  

 συμμετέχει ή να οργανώνει διεθνή Οδηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να 

συμμετέχει και εκπροσωπεί το ΕΟ σε Εθνικά FORA.  

 προάγει την ιδέα της παγκοσμιότητας στην Ομάδα του, το Σοπικό του Σμήμα ή κάθε άλλη 

Οδηγική του δραστηριότητα. 

 

Δικαίωμα υμμετοχής ως Εκπαιδευόμενοι έχουν:  

 Στελέχη Ομάδων  

 Εκπαιδευτές  

 Μέλη Τοπικών Συμβουλίων, Τοπικοί Έφοροι,  

 Έφοροι Κλάδων και Έφοροι Περιφέρειας  

 Βοηθοί Εφόρων  

 

Προϋποθέσεις υμμετοχής:  

 Να μιλούν καλά Αγγλικά ή άλλη ξένη γλώσσα 

 Να είναι τουλάχιστον 18 ετών 

 Να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη Βασική Εκπαίδευση  
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Μέρος 3ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
 

Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό 

τόχος της Εκπαίδευσης είναι κάθε Εκπαιδευόμενος/η να είναι και να αισθάνεται έτοιμος/η να 

αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας Ειδικής Ομάδας ή της ενσωμάτωσης παιδιών και νέων με 

αναπηρία στην Ομάδα.  

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

a. Να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις αναπηρίες που απαντώνται  πιο συχνά στις Ομάδες μας 

b. Να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς και διαχείρισης τους στα Άτομα με Αναπηρία 

και να μπορεί έμπρακτα να εφαρμόσει αυτή τη γνώση 

c.  Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι έτοιμος/η και ικανός/η να εφαρμόσει το 

Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα σε Ειδικές Ομάδες ή σε Ομάδες, στις οποίες έχει γίνει 

ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία 

d. Να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα για την επιτυχημένη ανάληψη του ρόλου τελέχους που 

ασχολείται με παιδιά με αναπηρία 

 (υνέδριο 2015) 

Θεματολογία: 

1.       Οι αναπηρίες και τα χαρακτηριστικά τους   ( Διάρκεια 1 ½ ώρα) 

Παρουσίαση όλων των αναπηριών (κινητικά, σωματικά, ψυχικά, νοητικά σύνδρομα) και των 

κύριων χαρακτηριστικών αναγνώρισής τους 

  

2.    Cap - Handi – Βιωματικές δραστηριότητες  (Διάρκεια 1 ½ ώρα) 

Οι Εκπαιδευόμενοι μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να κατανοήσουν τη φύση, τις 

ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες κάθε αναπηρίας 

 

 3.    Προσαρμογή Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος για παιδιά  με αναπηρία  (ειδική 

ομάδα – ενσωμάτωση)     (Διάρκεια 2 ½ ώρες) 

- Προσαρμογή Προγράμματος-υγκέντρωσης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών / 

νέων με αναπηρία 

- Δημιουργία προσαρμοσμένης υγκέντρωσης (βάσει δοσμένων  περιπτώσεων) 

  

4.    Σο παιδί  με αναπηρία στην Ομάδα   (Διάρκεια 2 ώρες) 

-  Video  «κατανοώντας την αναπηρία» 

- Πώς βοηθάμε το κάθε παιδί ανάλογα με την αναπηρία του 

- Μελέτη περιπτώσεων 

  

5.    Διαχείριση κρίσεων       (Διάρκεια 1 ½ ώρα) 

-  την Ομάδα 

- την Κατασκήνωση 

- Πώς βρίσκουμε βοήθεια 
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6.    Ένταξη- ενσωμάτωση στην Ομάδα     (Διάρκεια 1 ½ ώρα) 

- τάδια ένταξης- ενσωμάτωσης 

- τερεότυπα- φόβοι- προκαταλήψεις: πώς τα αντιμετωπίζω 

7.   Ρόλος Ευθύνη τελέχους Ειδικών Ομάδων   (Διάρκεια 1 ½ ώρα)  

  

8.   Η Χυχαγωγία ως επικοινωνιακό μέσο   (Διάρκεια 1 ώρα) 

Ουσιαστικά θα είναι το εισαγωγικό θέμα, όπου οι Εκπαιδευόμενοι θα έχουν καλύτερη 

κατανόηση  στο πώς μπορούν να προσαρμόσουν και να δουλέψουν κομμάτι ψυχαγωγίας 

με Οδηγούς με αναπηρία καθώς και να τους βοηθήσουν να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε 

αυτή. 

  

O/η ύνδεσμος/ύμβουλος/Τπεύθυνος/η Ειδικών Ομάδων θα συνεργάζεται με το εκάστοτε 

Αρχηγείο Εκπαίδευσης  ώστε να μπορεί να κάνει προτάσεις  που θα αφορούν και θα καλύπτουν  τις 

ανάγκες των Εκπαιδευομένων τελεχών των Ειδικών Ομάδων. 

(υνέδριο 2018)  

Δικαίωμα συμμετοχής: 

- τελέχη Ομάδων 

- Ενήλικα μέλη του ΕΟ  

Αρχηγείο: 

- Αρχηγός:  Εκπαιδευτής/ τρια με Δίπλωμα και Εντολή                   

- Μέλη: Εκπαιδευτές/τριες με  Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή 

- Ειδικοί:  αν κρίνεται απαραίτητο από το Αρχηγείο 

Σα μέλη του Αρχηγείου επιθυμητό είναι να έχουν παρακολουθήσει την Εκπαίδευση «Ενσωμάτωση 

ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό.  

