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Ι. Σο Σμιμα Εκπαιδεφςεων 
Σο Σμιμα Εκπαιδεφςεων ςτθ Δομι του .Ε.Ο. 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ανικει ςτον Τομζα Ανάπτυξθσ του Σ.Ε.Ο. και περιλαμβάνεται ςτο Τμιμα Ανάπτυξθσ. 

 

 Θ ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ 

Εκλζγει το 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 

 

ΚΕΝΤΛΚΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ & ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ & 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

Τμιμα Ανάπτυξθσ 

 Κλάδοι 

 Ρεριφερειακά Τμιματα  

 Τμιμα Εκπαιδεφςεων  

 Τμιμα Καταςκθνϊςεων 

 Επιτροπι Ειδικϊν Ομάδων 

ΑμεΑ 

 

 Γενικι Γραμματεία 

 Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων 

 Τμιμα Επικοινωνίασ & Δθμοςίων 

Σχζςεων 

 Τμιμα Συνεργαςίασ  

 Επιτροπι Μουςείου Ελλθνικοφ 

Οδθγιςμοφ 

 Τμιμα Οικονομικϊν 

 Τμιμα Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ 

 Τμιμα Εξεφρεςθσ Ρόρων 

 Επιτροπι Οδθγικοφ 

Ρρατθρίου 

 Επιτροπι Οικονομικισ 

Αρωγισ 

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ- ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΤΜΘΜΑ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ & ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ & 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

ΤΟΡΛΚΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ-ΤΟΡΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ & ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ & 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

 

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 

ΤΟΡΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 
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Θ Ιςτοςελίδα και τα social media του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων διακζτει ςελίδα μζςα ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ε.Ο. www.seo.gr, και τθν χρθςιμοποιεί 

για να επικοινωνεί τα νζα του αλλά και υλικό για τθν υλοποίθςθ του ζργου του. Διακζτει ςελίδα ςτο facebook  

και μπορεί να δθμιουργεί events για τθν υποςτιριξθ των δράςεϊν του. 

Πλατφόρμα Office 365 

❖ Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζχει το δικό του email training@seo.gr μζςα από το οποίο γίνεται θ επικοινωνία 

εντόσ και εκτόσ Σ.Ε.Ο. 

❖ Ρλατφόρμα Office 365: Ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τα Μζλθ του Τμιματοσ και όλοι οι 

Εκπαιδευτζσ με Εντολι διακζτουν προςωπικό email xxx.xxxx@seo.gr . Αυτό τουσ δίνει τθ δυνατότθτα τθσ 

χριςθσ όλων των εφαρμογϊν τθσ πλατφόρμασ 365. 

κοπόσ και ςτόχοσ του Σμιματοσ  

Σκοπόσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων είναι θ εκπαίδευςθ όλων των ενιλικων μελϊν του Σ.Ε.Ο.  με ςτόχο να 

ενιςχυκοφν με όλα τα απαραίτθτα για το ρόλο τουσ εφόδια, ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ 

του ςκοποφ του Οδθγιςμοφ.  

Πεδίο ευκφνθσ του Σμιματοσ  

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζχει τθν ευκφνθ: 

✔ Να μελετά και να προγραμματίηει κάκε χρόνο τισ Εκπαιδεφςεισ Γενικισ Εκπαίδευςθσ ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ που διαπιςτϊνουν οι Ζφοροι των Κλάδων και οι Ζφοροι των Ρεριφερειϊν, κακϊσ και τισ 

Εκπαιδεφςεισ των Εφόρων και  Μελϊν Τοπικϊν Συμβουλίων, Μελϊν Τμθμάτων Διοίκθςθσ και Επιτροπϊν 

του Σ.Ε.Ο. Στισ άτυπεσ Εκπαιδεφςεισ του ΣΕΟ κα μετράει ςτθν πρόοδο των Εκπαιδευτϊν θ ςυμμετοχι 

ςε εγκεκριμζνεσ από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ολομζλειεσ. Για τουσ Υποψιφιουσ Εκπαιδευτζσ κα υπάρχει 

επίβλεψθ από τον Σφμβουλο του είτε από Εκπαιδευτι που κα ορίηει το Τμιμα. 

✔ Να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ και τα προγράμματα των Κλάδων και των Τμθμάτων Διοίκθςθσ και να 

διαμορφϊνει ανάλογα το περιεχόμενο των Εκπαιδεφςεων. 

✔ Να φροντίηει για τθ γνωςτοποίθςθ του προγραμματιςμοφ του Τμιματοσ ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

και τουσ ενδιαφερόμενουσ: Εφόρουσ, Στελζχθ, κ.λπ. 

✔ Να φροντίηει για τθ ςφςταςθ των Αρχθγείων των Εκπαιδεφςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ Εκπαιδευτζσ που 

αναλαμβάνουν τθν οργάνωςι τουσ και να τουσ ενθμερϊνει για το περιεχόμενο και τθ μορφι τθσ 

Εκπαίδευςθσ που αναλαμβάνουν. 

✔ Να προςπακεί για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ενεργοποίθςθ του ςυνόλου των Εκπαιδευτϊν. 

✔ Να οργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα αρμόδια Τμιματα ι και Επιτροπζσ  Διοίκθςθσ, τθν Τεχνικι 

Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν, τθν Τεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ, τθν Τεχνικι Εκπαίδευςθ «Διεκνζσ 

Διαβατιριο», Ναυτοδθγικζσ Εκπαιδεφςεισ, τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Ενςωμάτωςθ ΑμεΑ ςτον Οδθγιςμό και 

άλλα ςεμινάρια.  

✔ Να φροντίηει για τθν εξεφρεςθ και ενεργοποίθςθ κατάλλθλων ανκρϊπων για τον εκπαιδευτικό τομζα 

ανάμεςα ςε ζμπειρα Στελζχθ και επιςτιμονεσ του χϊρου, ςε ςυνεργαςία με τουσ Εφόρουσ των Κλάδων 

και τα Τμιματα Διοίκθςθσ. 

http://www.seo.gr/
mailto:training@seo.gr
mailto:xxx.xxxx@seo.gr
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✔ Να παρακολουκεί τθν πρόοδο και τθν εξζλιξθ των Εκπαιδευτϊν και να χορθγεί Άδεια, Δίπλωμα και Εντολι 

Εκπαιδευτι ςτουσ Εκπαιδευτζσ  που πλθροφν τα απαιτοφμενα προςόντα. 

✔ Να φροντίηει να υπάρχουν βοθκιματα για τουσ Εκπαιδευτζσ και να μεριμνά  για τθ ςυνεχι ανανζωςθ των 

βοθκθμάτων και τθν αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ των Εκπαιδευτϊν. 

✔ Να μελετά και να εφαρμόηει νζεσ εκπαιδευτικζσ  μεκόδουσ κακϊσ και να ανανεϊνει  και να εμπλουτίηει το 

περιεχόμενο των Εκπαιδεφςεων. 

✔ Να αξιοποιεί τα ςυμπεράςματα και τα πορίςματα των Συνεδρίων και Σεμιναρίων που ζχουν 

παρακολουκιςει Εκπαιδευτζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

✔ Να τθρεί και να ανακεωρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, όταν αυτό απαιτείται. 

✔ Να παρακολουκεί τον Στρατθγικό Σχεδιαςμό του Σ.Ε.Ο. 

Το ζργο του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων διακρίνεται ςε τρεισ Τομείσ, όπωσ όλα τα επίπεδα Διοίκθςθσ του Σ.Ε.Ο. 

(Κεντρικι/Ρεριφερειακι). 

ΣΟΜΕΙ: 

✔ Ανάπτυξθσ 

✔ Επικοινωνίασ και Εκπροςϊπθςθσ 

✔ Οικονομικϊν και Διαχείριςθσ 

 

Μζλθ του Σμιματοσ  

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αποτελοφν δζκα ζωσ δεκαπζντε μζλθ: 

 

✔ Ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, ςτον οποίο ανατίκεται θ ευκφνθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων με 

τετραετι κθτεία, μετά από πρόταςθ του Γενικοφ Εφόρου και ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 

✔ Τζςςερισ Εκπαιδευτζσ με Εντολι, εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλζγονται 

ςτο Συνζδριο Εκπαιδευτϊν.  

Θ κθτεία των εκλεγμζνων Μελϊν του Τμιματοσ διαρκεί από τθν εκλογι τουσ μζχρι το επόμενο Συνζδριο 

Εκπαιδευτϊν με δικαίωμα επανεκλογισ για άλλθ μία κθτεία. Με τθ λιξθ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν δεν 

ζχουν δικαίωμα επανεκλογισ μζχρι το επόμενο Συνζδριο Εκπαιδευτϊν. 

 

✔ Τζςςερα ζωσ εννζα άτομα που επιλζγει ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, Μζλθ του Σ.Ε.Ο. ι μθ, που 

μποροφν να υποςτθρίξουν τθ ςτρατθγικι και το ζργο του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων τθ ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο. 