Σο Αρχηγείο συνεργάζεται με την/τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ομάδων Οδηγών με αναπηρία 

καθώς και με την/τον σύμβουλο της Επιτροπής Ομάδων Οδηγών με αναπηρία σε θέματα 

θεματολογίας και  διαχείρισης της εκάστοτε Ομάδας Οδηγών με αναπηρία και το Αρχηγείο της. Η 

Ομάδα Οδηγών με αναπηρία επιθυμητό είναι να συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

με δικό της πρόγραμμα και να συμμετέχει στο βιωματικό μέρος της Εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες και 

τη βραδινή ψυχαγωγία.  

Διάρκεια: 

Παρασκευή απόγευμα – Κυριακή απόγευμα 

 Πρόοδος τελέχους: 

Σα τελέχη των Ομάδων Οδηγών με αναπηρία παρακολουθούν την προβλεπόμενη Γενική 

Εκπαίδευση του ΕΟ και την Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό. 

Σην ευθύνη της Εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό την έχει το Σμήμα 

Εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον/την εκάστοτε Πρόεδρο Επιτροπής Ομάδων Οδηγών με 

Αναπηρία και με τον/την ύμβουλο Επιτροπής Ομάδων Οδηγών με Αναπηρία. 

(υνέδριο 2018) 
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υνάντηση τελεχών «Ορίζοντες» 

 

τόχος: Προσφορά στην προσωπική ανάπτυξη, εμβάθυνση στο νόημα ζωής και Οδηγικής 

Ιδεολογίας και τελειοποίηση πρακτικών γνώσεων πάνω στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. 

 

Δικαίωμα υμμετοχής: τελέχη που έχουν ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση. Η συμμετοχή είναι 

προαιρετική.   

 

Διάρκεια: Σέσσερις (4) ημέρες. 

 

Αριθμός Εκπαιδευομένων: Σουλάχιστον είκοσι (20) και όχι πάνω από σαράντα (40). 

 

Αρχηγείο: 5-6 Εκπαιδεύτριες / τές με Άδεια /Δίπλωμα και Εντολή και ειδικοί που έχουν σχέση με τα 

θέματα που οι Εκπαιδευόμενοι έχουν ζητήσει. 

 

Θεματολογία: (Ενδεικτικά) 

● Οδηγική Ιδεολογία 

● Σύπος Αρχηγίας 

● Ανθρώπινες χέσεις 

● Διαδικασίες Ομάδας – υνεδρίου 

● Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 

● Υύση - Περιβαλλοντική Αγωγή 

● Παραδόσεις – Ήθη και Έθιμα 

● Κοινωνικά Θέματα 

 

Οικονομικό κόστος: Προσπάθεια να καλύπτεται κατά μεγάλο ποσοστό από το Σμήμα 

Εκπαιδεύσεων ή να χρηματοδοτείται. 

 

Αρχηγείο Εκπαίδευσης: Κάθε Αρχηγείο Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν Τποψήφιο 

Εκπαιδευτή, απ’ αυτούς που θα προτείνει το Σμήμα Εκπαιδεύσεων, για να διασφαλίζεται η 

εκπαιδευτική του εξέλιξη. 
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Εκπαιδευτική υνάντηση Εκπαιδευτών και Τποψηφίων Εκπαιδευτών 

 

τόχος: Η πληρέστερη και βαθύτερη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην Οδηγική Ιδεολογία, 

το Οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα και την προσωπική ανάπτυξη. 

 

Αρχηγείο: Σην ευθύνη της Εκπαίδευσης έχει το Σμήμα Εκπαιδεύσεων 

 

Απευθύνεται: ε όλους τους Εκπαιδευτές (Τποψήφιους, Άδειες, Δίπλωμα) με ή χωρίς Εντολή. 

 

Πραγματοποιείται μία φορά την διετία.  

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων να μην είναι δεσμευτικός για την πραγματοποίηση της. 

 

Διάρκεια: από Παρασκευή έως Κυριακή, 16 εκπαιδευτικές ώρες.  

 

Σην ευθύνη της Εκπαίδευσης να έχει το Σμήμα Εκπαιδεύσεων. 

 

Θεματολογία: καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των Εκπαιδευτών. 
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Εκπαίδευση σε μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (social media) και 

διαχείρισης ιστότοπου 

τόχος της Εκπαίδευσης είναι κάθε Εκπαιδευόμενος/η να είναι σε θέση να διαχειρίζεται με επιτυχία τα 

μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (Social media) και διαχείρισης του Οδηγικού ιστότοπου. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

● Να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (Social media), 

την ψηφιακή επικοινωνία και διαχείριση του Οδηγικού ιστότοπου, 

● Να γνωρίσει τη σημασία σωστής ψηφιακής προβολής του Οδηγισμού και να μπορεί 

έμπρακτα να εφαρμόσει τη γνώση αυτή. 

● Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να δημιουργεί, επεξεργάζεται και 

να συντηρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), 

● Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να δημιουργεί, επεξεργάζεται και 

να συντηρεί τον Οδηγικό ιστότοπο. 

(υνέδριο 2018) 

Θεματολογία: 
 1. Μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (social media)  (Διάρκεια 3 ώρες) 

● Παρουσίαση των Social Media (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest κ.α) 

● Δημιουργία και Διαχείριση λογαριασμών στα Social Media (Ενδεικτικά: Facebook: ελίδας 

(Like Page), Ομάδας (Group), Διαχείριση - Προγραμματισμός Αναρτήσεων, YouTube: 

Δημιουργία Λογαριασμού κ.α., Pinterest: Δημιουργία Λογαριασμού, Θεματικών Πινάκων, 

Twitter: Δημιουργία Λογαριασμού, τήσιμο Profile,  Tweets κ.α) 
● Πρακτική στη δημιουργία λογαριασμών στα Μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης 

 2. Οδηγικός ιστότοπος     (Διάρκεια 3 ώρες) 

● Διαχείριση του Οδηγικού ιστότοπου 

● Δημιουργία και Επεξεργασία ενημερώσεων («Νέα», tags κτλ) 

● Πρακτική στη δημιουργία και επεξεργασία «Νέων» και άλλων ενοτήτων στον Οδηγικό 

ιστότοπο.  

 

(υνέδριο 2018) 

 

Δικαίωμα υμμετοχής ως Εκπαιδευόμενοι έχουν: 

● τελέχη Ομάδων  

● Εκπαιδευτές  

● Μέλη Σοπικών υμβουλίων, Σοπικοί Έφοροι,  

● Έφοροι Κλάδων και Έφοροι Περιφέρειας  

● Βοηθοί Εφόρων  
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Σεχνική Εκπαίδευση Κωπήλατου κάφους 

 

κοπός 

Να δημιουργηθεί ένα ναυτοδηγικό βίωμα, όπου θα δοθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 

κωπηλασίας και ναυτοσύνης (θεωρητικές και πρακτικές), προκειμένου οι Εκπαιδευόμενοι να 

καλύψουν τα προαπαιτούμενα και ν’ αποκτήσουν την εμπειρία, για να συμμετέχουν σε χολή 

«Πτυχίο Λεμβάρχου» του ΕΠ, και -κατόπιν επιτυχίας τους σε αυτήν- να λάβουν τη σχετική Άδεια 

Διακυβέρνησης Κωπήλατου κάφους.  

(υνέδριο 2018) 

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Κάθε Εκπαιδευόμενος: 

 να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες χρήσης κωπήλατου σκάφους. 

 να αποκτήσει τεχνικές ενσωμάτωσης του υγρού στοιχείου και της ναυτοσύνης στο Οδηγικό 

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, που εφαρμόζει με την Ομάδα του. 

 να αντιληφθεί την ευθύνη χρήσης κωπήλατου σκάφους με την Ομάδα του και να αισθανθεί 

έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτή.  

(υνέδριο 2018)  

 

Θεματολογία Σεχνικής Εκπαίδευσης Κωπήλατου κάφους: 

Ολομέλειας (τα οποία παρακολουθούνται από το σύνολο των Εκπαιδευομένων στη στεριά) 

 

Α) Ονοματολογία (διάρκεια 45‟) : 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη του σκάφους και την 

ονομασία αυτών. 

Β) „Άγκυρες (διάρκεια 30‟) : 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους αγκυρών, τα μέρη 

και τη χρήση τους. 

Γ) Κόμποι (διάρκεια 30‟) : 

τόχος: ν’ αναγνωρίζει κάθε Εκπαιδευόμενος τους βασικούς κόμπους που χρησιμοποιούνται στο 

σκάφος, και τη χρήση τους, καθώς επίσης και να τους εκτελεί με επιτυχία. 

Δ) Επικοινωνίες – VHF (διάρκεια 45‟) : 

τόχος: να μάθει κάθε Εκπαιδευόμενος τη χρήση του vhf στο σκάφος, τον τρόπο λειτουργίας του, 

τους διαύλους, τον κώδικα και τη διαδικασία Ραδιοεπικοινωνίας, καθώς επίσης να μπορεί να λάβει ή 

να μεταδώσει σήμα κινδύνου ή/και ασφαλείας. 

Ε) ΔΚΑ (διάρκεια 120‟) : 

τόχος: να μάθει κάθε Εκπαιδευόμενος τους κυριότερους κανόνες του Διεθνούς Κανονισμού 

Αποφυγής υγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑ), προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιήσει με την 
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Ομάδα του μία έξοδο κωπηλασίας και ιδίως τα ηχητικά σήματα προειδοποίησης χειρισμών, τις 

βασικές προτεραιότητες μεταξύ σκαφών, τα βασικά σχήματα ημέρας και φώτα νυκτός και τον 

τρόπο διαπίστωσης και αλλαγής πορείας σύγκρουσης. 

  

Εντός λέμβου (οι Εκπαιδευόμενοι θα είναι χωρισμένοι σε σκάφη/λέμβους και το κάθε πλήρωμα θα 

παρακολουθεί ξεχωριστά τα κάτωθι θέματα εντός λέμβου) 

 

Α) Εξαρτία: 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος να αναγνωρίζει την εξαρτία του σκάφους και τη χρήση 

κάθε μέρους της.  