 

Τθν πλιρθ ςφνκεςθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων υποβάλλει  ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων μζςω 

του Γενικοφ Εφόρου για ζγκριςθ ςτο Δ.Σ. τον Απρίλιο κάκε χρόνου. Θ κθτεία των επιλεγμζνων μελϊν λιγει 

αυτόματα, όταν λιξει θ κθτεία ι παραιτθκεί ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων που τα επζλεξε. 
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Τπευκυνότθτεσ Μελϊν του Σμιματοσ  

Υπευκυνότθτεσ Εφόρου Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

Ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων φροντίηει για τθν καλι λειτουργία του Τμιματοσ, τθσ Επιτροπισ 

Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ και όποιασ άλλθσ επιτροπισ αποφαςιςτεί να ςυςτακεί, με βάςθ τον 

Οργανιςμό του Σ.Ε.Ο., τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και τον Κανονιςμό τθσ 

Επιτροπισ Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ. 

 

✔ Εκπροςωπεί το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςτο Τμιμα Αναπτφξεωσ και ςτο Συμβοφλιο Γενικισ Εφορίασ. 

✔ Φροντίηει για τθν καλι ςυνεργαςία του Τμιματοσ με τα άλλα Τμιματα Διοίκθςθσ. 

✔ Συνεργάηεται με τον  Ζφορο Διεκνϊν Σχζςεων για τθ ςυμμετοχι Εκπαιδευτϊν και Εκπαιδευμζνων 

Στελεχϊν ςε Συνζδρια, Σεμινάρια και Εκπαιδεφςεισ ςτο εξωτερικό. 

✔ Ειςθγείται ςτον Τομζα Ανάπτυξθσ του Δ.Σ. τθν απονομι Άδειασ Αρχθγοφ Καταςκινωςθσ για Στελζχθ που 

ολοκλιρωςαν τθν Τεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ. 

✔ Επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τουσ Τοπικοφσ Εφόρουσ και Εφόρουσ Ρεριφζρειασ για κζματα 

Εκπαίδευςθσ. 

✔ Συγκαλεί τα Μζλθ του Τμιματοσ ςε τακτά Συμβοφλια. 

✔ Ενθμερϊνει τον Γενικό Ζφορο ςχετικά με: 

 Τα Μζλθ του Τμιματοσ. 

 Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Τμιματοσ. 

 Τον προγραμματιςμό του Τμιματοσ. 

 Τον ετιςιο προχπολογιςμό κατά τριμθνίεσ. Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ εντάςςεται ςτον 

προχπολογιςμό του Σ.Ε.Ο. 

 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτισ Εκπαιδεφςεισ. 

 Κάκε ζξοδο που βαρφνει τον προχπολογιςμό του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. (Τα ποςά που εγκρίνονται 

δίνονται με απόδοςθ λογαριαςμοφ). 

 Τον απολογιςμό τθσ εργαςίασ του Τμιματοσ εκπαιδεφςεων για τθν ετιςια λογοδοςία του Δ.Σ. 

 Τα πορίςματα και τισ αποφάςεισ των Συνεδρίων και Συναντιςεων των Εκπαιδευτϊν. 

✔ Σε ςυνεργαςία με τον Γενικό Ζφορο προτείνει: 

 Εκπαιδευτζσ για απονομι Διπλϊματοσ Εκπαιδευτι. 

 Εκπαιδευτζσ για ςυμμετοχι ςε Συνζδρια και Σεμινάρια διαφόρων φορζων εςωτερικοφ. 

✔ Διοργανϊνει Σεμινάρια με ειδικά κζματα που απευκφνονται τόςο ςε μζλθ του Σ.Ε.Ο. όςο και ςε άτομα 

εκτόσ Οδθγιςμοφ. 

✔ Ευκφνεται για τθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν και Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν. 

 

Υπευκυνότθτεσ Μελϊν Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

 

Τα Μζλθ του Τμιματοσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτα ςυμβοφλια και ςτισ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ και 

αναλαμβάνουν ειδικά κακικοντα ανάλογα με τισ ανάγκεσ. 

 

Υπευκυνότθτεσ Γραμματείασ Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

 

Ζνα από τα Μζλθ του Τμιματοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ του Τμιματοσ με 

αρμοδιότθτα να: 
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✔ Ραρακολουκεί τθν ειςερχόμενθ αλλθλογραφία του Τμιματοσ ςτο training@seo.gr και να ενθμερϊνει τα 

υπόλοιπα Μζλθ, ϊςτε να γίνονται οι ανάλογεσ ενζργειεσ. 

✔ Διεκπεραιϊνει τθν αποςτολι των Εντολϊν Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν και Εκπαιδευτϊν με 

Άδεια/Δίπλωμα. 

✔ Τθρεί θλεκτρονικό αρχείο των Ρρακτικϊν των Συμβουλίων και να φροντίηει για τθ διεκπεραίωςθ των 

αποφάςεων του Τμιματοσ. 

✔ Ρροωκεί για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ε.Ο. τισ ανακοινϊςεισ για νζεσ Εκπαιδεφςεισ μαηί με τουσ 

αντίςτοιχουσ κωδικοφσ Εκπαιδεφςεων. 

✔ Ραραλαμβάνει και καταχωρεί θλεκτρονικά τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για τισ Εκπαιδεφςεισ. 

✔ Καταχωρεί τθν Εκπαίδευςθ ςτο αρχείο του Σ.Ε.Ο., όπωσ αυτό ζχει αποφαςιςτεί να τθρείται. 

✔ Δθμιουργεί φάκελο (θλεκτρονικό) για κάκε προγραμματιςμζνθ Εκπαίδευςθ. 

✔ Ραραδίδει εγκαίρωσ ςτον Αρχθγό Εκπαίδευςθσ τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και ονομαςτικό κατάλογο όςων 

ςυμμετζχουν με τισ οικονομικζσ ςυμμετοχζσ που ζχουν καταβλθκεί. 

✔ Ενθμερϊνει αμζςωσ τον Αρχθγό Εκπαίδευςθσ για οποιαδιποτε αλλαγι. 

✔ Ραραδίδει ςτον Αρχθγό Εκπαίδευςθσ εγκαίρωσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν Εκπαίδευςθ τα 

απαραίτθτα ζντυπα μαηί με το μπλοκ αποδείξεων.  

✔ Ευκφνεται για τθν τιρθςθ ςειράσ θλεκτρονικϊν ι ζντυπων αρχείων, που απαιτοφνται για τθν οργάνωςθ 

και τον απολογιςμό τθσ Εκπαίδευςθσ. 

✔ Τθρεί και ενθμερϊνει το Αρχείο του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων.  

 

Το ΑΡΧΕΙΟ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων περιλαμβάνει: 

 

 Θλεκτρονικό Αρχείο Ρρακτικϊν Συμβουλίων του Τμιματοσ. 

 Θλεκτρονικό Φάκελο ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ. 

 Θλεκτρονικό Αρχείο Εκπαιδεφςεων κατ’ αφξοντα αρικμό Εκπαίδευςθσ με περιεχόμενο τα παρακάτω: 

 Στοιχεία Αρχθγοφ και μελϊν Αρχθγείου. 

 Στοιχεία Εκπαιδευομζνων. 

 Αξιολογιςεισ Εκπαιδευομζνων, Εκπαιδευτϊν, Αρχθγείου. 

 Οικονομικό απολογιςμό ελεγμζνο από το λογιςτιριο του Σ.Ε.Ο. 

 Φάκελο προγραμματιςμοφ και προχπολογιςμοφ Εκπαιδεφςεων. 

 Ενθμερωμζνο θλεκτρονικό αρχείο/κατάλογο Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν με Εντολι και Εκπαιδευτϊν με 

Άδεια/Δίπλωμα και Εντολι. 

 Θλεκτρονικό Αρχείο Εκπαιδευμζνων Στελεχϊν. 

 Φάκελο με Εντολζσ Εκπαιδευτϊν ςε ζντυπθ μορφι. 

 Φάκελο Συνεδρίων Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

 Φάκελο εςωτερικισ αλλθλογραφίασ. 

 Φάκελο Εςωτερικϊν Κανονιςμϊν Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

 Φάκελο Κανονιςμϊν Επιτροπισ Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ. 

 Φάκελο με τθν «Ενθμζρωςθ» των Συνεδρίων Εκπαιδευτϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί. 

 

Μζροσ των κακθκόντων του Γραμματζα  του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων αναλαμβάνουν κατά περίπτωςθ άλλα 

Μζλθ του Τμιματοσ μετά από ςχετικι απόφαςθ του Τμιματοσ. 
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Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ (Ε.Α.Ε.Δ.) 

 

φνκεςθ - Μζλθ τθσ Επιτροπισ 

 

 Θ Επιτροπι αποτελείται από 3 εκλεγμζνα Μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 1 Μζλοσ του Τμιματοσ 

Εκπαιδεφςεων.  

 Tα Μζλθ τθσ Επιτροπισ επιλζγουν τον ςυντονιςτι τουσ. 