 

 Β) Αρμάτωμα – Ξεαρμάτωμα: 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος να αρματώνει το σκάφος για κωπηλασία και να το 

ξεαρματώνει εντός μισής ώρας, καθώς επίσης μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης κάθε 

Εκπαιδευόμενος να έχει αναλάβει τουλάχιστον μία φορά ρόλο ναυκλήρου ή βοηθού ναυκλήρου. 

 

 Γ) Κωπηλασία – παραγγέλματα: 

τόχος: να μπορεί, στο τέλος της Εκπαίδευσης, κάθε Εκπαιδευόμενος να χειρίζεται το κουπί, να δίνει 

παραγγέλματα κωπηλασίας, όπως επίσης να τα εκτελεί σωστά και άμεσα. 

 

 Δ) Φειρισμοί πηδαλίου: 

τόχος: να μπορεί στο τέλος της Εκπαίδευσης κάθε Εκπαιδευόμενος να εκτελεί σωστούς χειρισμούς 

προκειμένου να μπει /βγει από το λιμάνι/αγκυροβόλιο και να αλλάξει πορεία εν πλω. Επίσης κάθε 

Εκπαιδευόμενος να έχει εκτελέσει επιτυχώς χειρισμούς πηδαλίου για τουλάχιστον 1 ώρα. 

  

Ε) Αγκυροβολία: 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος, μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης, να δώσει παραγγέλματα 

και να εκτελέσει πόντιση άγκυρας και απάρσεως από αγκυροβόλιο. Επίσης, κάθε Εκπαιδευόμενος, 

να έχει δώσει παραγγέλματα και να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία φορά πόντιση ή άπαρση. 

  

Σ) Πρυμνοδέτηση – παραβολή: 

τόχος: να μπορεί κάθε Εκπαιδευόμενος, μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης, να χειρίζεται το πηδάλιο, 

προκειμένου το σκάφος να προσδέσει σε προβλήτα κάθετα (πρυμνοδέτηση) ή παράλληλα 

(παραβολή) με τον προβλήτα και να εκτελεί τα σχετικά παραγγέλματα. Επίσης, κάθε Εκπαιδευόμενος 

να είναι πηδαλιούχος τουλάχιστον μία φορά κατά τη διαδικασία πρυμνοδέτησης ή παραβολής.   

(υνέδριο 2018) 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

● τελέχη Ομάδων όλων των Κλάδων 

● Μέλη Σ.. 

● Ενήλικα μέλη του ΕΟ 

          

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

● Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τα 18 έτη. 

● Να γνωρίζει κολύμπι, κατόπιν δικής του σχετικής δήλωσης. 

● Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία τρίωρη δραστηριότητα με κωπήλατο ή ιστιοπλοϊκό 

σκάφος, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης. 
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Αρχηγείο 

Αρχηγός: 

α) Εκπαιδευτής/τρια του ΕΟ με Άδεια και Εντολή και επιπλέον να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη 

σχολή «Πτυχίο Κυβερνήτου» ή «Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης» ή 

β) Εκπαιδευτής/τρια με Δίπλωμα και Εντολή και επιπλέον να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη σχολή 
«Πτυχίο Λεμβάρχου» ή «Πτυχίο Κυβερνήτου» ή «Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης».  

Μέλη: Εκπαιδευτές/τριες του ΕΟ με Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή σε αριθμό τουλάχιστον 1 ανά 

σκάφος. 

ε περίπτωση όπου ο/η Αρχηγός της Εκπαίδευσης δεν είναι Εκπαιδευτής/τρια με Δίπλωμα, τότε 

τουλάχιστον ένα μέλος του Αρχηγείου θα πρέπει να είναι Εκπαιδευτής/τρια με Δίπλωμα. 

Προτείνεται τα μέλη του Αρχηγείου να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τη σχολή «Πτυχίο 
Λεμβάρχου» ή «Πτυχίο Κυβερνήτου» ή «Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης».  

Ειδικοί: αν κρίνεται απαραίτητο από το Αρχηγείο. 

  

Παρατηρήσεις: 

Πρόοδος τελέχους: το τέλος της Εκπαίδευσης γίνεται ατομική αξιολόγηση κάθε Εκπαιδευομένου 

και του δίνεται ανατροφοδότηση, προκειμένου να σχηματίσει μία εμπεριστατωμένη άποψη για την 

μετέπειτα συμμετοχή του σε σχολή «Πτυχίο Λεμβάρχου» του ΕΠ. 

Σην ευθύνη της «Ναυτοδηγικής Εκπαίδευσης Κωπήλατου κάφους» έχει το Σμήμα Εκπαιδεύσεων. 

(υνέδριο 2018) 
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Μέρος 4ο  Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
 

Αξιολόγηση πραγματοποιείται ως προς τους  στόχους (ποιοτικούς και ποσοτικούς) και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα από κάθε εμπλεκόμενο  και για κάθε  φάση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας: 

● Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων 

● Αξιολόγηση Εκπαιδευτών 

● Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δράσης 

● Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου 

Η Αξιολόγηση είναι ένα από τα κύρια εργαλεία βελτίωσης της Εκπαίδευσης των ενηλίκων στο ΕΟ 

και υλοποιείται με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους. Σο αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας 

αξιολόγησης χρησιμοποιείται ως ανατροφοδότηση των εμπλεκομένων σε αυτήν. 

Αξιολόγηση Βασικής Εκπαίδευσης 

Κριτήρια: 

Σα κριτήρια της Αξιολόγησης ορίζονται σύμφωνα με το σκοπό και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά) της Βασικής Εκπαίδευσης, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί. 

Μορφή ερωτηματολογίων: 

Σα ερωτηματολόγια διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω email (ως σύνδεσμος) και οι απαντήσεις 

συλλέγονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας google-drive ή αντίστοιχης δωρεάν πλατφόρμας. 

Πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας αυτής είναι η μείωση κόστους καταργώντας  την 

εκτύπωση και αποστολή, και η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Επιπλέον η συγκεκριμένη 

ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει εργαλεία ηλεκτρονικής αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων. Περιέχουν ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (συμφωνώ – διαφωνώ) 

ή επιλογή από λίστα ποσοτικών απαντήσεων), καθώς και ανοιχτές ερωτήσεις για σχόλια σχετικά με 

συγκεκριμένα στοιχεία της Εκπαίδευσης ή για γενικά σχόλια, ενώ χρησιμοποιούνται κοινά πεδία στην 

αξιολόγηση της δράσης σε διαφορετικές αλλά αλληλεπιδρώσες ομάδες, κάτι που συμβάλλει στην 

αντικειμενικότητα των τελικών πληροφοριών. 

1.  Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευομένου (σχετικά με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης, την πρόοδό του 

Εκπαιδευομένου και την επικοινωνία Εκπαιδευτή - Εκπαιδευόμενου). 

2. Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτή ανά Εκπαιδευόμενο (σχετικά με την πρόοδο του Εκπαιδευομένου και 

την επικοινωνία Εκπαιδευτή-Εκπαιδευόμενου). 

3. Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτή γενικό (σχετικά με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης και την επικοινωνία 

Εκπαιδευτή-Αρχηγού Εκπαίδευσης). 

4. Ερωτηματολόγιο Ομάδας Εκπαιδευομένου (σχετικά με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης, και την 

πρόοδό του Εκπαιδευομένου). 

5. Ερωτηματολόγιο Σοπικού υμβουλίου Εκπαιδευομένου (σχετικά με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης 

και την πρόοδο του Εκπαιδευομένου). 

6. Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτών και Αρχηγών Εκπαίδευσης (περιλαμβάνουν και 

ανοιχτές ερωτήσεις για σχόλια προς το Σμήμα Εκπαιδεύσεων). 

Φρόνος εφαρμογής:  

Κάθε εξάμηνο, στο τέλος της Α’ και της Γ’ Σριμηνίας. 
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Ευθύνη διανομής:  

Σα ερωτηματολόγια αποστέλλονται από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων στον Αρχηγό της Εκπαίδευσης, ο 

οποίος τα προωθεί στους Εκπαιδευτές, και Εκπαιδευομένους του, καθώς και στους Αρχηγούς των 

Ομάδων[1] των Εκπαιδευομένων τελεχών και στους Προέδρους των Σοπικών υμβουλίων[2] των 

Εκπαιδευομένων Μελών. Η αποστολή των ερωτηματολογίων από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων στον 

Αρχηγό της Εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

για την αποστολή των απαντήσεων, και η αποστολή των ερωτηματολογίων από τον Αρχηγό στους 

εμπλεκόμενους στην Εκπαίδευση, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την 

αποστολή των απαντήσεων. υνιστάται να στέλνεται και μια υπενθύμιση στους εμπλεκόμενους 

στην Εκπαίδευση 1 βδομάδα πριν την λήξη της προθεσμίας για την αποστολή των  απαντήσεων. 

Ευθύνη συλλογής και επεξεργασίας:  

Σα ερωτηματολόγια συλλέγονται ηλεκτρονικά και τις απαντήσεις επεξεργάζεται το Σμήμα 

Εκπαιδεύσεων[3], υπό την εποπτεία ενός εκλεγμένου μέλους. 

Ευθύνη ανατροφοδότησης:  

Για τα ερωτηματολόγια 1-5, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη ανατροφοδότησης του 

Αρχηγού της κάθε Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων 

απέναντι στους Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενους του. Πιο συγκεκριμένα, αποστέλλεται προσωπικά 

σε κάθε Εκπαιδευτή η αξιολόγηση που γίνεται και από τον Εκπαιδευόμενο και από τον υντονιστή 

της Εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο τέλος: της Βασικής Εκπαίδευσης αποστέλλεται σε κάθε 

Εκπαιδευόμενο, με κοινοποίηση στον Σοπικό Έφορο, επιστολή με εξατομικευμένη, θετική αξιολόγηση 

εστιασμένη στα κομμάτια που θα μπορούσε ο ίδιος να αξιοποιήσει και βελτιώσει. 

Σα συνολικά (ανώνυμα) ποσοτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται από το Σμήμα Εκπαιδεύσεων στο 

επόμενο υνέδριο Εκπαιδευτών και είναι διαθέσιμα στους Αρχηγούς της Εκπαίδευσης. Οι Αρχηγοί 

έχουν επίσης πρόσβαση στις μη επεξεργασμένες απαντήσεις που αφορούν στην Εκπαίδευσή τους, 

για να μπορούν να παρακολουθούν την προσωπική πρόοδο των Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών 

και να λύνουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα/δυσαρέσκειες που προκύπτουν. Πέραν από την 

παρακολούθηση της προόδου των Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών, το Σμήμα Εκπαιδεύσεων 

λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις (π.χ. ανοιχτές ερωτήσεις στο Ερωτηματολόγιο 6) για τυχόν 

βελτιώσεις ή τροποποιήσεις της διαδικασίας  της Γενικής Εκπαίδευσης. 

Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης:  

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μία οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να έχει γίνει η 

αξιολόγησή της καθώς και η αξιολόγηση των εμπλεκομένων σε αυτήν. 

Επιπλέον στοιχεία: 

- Για να είναι γνωστό εξ’ αρχής σε όλους, όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης, 

(αξιολογητής και αξιολογούμενος), αυτό το οποίο θα αξιολογηθεί καθώς και ο τρόπος και ο 

στόχος της αξιολόγησης, να συμπεριληφθούν δείγματα των ερωτηματολογίων στο εγχειρίδιο της 

Εκπαίδευσης και στο πακέτο ανάθεσης του Αρχηγού. 

- Η επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να ξαναφτάνουν 

σε όλους όσους ενεπλάκησαν στη διαδικασία αλλά και σε εκείνους τους οποίους αφορά η 

αξιολόγησή της. 
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[1]Αν το εκπαιδευόμενο τέλεχος είναι και Αρχηγός της Ομάδας, τότε το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώνεται είτε από τα υπόλοιπα μέλη του Αρχηγείου είτε  από τον Σοπικό Έφορο, αν δεν 

υπάρχουν άλλα τελέχη. 

[2]Αν το Εκπαιδευόμενο Μέλος είναι και Πρόεδρος, τότε το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από 

τον Σοπικό Έφορο. 

[3]Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Σμήμα μπορεί να αναθέσει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

σε ανθρώπους και εκτός του Σμήματος Εκπαιδεύσεων. 

(υνέδριο 2018) 

 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Δράσης 

Κριτήρια: 

Σα κριτήρια της Αξιολόγησης ορίζονται σύμφωνα με το σκοπό και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά) της Εκπαίδευσης. 

Φρόνος εφαρμογής: 

Να συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Δράσης από τους Εκπαιδευόμενους σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Ευθύνη διανομής, συλλογής, επεξεργασίας και ανατροφοδότησης: 

Σην ευθύνη διανομής, συλλογής και επεξεργασίας των ερωτηματολογίων έχει ο Αρχηγός της 

Εκπαιδευτικής Δράσης, ο οποίος συνοψίζει τις απαντήσεις και δίνει ανατροφοδότηση στο Σμήμα. 

Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης: 

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μία οποιαδήποτε Εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να έχει γίνει η 

αξιολόγησή της καθώς και η αξιολόγηση των εμπλεκομένων σε αυτήν. 

Επιπλέον στοιχεία: 

- Για να είναι γνωστό εξ’ αρχής σε όλους, όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης 

(αξιολογητής και αξιολογούμενος), αυτό το οποίο θα αξιολογηθεί καθώς και ο τρόπος και ο 

στόχος της αξιολόγησης, μπορεί να συμπεριληφθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο ντοσιέ 

της Εκπαίδευσης. 

Μορφή ερωτηματολογίων:  

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι είτε κλειστές (βαθμολογίας σε κλίμακα) είτε ανοιχτές . 

 

(υνέδριο 2018) 
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Μέρος 5ο Σι σημαίνει είμαι Εκπαιδευτής 
 

Είμαι εκπαιδευτής στο ΕΟ σε κάθε δράση και επαφή μου με άλλα μέλη και δρω με το προσωπικό 

παράδειγμα. Έχω  τη διάθεσή να υποστηρίζω και να βοηθώ τους άλλους να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους, να συνειδητοποιούν τις ικανότητές τους και να τις επεκτείνουν, να συνειδητοποιούν και να 

διευρύνουν τη συμβολή τους στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών.  

Δηλαδή: 

 Γνωρίζω και έχω αποδεχτεί την αξία της οδηγικής μεθόδου και του σκοπού του Οδηγισμού και  

παρακινώ τα μέλη μας να μαθαίνουν για αυτά και να τα κάνουν πράξη. 

 Ενδιαφέρομαι να καταλάβω έγκαιρα ποιες είναι οι ανάγκες των μελών που καλούμαι να 

εκπαιδεύσω μέσα από τυπική διαδικασία ή άτυπα.  

 Μαζί με τους εκπαιδευόμενους θέτουμε στόχους για το τι θέλουν να κατακτήσουν ως γνώση ή 

να αναπτύξουν σαν συμπεριφορά ή στάση.  

 Προετοιμάζομαι έγκαιρα. Αναζητώ πηγές, σχεδιάζω εκπαιδευτικό υλικό, επιλέγω μέσα και 

μεθόδους, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών που εκπαιδεύω έτσι ώστε 

να τα διευκολύνω να φτάσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους τους. 

 Επικοινωνώ μαζί τους τακτικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να 

ενθαρρύνω τη μάθησή τους, να τους βοηθάω να συνειδητοποιούν την εξέλιξη της δράσης τους 

μέσα από αυτή και να τους ενθουσιάζω να συνεχίζουν.  

 υμμετέχω σε ενέργειες ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαίδευσης στο ΕΟ. 

 Επιδιώκω και εγώ να αναπτύσσομαι δια βίου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εκπαιδευτικά 

θέματα, αναζητώντας ανατροφοδότηση για τις ικανότητές μου και συμμετέχοντας σε τυπικές ή 

άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης που με ενδιαφέρουν.  