 

Ευκφνθ Επιτροπισ: 

Θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ οφείλει να μεριμνά για τθν ποιοτικι και ποςοτικι επάρκεια 

των Εκπαιδευτϊν, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Σ.Ε.Ο. Αυτό γίνεται μζςα από: 

i. Τθ ςυνεχι αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που δθμιουργεί και των δυνατοτιτων που παρζχει το Εκπαιδευτικό 

Σφςτθμα αλλά και το  ευρφτερο περιβάλλον τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 

ii. Τθ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου κάκε Εκπαιδευτι. 

iii. Τθν πρόταςθ και τον προγραμματιςμό εκπαιδευτικϊν δράςεων που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ του 

ζργου των Εκπαιδευτϊν (Συνζδριο 2015). 

Ζργο τθσ Επιτροπισ: 

 Βάςει του ςταδίου προόδου και ςφμφωνα με τισ επιλογζσ και τισ ανάγκεσ των Εκπαιδευτϊν, μεριμνά για 

τθν ιςότιμθ κατανομι τουσ ςτισ διάφορεσ Εκπαιδεφςεισ του Εκπαιδευτικοφ μασ Σχιματοσ. 

 Φροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάκεςθ των Eκπαιδεφςεων ςτουσ Αρχθγοφσ τουσ. 

 Στθρίηει κάκε Αρχθγό Εκπαίδευςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του Αρχθγείου του. 

 Ειςθγείται ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων τα Διπλϊματα Εκπαιδευτϊν. 

 Ρροτείνει ςτο Τμιμα δράςεισ και μζςα που ςτοχεφουν ςτθν εκπαίδευςθ και διαρκι εξζλιξθ των 

Εκπαιδευτϊν. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ των Εκπαιδεφςεων. 

 Τθρεί θλεκτρονικό αρχείο με τα ςτοιχεία προόδου των Εκπαιδευτϊν ςτθν πλατφόρμα που διαχειρίηεται 

το Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 Υλοποιεί τα μζρθ του ςχεδίου δράςθσ που αφοροφν ςτο ζργο τθσ.  

 Ενιςχφει τουσ Εκπαιδευτζσ και τουσ ενδυναμϊνει βάςει των  αξιολογιςεων κάκε Εκπαίδευςθσ. 

 Συντάςςει τθ ςυςτατικι επιςτολι που απαιτείται για κάκε Εκπαιδευτι που εκδθλϊνει ενδιαφζρον για 

τθν Υποτροφία “Ζφθ Ριπινοποφλου”. 

 

Θ Επιτροπι ςυνεργάηεται με: 

 Τουσ Αρχθγοφσ  τθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν για τθν προϊκθςθ των Υποψιφιων 

Εκπαιδευτϊν. 

 Τουσ Αρχθγοφσ Εκπαιδεφςεων για τθν πρόοδο των μελϊν του Αρχθγείου τουσ. 

 Τουσ Εφόρουσ Κλάδων για τθν επιλογι των Αρχθγϊν ςτισ Τεχνικζσ Καταςκθνωτικζσ Εκπαιδεφςεισ. 
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 Τον  Ζφορο Διεκνϊν Σχζςεων για τθν επιλογι του Αρχθγοφ τθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ «Διεκνζσ 

Διαβατιριο». 

 Τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ειδικϊν Ομάδων ΑΜΕΑ κακϊσ και με τον  Σφμβουλο τθσ Επιτροπισ Ειδικϊν 

Ομάδων ΑΜΕΑ. 

Λειτουργία Επιτροπισ: 

 Θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ: 

 Συνεδριάηει κάκε δίμθνο και πάντα ςτθν αρχι τθσ Οδθγικισ χρονιάσ για τθν οργάνωςθ   και υλοποίθςθ 

του ζργου τθσ. 

 Συντάςςει και παρουςιάηει ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων τον ετιςιο απολογιςμό προσ ζγκριςθ. 

 Ραρουςιάηει ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων κάκε Μάιο προσ ζγκριςθ ετιςιο πλάνο δράςεων.  

(Συνζδρια 2018, 2021)  

 

Αλλθλογραφία Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

 Θ αλλθλογραφία του Τμιματοσ προσ τουσ Εκπαιδευτζσ και Υποψιφιουσ Εκπαιδευτζσ αποςτζλλεται μετά 

από ζγκριςθ του Γενικοφ Εφόρου και κοινοποιείται ςτουσ Εφόρουσ Ρεριφζρειασ και ςτουσ Τοπικοφσ 

Εφόρουσ. 

 Επιςτολζσ του Τμιματοσ εκπαιδεφςεων που απευκφνονται προσ τισ Αρχζσ και ιδιϊτεσ υπογράφονται από 

τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματζα του Σ.Ε.Ο. 

 

Διαδικαςίεσ λειτουργίασ  

 Ρροςδιοριςμόσ  ετιςιων εκπαιδευτικϊν αναγκϊν.  

 Ρροςδιοριςμόσ  ετιςιων εκπαιδευτικϊν ςτόχων. 

 Ρρογραμματιςμόσ  ετιςιων Εκπαιδεφςεων. 

 Διοργάνωςθ εκπαιδευτικισ δράςθσ (επιλογι Αρχθγοφ, ςφςταςθ Αρχθγείου, δθλϊςεισ, προχπολογιςμόσ, 

ταμείο, εκπαιδευτικό υλικό, λοιπά μζςα κ.ά.). 

 Τιρθςθ αρχείων (εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, εκπαιδευτικοφ υλικοφ, Εκπαιδευομζνων, υλικοφ από 

άλλουσ φορείσ, ςτοιχείων επικοινωνίασ κ.ά.). 

 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν. 

 Διαδικαςία καταγραφισ, επικοινωνίασ και επίλυςθσ τρεχόντων ηθτθμάτων και ad hoc κεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουκείται θ κάτωκι διαδικαςία  για τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, κυρίωσ ωσ 

προσ τον αρικμό των Εκπαιδευομζνων ανά Εκπαίδευςθ: (Συνζδριο 2015) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ 

ΑΝΑΓΚΘ/ΣΟΧΟ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ  -  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΤΧΝΟΣΘΣΑ ΕΝΣΤΠΑ - ΤΛΙΚΟ - 

ΜΕΑ 

Ρροςδιοριςμόσ νζων 

Στελεχϊν που κα 

παρακολουκιςουν 

τθ 

«Βαςικι 

Εκπαίδευςθ» 

Κάκε Απρίλιο 

1. Καταγράφεται από το μθτρϊο ο αρικμόσ  νζων 

Στελεχϊν, ανά Εκπαιδευτικι Ρεριφζρεια  και 

Κλάδο, που δεν ζχουν ξεκινιςει τθ «Βαςικι 

Εκπαίδευςθ». 

2. Υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Στελεχϊν που 

ξεκίνθςαν τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» τα 

προθγοφμενα 3 χρόνια, ανά ζτοσ. 

3. Συνυπολογίηονται τα παραπάνω και καταγράφεται 

ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ για το επόμενο ζτοσ, αν 

είναι δυνατόν, ανά Εκπαιδευτικι Ρεριφζρεια και 

ανά Κλάδο. 

Ρρόςβαςθ ςτο 

μθτρϊο. 

Ρροςδιοριςμόσ νζων 

Στελεχϊν που κα 

παρακολουκιςουν  

τθν Εκπαίδευςθ 

«Νζοι Ορίηοντεσ» 

Κάκε Απρίλιο 

Μζλοσ του Τμιματοσ ςυνεργάηεται με τουσ 

Συντονιςτζσ – Αρχθγοφσ Εκπαίδευςθσ ςτισ 

Ρεριφζρειεσ και, με βάςθ το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ 

των δραςτθριοτιτων, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθ 

φόρμα προόδου, εκτιμά τον αρικμό των Στελεχϊν 

που  μπορεί να επιλζξουν να προχωριςουν ςτθν 

Εκπαίδευςθ «Νζοι Ορίηοντεσ» τθν επόμενθ Οδθγικι 

χρονιά ανά Ρεριφζρεια.  

Φόρμεσ προόδου 

Εκπαιδευομζνων 

«Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ». 

Ρροςδιοριςμόσ νζων 

Στελεχϊν που κα 

παρακολουκιςουν 

Τεχνικζσ 

Καταςκθνωτικζσ 

Εκπαιδεφςεισ 

Κάκε Σεπτζμβριο και Φεβρουάριο 

 Τεχνικζσ Καταςκθνωτικζσ Εκπαιδεφςεισ 

1. Μζλοσ του Τμιματοσ προωκεί ςτουσ Κλάδουσ τουσ 

καταλόγουσ α)με τα Στελζχθ που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ και  β) με τα 

Στελζχθ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ 

«Νζοι Ορίηοντεσ». 

2. Οι Κλάδοι επιβεβαιϊνουν τισ 2 υπαρχθγίεσ και 

λοιπζσ προχποκζςεισ και ςυμπλθρϊνουν τον 

κατάλογο. 

3. Μζλοσ του Τμιματοσ επικοινωνεί με τουσ Κλάδουσ 

για τθν επιβεβαίωςθ των παραπάνω καταλόγων 

και τισ προτάςεισ τουσ επ’ αυτϊν. 

4. Πςα Στελζχθ από τα παραπάνω δεν ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ «Θγεςία», 

παρακινοφνται ςχετικά, εφόςον βζβαια επικυμοφν 

να πάρουν μζροσ ςτθν «Τεχνικι Καταςκθνωτικι 

Εκπαίδευςθ» ςε ςυνεννόθςθ με τον Κλάδο τουσ. 

Κατάλογοσ με Στελζχθ 

που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ 

Γενικι Εκπαίδευςθ 

και κατάλογοσ με 

Στελζχθ που ζχουν 

τελειϊςει τθν 

Εκπαίδευςθ «Νζοι 

Ορίηοντεσ». 

  

Κατάλογοσ Στελεχϊν 

με υπαρχθγίεσ ανά 

Κλάδο. 
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5. Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται εκτίμθςθ του 

αρικμοφ των Στελεχϊν ανά Κλάδο. 

Ρροςδιοριςμόσ νζων 

Στελεχϊν που κα 

παρακολουκιςουν 

«Τεχνικι Εκπαίδευςθ  

Εκπαιδευτϊν» 

Δφο φορζσ το χρόνο, μετά από τθν τακτι θμερομθνία 

των Εκπαιδεφςεων «Θγεςία» και κάκε Σεπτζμβριο. 

1. Μζλοσ του Τμιματοσ προωκεί ςτουσ Κλάδουσ τουσ 

καταλόγουσ α)με τα Στελζχθ που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ και  β) με τα 

Στελζχθ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ 

«Νζοι Ορίηοντεσ». 

2. Οι Κλάδοι επιςτρζφουν τουσ καταλόγουσ ςτο 

Τμιμα με τισ παρατθριςεισ τουσ. 

3. Πςα Στελζχθ από τα παραπάνω δεν ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ «Θγεςία» 

παρακινοφνται ςχετικά, εφόςον βζβαια επικυμοφν 

να πάρουν μζροσ ςτθν «Τεχνικι Εκπαίδευςθ 

Εκπαιδευτϊν» ςε ςυνεννόθςθ με τον Κλάδο τουσ. 

4. Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται εκτίμθςθ του 

αρικμοφ των Στελεχϊν. 

Κατάλογοσ με Στελζχθ 

που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ 

Γενικι Εκπαίδευςθ 

και κατάλογοσ με 

Στελζχθ που ζχουν 

τελειϊςει τθν 

Εκπαίδευςθ «Νζοι 

Ορίηοντεσ». 

 

Ρροςδιοριςμόσ νζων 

Στελεχϊν που κα 

παρακολουκιςουν 

τθν Τεχνικι 

Εκπαίδευςθ «Διεκνζσ 

Διαβατιριο» 

Κάκε Σεπτζμβριο 

1. Μζλοσ του Τμιματοσ προωκεί ςτο Τμιμα Διεκνϊν 

κατάλογο των Στελεχϊν που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ 

”Βαςικι Εκπαίδευςθ”. 

2. Τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία κα πρζπει να είναι 

διακζςιμα δφο μινεσ πριν από τθν Εκπαίδευςθ. 

3. Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται εκτίμθςθ του 

αρικμοφ των Στελεχϊν από το Τμιμα Διεκνϊν. 

Κατάλογοσ Στελεχϊν 

που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ 

“Βαςικι 

Εκπαίδευςθ”. 

Ρροςδιοριςμόσ 

Μελϊν Τοπικοφ 

Συμβουλίου που κα 

παρακολουκιςουν 

τισ Εκπαιδεφςεισ τθσ 

Γενικισ Εκπαίδευςθσ 

και τισ Τεχνικζσ 

Εκπαιδεφςεισ 

Πμοια διαδικαςία ακολουκείται και για τα μζλθ των 

Τοπικϊν Συμβουλίων. 

1. Ειδικότερα, για τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» θ 

εκτίμθςθ γίνεται κάκε Απρίλιο με βάςθ τουσ 

μζςουσ όρουσ των προθγοφμενων ετϊν, ενϊ 

γίνεται επανεκτίμθςθ κάκε Οκτϊβριο  με βάςθ τθν 

πραγματικι ςφνκεςθ των Συμβουλίων μετά τισ 

εκλογζσ. Οι Τοπικοί Ζφοροι μαηί με τισ αρχαιρεςίεσ 

ενθμερϊνουν το Τμιμα Ανάπτυξθσ και το Τμιμα 

Εκπαιδεφςεων για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 

μελϊν του Τοπικοφ Συμβουλίου.  

2. Για τθν «Τεχνικι Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν» οι 

προτάςεισ και θ παρακίνθςθ γίνονται από το 

Τμιμα Ανάπτυξθσ και όχι από τουσ Κλάδουσ.  
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Σρόποσ εργαςίασ του Σμιματοσ  

(Ρ.χ. περιοδικότθτα Συμβουλίων, τρόποσ λιψθσ αποφάςεων, ςυλλογικζσ δράςεισ, όπωσ Συνζδρια  κ.λπ.) 

 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςυνεδριάηει τουλάχιςτον τζςςερισ  φορζσ το χρόνο.  

Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ τρίτθσ τριμθνίασ ςυντάςςει τον προγραμματιςμό των Εκπαιδεφςεων τθσ επόμενθσ 

Οδθγικισ χρονιάσ.  

Συντάςςει ετιςιο οικονομικό προχπολογιςμό και απολογιςμό, τουσ οποίουσ κατακζτει προσ ζγκριςθ ςτο Δ.Σ. 

ςτισ θμερομθνίεσ που αυτό ζχει ορίςει.   

Στο τζλοσ κάκε Οδθγικισ χρονιάσ ςυντάςςει απολογιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν, όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτα διαδικαςτικά (ΛΛΛ. ΣΥΝΕΔΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ). Στο Συνζδριο διαμορφϊνεται το πλάνο δράςθσ 

το οποίο το Τμιμα καλείται να εφαρμόςει. 

 

- Επαφζσ εντόσ .Ε.Ο. (με ποιουσ το Τμιμα ςυνεργάηεται κεςμικά εντόσ Σ.Ε.Ο., για ποιο ςκοπό, με ποια 

ςυχνότθτα) 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςυνεργάηεται με όλα τα Τμιματα Διοίκθςθσ και τα Ρεριφερειακά Τμιματα, για να 

ζχει τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μελϊν τουσ και να φροντίςει αποτελεςματικά για τθν εκπαίδευςι τουσ 

ανάλογα με το ρόλο τουσ. 

Ειδικότερα, τα Ρεριφερειακά Τμιματα ενθμερϊνουν ζγκαιρα το Τμιμα για τθν ανάγκθ, κατά περίπτωςθ, 

πραγματοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. ςε Ρεριφερειακζσ ςυναντιςεισ), ϊςτε το Τμιμα να 

μπορεί να αξιολογιςει και να υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ αυτζσ. 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςυνεργάηεται με τουσ Κλάδουσ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο, για τθν 

επικαιροποίθςθ των εγχειριδίων τισ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ», ϊςτε τα εγχειρίδια να καλφπτουν τισ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που ζχουν ανιχνευκεί και με τθν  Επιτροπι Ομάδων Οδθγϊν με αναπθρία.  

 

- Επαφζσ εκτόσ .Ε.Ο. (με ποιουσ εξωτερικοφσ φορείσ, αρχζσ, κ.λπ. ςυνεργάηεται το Τμιμα, για ποιο 

ςκοπό, με ποια ςυχνότθτα, κ.λπ.) 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων οφείλει να ζχει επαφι, ενθμζρωςθ και ςυνεργαςία με όςουσ φορείσ αςχολοφνται 

με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και τθν μθ τυπικι Εκπαίδευςθ.  

 

- Επαφζσ εντόσ WAGGGS/WOSM/ISGF ι και με άλλουσ διεκνείσ φορείσ 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςυνεργάηεται με το Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων, προκειμζνου να ςυμμετζχουν 

Εκπαιδευτζσ ςε διοργανϊςεισ τθσ WAGGGS είτε ωσ Εκπαιδευτζσ είτε ωσ Εκπαιδευόμενοι. 

 

Σο Σμιμα Εκπαιδεφςεων οφείλει να ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από τθ WAGGGS διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ, όποτε υπάρχει αλλαγι του Εκπαιδευτικοφ ςχιματοσ. 
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ΙΙ. Εκπαιδευτικό Δυναμικό - 

Πρόοδοσ  Εκπαιδευτϊν 

 
ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 

Πςοι Εκπαιδευόμενοι ολοκλθρϊςουν με επιτυχία τθν «Τεχνικι Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν», αποκτοφν 

Άδεια Εκπαιδευτι. 