Και τι πρέπει να έχω για να τα κάνω αυτά;  

Για να γίνεις εκπαιδευτής υπάρχουν τυπικά προσόντα που πρέπει να πληρούνται βάσει του 

οργανισμού και αρκετές προσωπικές ικανότητες και χαρακτηριστικά που θα σε βοηθήσουν να 

ανταποκριθείς στην ευθύνη του ρόλου. 

Δηλαδή; 

1. Συπικά προσόντα 

Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον). 

Ολοκληρωμένη οδηγική εκπαίδευση όπως αυτή ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό. 

Επιτυχή παρακολούθηση της Εκπαίδευσης Τποψηφίων Εκπαιδευτών. 
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2. Ικανότητες- Δεξιότητες 

υστημική ικανότητα (αναλυτική, συνθετική,  κριτική ικανότητα). 

Προσανατολισμός στην ανάπτυξη ανθρώπων. 

Ικανότητα διαχείρισης έργου.  

Ικανότητα επικοινωνίας και προσωπικής επίδρασης. 

Ικανότητα μάθησης και ανάπτυξης τεχνογνωσίας. 

3. Οδηγική στάση 

4. Άλλα χαρακτηριστικά 

Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών και δέσμευσης χρόνου ανάλογα με την ανάγκη των 

εκπαιδεύσεων  

 

Θα ήθελα κάποια παραδείγματα για να καταλάβω αυτές τις «ικανότητες» πρακτικά... 

1. Συστημική ικανότητα (αναλυτική, συνθετική, κριτική σκέψη) 

Μεταφράζεις τα αποτελέσματα της ανίχνευσης αναγκών των εκπαιδευομένων σε παραμέτρους που 

επηρεάζουν τη δομή του προγράμματος, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεμάτων, τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούνται, κλπ κατά τη διάρκεια μίας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 

υσχετίζεις τα τρέχοντα προγράμματα Κλάδων και ΕΟ με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και 

εντοπίζεις τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενταχθούν και να δέσουν με το curriculum της 

Εκπαίδευσης. 

Αξιολογείς την αποτελεσματικότητα των εκάστοτε εκπαιδευτικών μεθόδων και προτείνεις τρόπους να 

γίνονται τα εκπαιδευτικά θέματα με τρόπο που να οδηγούν στη γνωστική και στη συναισθηματική 

μετακίνηση των εκπαιδευομένων. 

 

2. Προσανατολισμός στην ανάπτυξη ανθρώπων 

Εκδηλώνεις ειλικρινές ενδιαφέρον να βοηθάς τους ανθρώπους να αναπτύσσονται και να 

μετακινούνται μέσα από την εκπαίδευση και όχι απλά να ονομάζεσαι εκπαιδευτής και να κάνεις 

εκπαιδεύσεις για τις εκπαιδεύσεις! 

Δουλεύεις με την/τον Αρχηγό μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας για να μεταφράζεις τις εμπειρίες 

των εκπαιδευομένων σε μάθηση αλλά και ερέθισμα για να βελτιώνουν την εφαρμογή της οδηγικής 

μεθόδου στην πράξη.  
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Λειτουργείς με το προσωπικό παράδειγμα στην αυτοαξιολόγηση και στον εντοπισμό περιοχών 

πρώτα σε σένα για συνεχή βελτίωση.  

Είσαι πάντα ανοικτός να πάρεις και να δώσεις εποικοδομητική ανατροφοδότηση εστιάζοντας στους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άλλος να δουλέψει καλύτερα στο μέλλον (και όχι στο τι δεν κάνει 

καλά μέχρι σήμερα). 

Έμπρακτα αποδεικνύεις την πίστη σου στην αναπτυξιακή αξία της οδηγικής μεθόδου στα παιδιά και 

τους ενήλικες, αξιοποιώντας την!  

Είσαι θετικός να δίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους  η ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις που κάνεις, ανεξαρτήτως τυπικών ή άλλων προσόντων, εφόσον αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει για αυτούς αναπτυξιακά και δε λειτουργεί ανασταλτικά στο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα. 

Λειτουργείς με στόχο την υποστήριξη στελεχών και ενηλίκων μελών στην ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων ακόμα και στα πλαίσια άλλων ρόλων που αναλαμβάνεις σε ομάδες και θεσμικά όργανα 

που συμμετέχεις. 

 

3. Ικανότητα Διαχείρισης έργου  

Θέτεις ξεκάθαρους στόχους για το κάθε εκπαιδευτικό θέμα/ εκπαιδευτική δραστηριότητα πέρα από 

τους ήδη διατυπωμένους που μπορεί να έχει σε γενικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τους 

συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους.  

Αντιλαμβάνεσαι τους χρονικούς συσχετισμούς των ενεργειών που πρέπει να γίνουν και ενεργείς 

ανάλογα για την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού θέματος/ μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

Αξιοποιείς τους κατάλληλους πόρους (ανθρώπινους, τεχνολογία, υλικά) για την αποτελεσματική 

οργάνωση εκπαιδευτικού θέματος/ μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε σχέση με τους 

διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.  