Θ πρόταςθ για τθν απονομι Άδειασ Εκπαιδευτι γίνεται από τθν Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ 

Δυναμικοφ προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

Θ Άδεια απονζμεται από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων μαηί με ςχετικι Εντολι. 

 

Διακριτικό: Σιμα Εκπαιδευτι ςε μπροφντηο 

 

ΕΝΣΟΛΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

 Θ Εντολι του Εκπαιδευτι ιςχφει για 3 χρόνια. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ οι Εκπαιδευτζσ διατθροφν τθν Εντολι, εφόςον ζχουν εκπλθρϊςει 

τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ τουσ προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων: 

 

1. Ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Συνζδριο Εκπαιδευτϊν που πραγματοποιικθκε εντόσ τθσ διετίασ.  

 

2. Ζχουν ολοκλθρϊςει τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ με 1 Εκπαιδευόμενο. 

ι  

 ζχουν ςυμμετάςχει 1 φορά ωσ Διευκολυντισ (facilitator)και ζχουν παρουςιάςει 1 Κζμα ςε Εκπαίδευςθ 

«Θγεςία» τθσ  Γενικισ  Εκπαίδευςθσ. 

   ι  

 ζχουν παρουςιάςει 2 Κζματα ςε 2 Εκπαιδεφςεισ «Θγεςία» τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ ι ςε 2 «Τεχνικζσ»  

Εκπαιδεφςεισ ι 1 Κζμα ςε  Εκπαίδευςθ «Θγεςία» και 1 Κζμα  ςε  «Τεχνικι» Εκπαίδευςθ. 

 

(Συνζδριο 2018) 

 

Λιξθ εντολισ 

Σε περίπτωςθ που μζςα ςτα τρία χρόνια δεν μπορζςει ο Εκπαιδευτισ με Εντολι να λάβει μζροσ ςε 

Εκπαίδευςθ και ςε Συνζδριο Εκπαιδευτϊν, το Τμιμα Εκπαιδεφςεων επικοινωνεί μαηί του ϊςτε, εάν κζλει να 

ςυνεχίςει, να ενθμερωκεί για τισ εξελίξεισ λαμβάνοντασ μζροσ ςε μία Εκπαίδευςθ ωσ μζλοσ Αρχθγείου και να 

ξαναρχίςει τθν ςυμμετοχι του ςτα παραπάνω.  
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 

Ο Εκπαιδευτισ με Άδεια, για να πάρει το Δίπλωμα Εκπαιδευτι πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ: 

 Να ζχει ολοκλθρϊςει  τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» με 2 Εκπαιδευόμενουσ που είχε αναλάβει ο ίδιοσ. 

 Να ζχει αναλάβει τουλάχιςτον 1 φορά το ρόλο «Διευκολυντι» (facilitator) ςε Εκπαίδευςθ «Θγεςία» ι 

να ζχει ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ «Νζοι Ορίηοντεσ» με 2 Εκπαιδευόμενουσ. 

 Να ζχει πραγματοποιιςει 2 διαφορετικά Κζματα ςε 3 διαφορετικζσ Εκπαιδεφςεισ («Θγεςία», 

Τεχνικζσ Εκπαιδεφςεισ, Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα, Εκπαιδευτικι Συνάντθςθ του Τμιματοσ,  Οδθγικι 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα ςτο εξωτερικό). 

 Να τον προτείνει ο Κλάδοσ ι μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων ι τουλάχιςτον 2 Αρχθγοί 

Εκπαίδευςθσ ςτθν Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ. 

 

 

Διαδικαςία: 

Θ ΕΑΕΔ προωκεί τθ ςχετικι πρόταςθ ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων, το οποίο και αποφαςίηει για τθν απονομι του 

Διπλϊματοσ. Για τθν απόφαςθ λαμβάνονται υπόψθ: 

- Οι αξιολογιςεισ που αφοροφν ςτον εν λόγω Εκπαιδευτι.  

- Θ ςυμμετοχι του ςε Συνζδριο Εκπαιδευτϊν ι ςε Εκπαιδευτικι Συνάντθςθ τα τελευταία 5 χρόνια. 

 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ειςθγείται τθν πρόταςθ για απονομι Διπλϊματοσ ςτο Γενικό Ζφορο, που κάνει τθν 

ειςιγθςθ ςτο Δ.Σ. Το Δίπλωμα Εκπαιδευτι απονζμει ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων.  

(Συνζδριο 2018) 

 

Διακριτικό: Σιμα Εκπαιδευτι επιςμαλτωμζνο 

 

ΕΝΣΟΛΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ  

 

 Θ Εντολι του Εκπαιδευτι ιςχφει για 3 χρόνια. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ οι Εκπαιδευτζσ διατθροφν τθν Εντολι, εφόςον ζχουν εκπλθρϊςει τισ 

παρακάτω υποχρεϊςεισ τουσ προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων.  

1. Ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Συνζδριο Εκπαιδευτϊν που πραγματοποιικθκε εντόσ τθσ διετίασ. 

2. Ζχουν ολοκλθρϊςει τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ με 1 Εκπαιδευόμενο. 

ι  

 ζχουν ςυμμετάςχει 1 φορά ωσ Διευκολυντισ (facilitator)και ζχουν παρουςιάςει 1 Κζμα ςε Εκπαίδευςθ 

«Θγεςία» τθσ  Γενικισ  Εκπαίδευςθσ. 

 ι  

 ζχουν παρουςιάςει 2 Κζματα ςε 2 Εκπαιδεφςεισ «Θγεςία» τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ ι ςε 2 Τεχνικζσ  

Εκπαιδεφςεισ ι 1 Κζμα ςε  Εκπαίδευςθ «Θγεςία» και 1 Κζμα  ςε  Τεχνικι Εκπαίδευςθ. 

(Συνζδριο 2018) 
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Λιξθ εντολισ 

Σε περίπτωςθ που μζςα ςτα τρία χρόνια δεν μπορζςει ο Εκπαιδευτισ με Εντολι να λάβει μζροσ ςε 

Εκπαίδευςθ και ςε Συνζδριο Εκπαιδευτϊν, το Τμιμα Εκπαιδεφςεων επικοινωνεί μαηί του ϊςτε, εάν κζλει να 

ςυνεχίςει, να ενθμερωκεί για τισ εξελίξεισ λαμβάνοντασ μζροσ ςε μία Εκπαίδευςθ ωσ μζλοσ Αρχθγείου και να 

ξαναρχίςει τθ ςυμμετοχι του ςτα παραπάνω.  

 

Αν ζνασ παλιόσ Εκπαιδευτισ κελιςει μετά από χρόνια να επανζλκει, παρακολουκεί μία Εκπαιδευτικι 

Συνάντθςθ Εκπαιδευτϊν και Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν. 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ  

 

Στουσ Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα απονζμεται το Διεκνζσ Δίπλωμα Εκπαιδευτι, διάκριςθ που ςθμαίνει τθν 

αναγνϊριςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ του Σ.Ε.Ο. από τθν Ραγκόςμια Οργάνωςθ Οδθγϊν και 

Κοριτςιϊν Ρροςκόπων (WAGGGS). 

 

Διακριτικό: Στρογγυλό με το Ραγκόςμιο Τριφφλλι ςτο κζντρο και γφρω κυκλικζσ γραμμζσ ςε χρυςό και 

μπλε. 

Το εκάςτοτε ιςχφον εκπαιδευτικό ςφςτθμα του Σ.Ε.Ο. κα πρζπει να υποβάλλεται προσ πιςτοποίθςθ  από 

τθν WAGGGS. 

 

ΠΡΩΣΘ ΑΡΧΘΓΙΑ  

 

α) ΑΧΘΓΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

 

Εφόςον κάποιοσ Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα ενδιαφζρεται να γίνει Αρχθγόσ Εκπαίδευςθσ, το δθλϊνει ςτο 

Τμιμα Εκπαιδεφςεων (ςτθν ΕΑΕΔ). Στθ ςυνζχεια, ςυμμετζχει ςε Αρχθγείο Εκπαίδευςθσ δίπλα ςε Αρχθγό με 

Δίπλωμα. Μετά το πζρασ τθσ Εκπαίδευςθσ, ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαίδευςθσ και ο Εκπαιδευτισ κα αξιολογιςουν 

από κοινοφ εάν ο Εκπαιδευτισ είναι ζτοιμοσ να αναλάβει Αρχθγία Εκπαίδευςθσ. Τα βαςικά κζματα ςτα οποία 

κα εκπαιδεφεται ο υποψιφιοσ Αρχθγόσ μζςα από τθ ςυμμετοχι του (και τα οποία κα αποτελοφν το βαςικό 

αντικείμενο τθσ ςυηιτθςθσ-αξιολόγθςθσ) κα είναι: 

● Θ κατανόθςθ/ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου του Αρχθγοφ Εκπαίδευςθσ ςε όλο του το εφροσ. 

● Θ ενεργι ςυμμετοχι ςτον προςδιοριςμό των Εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και του Εκπαιδευτικοφ ςτόχου.  

● Θ ςτιριξθ των Εκπαιδευτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των Εκπαιδευτικϊν Κεμάτων και τθν 

Εκπαιδευτικι Διαδικαςία. 

● Θ οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ Εκπαίδευςθσ.  

Κατόπιν ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαίδευςθσ ενθμερϊνει εγγράφωσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων με βάςθ τα 

ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθ ςυηιτθςθ - αξιολόγθςθ, εάν ο Εκπαιδευτισ είναι ζτοιμοσ να αναλάβει 

Αρχθγία Εκπαίδευςθσ ι αν κα πρζπει να επαναλάβει τθν προαναφερκείςα διαδικαςία, αναφζροντασ ςτο 

Τμιμα Εκπαιδεφςεων με ςαφινεια τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να δουλζψει και να βελτιϊςει και τισ οποίεσ 

ζχουν από κοινοφ προςδιορίςει ο Αρχθγόσ και θ ο Εκπαιδευτισ. 
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β) ΕΜΡΕΛΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ρροτείνεται από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςτον Εκπαιδευτι με Άδεια που αναλαμβάνει Αρχθγία 

Εκπαίδευςθσ. Θ τελικι επιλογι γίνεται από τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ. 

⮚ Συνεργάηεται και βοθκά τον Αρχθγό Εκπαίδευςθσ ςτθν προετοιμαςία, πραγματοποίθςθ και αξιολόγθςθ 

τθσ Εκπαίδευςθσ. 

⮚ Κατά τθν Εκπαίδευςθ: 

● Ραρατθρεί και προςζχει ό,τι ςυμβαίνει. 

● Επεμβαίνει, όταν του ηθτθκεί ι ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

● Στα Συμβοφλια Αρχθγείου εκφράηει τθ γνϊμθ του, χωρίσ να τθν  επιβάλλει. 

● Είναι πάντα παρϊν ςτθν Εκπαίδευςθ. 

● Αναλαμβάνει κζμα, μόνο όταν υπάρχει ανάγκθ. 

⮚ Ενθμερϊνεται από  το Τμιμα Εκπαιδεφςεων για τθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα του Αρχθγοφ. 

● Συμμετζχει ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ.  

● Συηθτά και ενθμερϊνει τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ για τθ κζςθ του απζναντί του. 

● Δίνει ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων γραπτι Αξιολόγθςθ για τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ. 

⮚ Ο Σφμβουλοσ πρϊτθσ Αρχθγίασ (Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι) πρζπει να ζχει αρχθγεφςει 

τουλάχιςτον ςε 3 Εκπαιδεφςεισ μετά τθν απόκτθςθ του Διπλϊματόσ του. 

 

ΑΛΛΑΓΘ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 

Προχποκζςεισ για αλλαγι του Κλάδου του Εκπαιδευτι  

✔ να είναι Εκπαιδευτισ με Εντολι ςτον αρχικό Κλάδο που ζχει εκπαιδευτεί.  

✔ να ζχει δουλζψει τουλάχιςτον δφο χρόνια ωσ μζλοσ Αρχθγείου ςε Ομάδα του άλλου Κλάδου  

✔ τθν τελευταία τριετία και να είναι ενιμεροσ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ του νζου Κλάδου.  

Παρατθριςεισ Για να διατθρθκεί θ εντολι Εκπαιδευτι, προχπόκεςθ είναι θ ςυμμετοχι του Εκπαιδευτι ςε 

Εκπαίδευςθ των αντίςτοιχων Κλάδων – όπωσ προβλζπεται από τθν Ρρόοδο των Εκπαιδευτϊν - ςε 

ςυνεργαςία με το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, το οποίο κα καταχωρεί τθν πρόοδό του.  

Οι Εκπαιδευτζσ που ςτουσ καταλόγουσ αναγράφονται ωσ Εκπαιδευτζσ περιςςοτζρων του ενόσ Κλάδου, κα 

πρζπει να εγκρίνονται από τουσ αντίςτοιχουσ Κλάδουσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Εκπαιδεφςεων.  

ΕΙΔΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΑΝΑΝΕΩΘ ΕΝΣΟΛΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 

Ο Γενικόσ Ζφοροσ, οι τζςςερισ Ζφοροι των Κλάδων, οι Ζφοροι των Τμθμάτων Εκπαιδεφςεων και 

Καταςκθνϊςεων, ο Ζφοροσ Διεκνϊν Σχζςεων και τα εκλεγμζνα μζλθ ςε ςυμβοφλια τθσ WAGGGS/ Europe 

Region WAGGGS διατθροφν τθν εντολι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, εφόςον ζχουν εντολι τθ 

ςτιγμι αναλιψεωσ των κακθκόντων τουσ. 

 Αν θ Εντολι Εκπαιδευτι λιξει πριν τθ  λιξθ τθσ κθτείασ ςτο ρόλο, ανανεϊνεται αυτόματα για τρία (3) χρόνια. 

Αν θ Εντολι Εκπαιδευτι  λιξει, το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ, μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ ςτο ρόλο, ανανεϊνεται 

για ζνα (1) χρόνο. Εφόςον υπάρξει ςυμμετοχι ςε Αρχθγείο Εκπαίδευςθσ ανανεϊνεται για τρία (3)  χρόνια.   

(Οργανιςμόσ ΣΕΟ) 
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ΙΙΙ. υνζδριο Εκπαιδευτϊν 
 
Ηθτοφμενο του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν είναι να επιτυγχάνει ουςιαςτικζσ προτάςεισ που κα λειτουργοφν ωσ 

πυξίδα για τθ λειτουργία του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων μζχρι το επόμενο Συνζδριο. Οι διαδικαςίεσ του 

Συνεδρίου που  αποτελοφν το μθχανιςμό που διαςφαλίηει τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του χρόνου και  

διευκολφνουν τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του αναφζρονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.κοπόσ υνεδρίου Εκπαιδευτϊν   

 
Ωσ βαςικόσ κεςμόσ αυτοδιοίκθςθσ, το Συνζδριο ςκοπό ζχει να ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου, με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςε τρία επίπεδα: 

● Στρατθγικισ και πολιτικϊν 

● Εκπαιδευτικοφ ζργου 

● Διαδικαςιϊν λειτουργίασ και διαρκοφσ βελτίωςθσ 

 

 2. Προςδοκϊμενα αποτελζςματα            

 

● Να αξιολογεί τθν πορεία του εκπαιδευτικοφ ζργου, ποιοτικά και ποςοτικά. 

● Να φζρει κοντά τουσ Εκπαιδευτζσ, προκειμζνου να διευκολφνει τθν αλλθλεπίδραςθ γφρω από 

πρόςφατεσ προςλαμβάνουςεσ και εμπειρίεσ τουσ. 

● Να ςυμβάλλει ςτθν ενςωμάτωςθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και κατευκυντιριων οδθγιϊν (guidelines) 

από τθ WAGGGS ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 

● Να εναρμονίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ με αυτοφσ τθσ Οργάνωςθσ. 

● Να διαςφαλίηει τθ ςυνάφεια του εκπαιδευτικοφ ζργου, μεταβάλλοντασ, επικαιροποιϊντασ και 

εμπλουτίηοντασ, κατά περίπτωςθ, επιμζρουσ παραμζτρουσ του εκπαιδευτικοφ ςχιματοσ. 

● Να διαμορφϊνει το Σχζδιο Δράςθσ για το προςεχζσ χρονικό διάςτθμα ωσ το επόμενο Συνζδριο ςε 

επίπεδο Στρατθγικισ και Ρολιτικϊν. 

● Να εκλζγει τα Μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

 

 3. υμμετοχι  

Ωσ φνεδροι ςτο Συνζδριο ςυμμετζχουν Εκπαιδευτζσ με Εντολι. 

Ωσ Παρατθρθτζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου μποροφν να ςυμμετζχουν: 

● Εκπαιδευτζσ χωρίσ Εντολι 

● Οι Ζφοροι των Κλάδων χωρίσ εντολι Εκπαιδευτι – ι ζνασ εκ των Βοθκϊν τουσ χωρίσ εντολι Εκπαιδευτι 

● Ο Βοθκόσ Γενικοφ Εφόρου με αρμοδιότθτα τισ Καταςκθνϊςεισ χωρίσ Εντολι Εκπαιδευτι ι ζνασ εκ των 

Βοθκϊν του χωρίσ Εντολι Εκπαιδευτι 

● Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

(Συνζδριο 2021) 
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Οι Ραρατθρθτζσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν ςε αρικμό το 1/3 των Συνζδρων. Οι Ραρατθρθτζσ ςυμμετζχουν 

ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ του Συνεδρίου (Ομάδεσ εργαςίασ, Ραρουςιάςεισ κ.λπ.) πλθν τθσ ψθφοφορίασ των 

προτάςεων και των εκλογϊν. 