 

5. Ικανότητα επικοινωνίας και προσωπικής επίδρασης  

Μεταφράζεις με ακρίβεια τη μη λεκτική επικοινωνία των συνεργατών και των εκπαιδευόμενων, 

βλέποντας πέρα από το τι εκφράζεται με το λόγο.  

Φρησιμοποιείς ξεκάθαρο και δομημένο λόγο.  

Ακούς με προσοχή.  

Κάνεις ερωτήσεις για να καταλάβεις πριν δώσεις συμβουλή. 

Φρησιμοποιείς συνδυασμό ερωτήσεων αποτελεσματικά για να βοηθήσεις τον άλλο να καταλάβει 

καλύτερα. 
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Ελέγχεις πάντα για την κατανόηση των άλλων. 

Επικοινωνείς με τους άλλους με θετικό και ανοικτό τρόπο. 

Επικοινωνείς δύσκολα θέματα με ευθύτητα και ευαισθησία. 

Μοιράζεσαι πληροφορίες. 

Προσαρμόζεις το λόγο σου στο ακροατήριό σου. 

Δίνεις ξεκάθαρες κατευθύνσεις και οδηγίες.  

Επικοινωνείς με επιχειρήματα που αφορούν το ακροατήριο. 

Επικοινωνείς τις ιδέες και το όραμα σου με τρόπο που μπορεί να αγγίξει το ακροατήριό σου 

(λέγοντας ιστορίες, με χιούμορ, μεταφέροντάς το σε συνθήκες και εικόνες με τις οποίες μπορούν να 

σχετιστούν). 

Αντιλαμβάνεσαι τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των άλλων. 

Αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων και τους λόγους για τους οποίους επιδεικνύουν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές.  

Δείχνεις ειλικρινές ενδιαφέρον στα θέματα που οι άλλοι μοιράζονται μαζί σου ανεξαρτήτως του 

έργου που καλούνται να υλοποιήσουν. 

Οι  άλλοι σ’ αναζητούν για να συζητήσουν τα προβλήματά τους. 

Αποζητάς την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση. 

Είσαι ανοικτός να ακούσεις και να σκεφτείς τόσο γύρω από θέματα που συμφωνείς, όσο γύρω και 

από αυτά που διαφωνείς.  

Όταν κάτι σε ενοχλεί αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου και τα επικοινωνείς λαμβάνοντας ευθύνη 

για αυτά και όχι μεταφέροντας την ευθύνη στον άλλο. 

 

6. Ικανότητα μάθησης και ανάπτυξης τεχνογνωσίας 

Αντιλαμβάνεσαι την αξία του να μαθαίνουμε μέσα από τη συνεργασία μας και την επαφή μας με 

άλλους  και  το επιζητάς. 

Ερευνάς τα θέματα τα οποία καλείσαι να εκπαιδεύσεις και αντιλαμβάνεσαι τη σημαντικότητα της 

τεκμηρίωσης  για να μπορείς  με τη σειρά σου να τα μεταδώσεις. 

Θες να ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το αντικείμενο που εκπαιδεύεις. 

Ενδιαφέρεσαι και ενημερώνεσαι για νέες τεχνικές και μεθόδους στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Μεριμνάς για να μοιράζεται η γνώση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, καταλαβαίνεις πως σε 

κάποια θέματα οι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη ισχυρή γνώση και μπορούν να λειτουργούν σαν 

εκπαιδευτές οι ίδιοι μέσα στην ομάδα.  

Λειτουργείς σαν διευκολυντής στην αναζήτηση της γνώσης και όχι σαν φωτεινός παντογνώστης.  

Παραδέχεσαι όταν δεν γνωρίζεις κάτι και κινητοποιείσαι να μάθεις.  

Καταλαβαίνεις πως η γνώση απαξιώνεται γρήγορα και επιδιώκεις να συγκεντρώνεις σύγχρονη 

πληροφόρηση, την οποία φιλτράρεις και αξιολογείς.  

Αναγνωρίζεις πως η προσωπική ανάπτυξη απαιτεί δια βίου προσπάθεια και δουλεύεις με τον εαυτό 

σου για να βελτιώνεσαι διαρκώς (Αιέν Αριστεύειν). 

 

7. Οδηγική στάση 

Κάνεις αυτά που εκπαιδεύεις τους άλλους να κάνουν. 

Επιδεικνύεις τεκμηριωμένα τον τρόπο με τον οποίο το αξιακό πλαίσιο αποτελεί την βάση των 

οδηγικών δραστηριοτήτων και πως αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού σε ενεργό 

πολίτη. 

Αντιλαμβάνεσαι και βοηθάς και τους άλλους να αντιληφθούν πως η κάθε εκπαιδευτική ενέργεια 

συνδέεται με τον σκοπό της οργάνωσης. 

Αποδέχεσαι τις οδηγικές αξίες και υιοθετείς προσωπική στάση που τις αποπνέουν έμπρακτα στην 

καθημερινότητά σου. 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται από το Δ.. την …………………………… με την σημείωση: Σελεί υπό τις οδηγίες του νέου 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα. 

 

 

Αποφασίζεται στα επόμενα Συνέδρια Εκπαιδευτών τα διαδικαστικά του Συνεδρίου να έχουν την 

προέγκριση του ΔΣ. Αν δεν υπερψηφίζονται από το ΔΣ ή το Συνέδριο ισχύουν τα προηγούμενα 

εγκεκριμένα διαδικαστικά. 