 

4. Είδθ προτάςεων 

Οι προτάςεισ οι οποίεσ απαςχολοφν το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν ανικουν ςτισ ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ: 

 

  Α. Προτάςεισ τρατθγικισ – Πολιτικισ 

Ρροτάςεισ οι οποίεσ, εφόςον εγκρικοφν από το Δ.Σ.: 

1. Διαμορφϊνουν το Σχζδιο Δράςθσ του για τθν επόμενθ 2ετία. 

2. Επιφζρουν αλλαγζσ ςτο Εκπαιδευτικό ςχιμα (αρικμόσ Εκπαιδεφςεων – προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ 

ολοκλιρωςθσ, προόδου Εκπαιδευομζνων κ.ά.). 

3. Επιφζρουν αλλαγζσ ςτο ςκοπό και τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα των Εκπαιδεφςεων που 

περιλαμβάνονται ςτο εκπαιδευτικό ςχιμα. 

4. Επιφζρουν αλλαγζσ ςτον προςδιοριςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τουσ ρόλουσ των ανκρϊπων. 

Υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζωσ και 8 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο και διανζμονται ζωσ 5 

εβδομάδεσ πριν, προκειμζνου να εξαντλοφνται τα περικϊρια ςφνκεςισ τουσ με τισ προτάςεισ ανάλογθσ 

φφςεωσ. 

Για τισ Α1 προτάςεισ, είναι δυνατόν να κατατεκοφν νζεσ προτάςεισ και τροποποιιςεισ μζχρι και 12 ϊρεσ πριν 

από τθν ζναρξθ των ψθφοφοριϊν. Για τισ Α2, Α3 και Α4, μποροφν να κατατεκοφν τροποποιιςεισ το αργότερο 

3 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο, ϊςτε να κοινοποιθκοφν εγκαίρωσ ςτουσ Συνζδρουσ. 

 

  Β. Προτάςεισ εκπαιδευτικοφ ζργου (κεματολογίασ – δομισ) 

Ρροτάςεισ οι οποίεσ: 

1. Επιφζρουν αλλαγζσ ςτθ κεματολογία των Εκπαιδεφςεων τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ και των Τεχνικϊν 

Εκπαιδεφςεων. 

2. Κακορίηουν εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου εκπαιδευτικοφ ςχιματοσ, ωσ 

προσ τισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ, τον αρικμό ςυμμετεχόντων κ.ά.  

Υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζωσ 8 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο και διανζμονται ζωσ 5 

εβδομάδεσ πριν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλθρότθτα τουσ. 

Για τισ προτάςεισ Β2 μποροφν να κατατεκοφν τροποποιιςεισ μζχρι και 12 ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ των 

ψθφοφοριϊν. Για τισ προτάςεισ Β1 κα πρζπει να κατατίκενται τροποποιιςεισ το αργότερο 3 εβδομάδεσ πριν 

από το Συνζδριο, ϊςτε να κοινοποιθκοφν εγκαίρωσ ςτουσ Συνζδρουσ. 

 

  Γ.  Προτάςεισ Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ και Διαρκοφσ Βελτίωςθσ 

1. Ρροτάςεισ επί των υποςτθρικτικϊν Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ του Τμιματοσ, οι οποίεσ επιφζρουν αλλαγζσ 

ςτισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ, τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν, αρχείου κ.ά. 

2. Ρροτάςεισ διαρκοφσ βελτίωςθσ, οι οποίεσ επιφζρουν αλλαγζσ ςτθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ του 

ςυςτιματοσ, του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ. 

Στισ προτάςεισ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι προτάςεισ επί των διαδικαςτικϊν του Συνεδρίου 

Εκπαιδευτϊν. 

Υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζωσ 8 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο και διανζμονται ζωσ 5 

εβδομάδεσ πριν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλθρότθτα τουσ. 
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Για τισ προτάςεισ Γ1 και Γ2, τροποποιιςεισ μποροφν να κατατεκοφν μζχρι και 12 ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ 

των ψθφοφοριϊν, με εξαίρεςθ τροποποιιςεισ που αφοροφν ςτα διαδικαςτικά του Συνεδρίου, οι οποίεσ κα 

πρζπει να κατατίκενται το αργότερο 3 εβδομάδεσ πριν, ϊςτε να κοινοποιθκοφν εγκαίρωσ. Εφόςον υπάρχουν 

τροποποιιςεισ ι νζεσ προτάςεισ που αφοροφν ςτα διαδικαςτικά, τίκενται ςε ψθφοφορία ςτθν αρχι του 

Συνεδρίου. 

 

5.Τποβολι –Τποςτιριξθ προτάςεων 

Ρροκειμζνου να γίνει αποδεκτι μία πρόταςθ, κα πρζπει να υποβάλλεται από ζναν (1) ειςθγθτι και να 

υποςτθρίηεται από δφο (2) υποςτθρικτζσ. Πλοι πρζπει να είναι Εκπαιδευτζσ με Εντολι, ανεξαρτιτωσ εάν 

ςυμμετζχουν ςτο Συνζδριο. 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τροποποιθτικισ πρόταςθσ, αυτι πρζπει να μθ μεταβάλλει το ςκεπτικό και τα βαςικά 

ςτοιχεία τθσ κφριασ πρόταςθσ και να υποςτθρίηεται ωσ άνω. 

 τοιχεία τθσ πρόταςθσ 

● Σκεπτικό ςτο οποίο καταγράφονται οι αιτίεσ οι οποίεσ καλοφν ςε αλλαγι/δθμιουργία νζασ κατάςταςθσ, 

ο ςκοπόσ και τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα. 

● Θ πρόταςθ όςο το δυνατόν αναλυτικότερα διατυπωμζνθ. 

 

6.Οργάνωςθ υνεδρίου  

Α. Απαρτία διεξαγωγισ 

Το Συνζδριο ςυγκαλείται, εφόςον δθλϊνει ςυμμετοχι το 1/3 τουλάχιςτον των Εκπαιδευτϊν που δικαιοφνται  

να ςυμμετάςχουν ωσ Σφνεδροι.  

(Συνζδριο 2021)  

 

Β. Χρόνοσ Διεξαγωγισ 

Το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν πραγματοποιείται κάκε 2 χρόνια. 

Το Συνζδριο δφναται να προςδιορίηει εναλλακτικό χρόνο διεξαγωγισ του επόμενου Συνεδρίου, εφόςον 

υπάρχει τεκμθριωμζνθ ανάγκθ και υπερψθφιςτεί και εγκρικεί θ ςχετικι πρόταςθ. 

Το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν πραγματοποιείται διαδικτυακά, εφόςον  το επιβάλλει ανωτζρα βία. 

Σε περίπτωςθ που δεν εξαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι του 1/3 των Εκπαιδευτϊν, τότε το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 

μετακζτει τθ διεξαγωγι του Συνεδρίου κατά 6 μινεσ, οπότε και κα πραγματοποιθκεί με  όςουσ Εκπαιδευτζσ 

δθλϊςουν ςυμμετοχι. 

 

Γ. Προετοιμαςία 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αναλαμβάνει να ενθμερϊςει για τθν θμερομθνία και τθν πόλθ διεξαγωγισ του 

Συνεδρίου 14 εβδομάδεσ πριν από τθ διεξαγωγι του, ξεκινϊντασ ουςιαςτικά τθ διαδικαςία υποβολισ 

προτάςεων και λοιπϊν κεμάτων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Θμεριςια Διάταξθ, αποςτζλλοντασ :  

1. Επιςτολι με τθν ανακοίνωςθ του τόπου διεξαγωγισ του Συνεδρίου και τθν οικονομικι ςυμμετοχι των 

Συνζδρων. 

2. Τθ διλωςθ ςυμμετοχισ. Θ προκεςμία κατάκεςθσ των δθλϊςεων λιγει πζντε (5) εβδομάδεσ πριν το 

Συνζδριο. 

3. Το χρονοδιάγραμμα Συνεδρίου ωσ ακολοφκωσ: 
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 Ζωσ οκτϊ (8) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν, αποςτολι των προτάςεων από το Τμιμα 

Εκπαιδεφςεων ςε όλουσ τουσ Εκπαιδευτζσ, αποςτολι φόρμασ για προτάςεισ εκλεγμζνων μελϊν μαηί 

με λίςτα των Εκπαιδευτϊν που ζχουν δικαίωμα εκλογισ. 

 Ζωσ πζντε (5) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν όλοι οι Εκπαιδευτζσ ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ προτάςεων, αντιπροτάςεων ι τροποποιιςεων, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Κανονιςμό 

του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

 Δφο (2) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αποςτζλλει ςτουσ Εκπαιδευτζσ που κα 

ςυμμετάςχουν ςτο Συνζδριο: Ωρολόγιο πρόγραμμα, Λίςτα όςων ςυμμετζχουν, Απολογιςμό του 

Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, Εντολζσ προσ μελζτθ από προθγοφμενο Συνζδριο, Διαδικαςίεσ Συνεδρίου, 

Κατατεκειμζνεσ εγκαίρωσ προτάςεισ-τροποποιιςεισ. 

(Συνζδριο 2021) 

 

Δ. Θμεριςια Διάταξθ          

1.  Θ ςφνκεςθ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ αποτελεί ευκφνθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και περιλαμβάνει: 

α. Εκκζςεισ για τθν πορεία και τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, του ςχεδίου δράςθσ και εν 

γζνει του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο μεταξφ δφο Συνεδρίων διάςτθμα. 

β. Εκλογζσ 

γ. Ψθφοφορίεσ 

δ. Πποιο άλλο κζμα κρικεί ςκόπιμο  

2.  Αμζςωσ μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ πρϊτθσ απαρτίασ, παρουςιάηεται θ Θμεριςια Διάταξθ από τον 

Ρρόεδρο του Συνεδρίου. 

 3.  Κζμα ςτθν Θμεριςια Διάταξθ μπορεί να προςτεκεί κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου, εφόςον αυτό 

υποςτθρίηεται από το 10% των Συνζδρων και υπερψθφιςτεί από τα 3/5 του Συνεδρίου.  

 

Ε. Πρόεδροσ – Γραμματεία - Οργάνωςθ υηθτιςεων- Απαρτία 

  

1. Πρόεδροσ υνεδρίου 

Στο Συνζδριο προεδρεφει ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων ι Μζλοσ του Τμιματοσ με απόφαςι του 

Τμιματοσ. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ ψθφοφορίασ δφναται να προεδρεφςει Σφνεδροσ φςτερα από πρόταςθ του Τμιματοσ 

Εκπαιδεφςεων και ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ από τθν πλειοψθφία του Συνεδρίου. 

Ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου αποφαςίηει για κάκε κζμα που προκφπτει και δεν καλφπτεται από τα 

διαδικαςτικά. 

 

2. Γραμματεία 

Θ Γραμματεία του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν αποτελείται από ζνα Μζλοσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ και 2 Εκπαιδευτζσ που εκλζγονται κατά τθν ζναρξθ του Συνεδρίου. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γραμματείασ είναι: 

Ρριν το Συνζδριο:  

Διαχειρίηεται τθν αλλθλογραφία, αποςτζλλει τθν ενθμζρωςθ, ςυγκεντρϊνει τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και τισ 

προτάςεισ/ τροποποιιςεισ /αντιπροτάςεισ. 

Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου:  

Ελζγχει αν υπάρχει πλειοψθφία, κρατάει πρακτικά, βοθκάει ςτθν τελικι καταγραφι των προτάςεων και 

παρζχει όποια άλλθ γραμματειακι υποςτιριξθ χρειαςτεί. 
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Μετά το Συνζδριο:  

Συντάςςει τα Ρρακτικά του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν τα οποία περιλαμβάνουν τον κατάλογο των Συνζδρων, 

τον Απολογιςμό του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τισ ψθφιςμζνεσ προτάςεισ εγκεκριμζνεσ ι μθ από το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Ο. με τισ ψιφουσ που ζλαβαν και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ για τα νζα εκλεγμζνα Μζλθ. 

(Συνζδριο 2021) 

 

3. Οργάνωςθ υηθτιςεων 

Για όλα τα κζματα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ γίνεται ειςιγθςθ και ακολουκεί ςυηιτθςθ. 

Το χρόνο τθσ ςυηιτθςθσ κακορίηει ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου και είναι από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ 

γνωςτόσ ςε όλουσ τουσ Συνζδρουσ. 

Κάκε Σφνεδροσ μιλά μία φορά  και άλλθ μία, εφόςον απαιτθκεί διευκρίνιςθ. 

Οι Σφνεδροι μπορεί να παρζμβουν για διευκρινίςεισ επί τθσ διαδικαςίασ ι όταν ζχουν προςωπικό πρόβλθμα 

(π.χ. ακοισ, γριγορθ ι αργι διαδικαςία κ.λπ.) 

Κλειςτι Συνεδρίαςθ (αποκλείει τθν παρουςία Ραρατθρθτϊν και προςκεκλθμζνων) μπορεί να ηθτθκεί. Για να 

πραγματοποιθκεί, χρειάηεται πλειοψθφία των 2/3 των Συνζδρων. Ο Ρρόεδροσ ενθμερϊνει για το χρόνο 

ψθφοφορίασ. 

Οι Σφνεδροι παραδίδουν ςτθ Γραμματεία τισ τροποποιιςεισ ι τισ νζεσ προτάςεισ, όπωσ προβλζπεται, εντόσ 

τθσ προκεςμίασ που όριςε ο Ρρόεδροσ, ϊςτε να υπάρξει χρόνοσ να κοινοποιθκοφν ςτουσ Συνζδρουσ. 

 

 4. Απαρτία υνεδρίου           

Θ απαρτία του Συνεδρίου διαπιςτϊνεται: 

● Στθν αρχι τθσ πρϊτθσ ςυνεδριακισ ενότθτασ 

● Στθν αρχι τθσ διαδικαςίασ των ψθφοφοριϊν και ςτθν αρχι των εκλογϊν. Αν διαπιςτωκεί κατά τθ 

διάρκεια των ψθφοφοριϊν και των εκλογϊν ότι ο αρικμόσ των Συνζδρων είναι  μικρότεροσ των 2/3 των 

ςυμμετεχόντων, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται. 

 

7.Ψθφοφορίεσ    

 Α. Διαδικαςία Ψθφοφοριϊν 

Ρριν από τθν ψθφοφορία εκφωνείται ο ονομαςτικόσ κατάλογοσ των Συνζδρων.          

          Για τθν ζγκριςθ μιασ πρόταςθσ απαιτείται  πλειοψθφία τουλάχιςτον κατά μία  ψιφο από το  ςφνολο των 

αρνθτικϊν ψιφων και των λευκϊν.  

Ο Ρροεδρεφων τθσ διαδικαςίασ ψθφοφοριϊν οφείλει να: 

● Διευκρινίηει το αντικείμενο τθσ ψθφοφορίασ. 

● Αποςαφθνίηει τθ ςειρά ψιφιςθσ των τροποποιιςεων. 

● Συντονίηει τθν ψθφοφορία. 

● Ενθμερϊνεται για το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ από τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ.  

● Ανακοινϊνει το αποτζλεςμα.  

 

Β. τθν Ανοιχτι Ψθφοφορία χρθςιμοποιοφνται: 

● Καρτζλα κόκκινθ – Υπζρ 

● Καρτζλα μαφρθ – Κατά 

● Καρτζλα λευκι - Λευκό  

 

 



 Σελίδα 23 
 

Γ. Ψθφολζκτεσ 

Για τθν καταμζτρθςθ των ψιφων ςτθν ανοιχτι ψθφοφορία ορίηονται ψθφολζκτεσ μεταξφ των  Ραρατθρθτϊν. 

 

8.Εκλογζσ  

Α. Μζλθ Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

α.  Στθ ςφνκεςθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων περιλαμβάνονται τζςςερισ (4) Εκπαιδευτζσ με Εντολι εκ των 

οποίων τουλάχιςτον δφο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλζγονται ςτο Συνζδριο. 

β.  Θ κθτεία των εκλεγμζνων Μελϊν του Τμιματοσ διαρκεί μζχρι το επόμενο Συνζδριο με δικαίωμα 

επανεκλογισ για άλλθ μία κθτεία. (Συνζδριο 2015). 

γ.  Με τθ λιξθ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν δεν ζχουν δικαίωμα επανεκλογισ μζχρι το επόμενο Συνζδριο. 

(Συνζδριο 2015) 

δ.  Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 5 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο ηθτά από τουσ Εκπαιδευτζσ να προτείνουν 

4 Εκπαιδευτζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2) με Δίπλωμα, για μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

ε.  Βάςει των προτάςεων και αποδοχισ των προτεινομζνων ςχθματίηεται το ψθφοδζλτιο. 

ςτ.  Θ ψθφοφορία είναι μυςτικι με ψθφοδζλτιο και ΤΛΡΟΤΑ δεν επιτρζπεται να ςθμειϊνεται ςτο 

ψθφοδζλτιο εκτόσ από τον ςταυρό προτιμιςεωσ. 

η.  Εκλζγονται πρϊτα οι δφο (2) Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα που ζχουν ςυγκεντρϊςει τισ περιςςότερεσ 

ψιφουσ από τουσ Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα, που βρίςκονται ςτο ψθφοδζλτιο και ςτθ ςυνζχεια οι δφο 

(Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα ι μθ που ζχουν ςυμπλθρϊςει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ από τουσ άλλουσ.  

θ.  Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ θ εκλογι επαναλαμβάνεται μεταξφ αυτϊν που ιςοψιφθςαν. Οι αμζςωσ 

επόμενοι είναι αναπλθρωματικοί κατά ςειρά ψιφων. Ο αρικμόσ των ψιφων δεν ανακοινϊνεται.  

 

Μετά τθν αναγγελία των αποτελεςμάτων εκλογισ Μελϊν του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τα ψθφοδζλτια 

παραδίδονται ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων, όπου κρατοφνται για 1 χρόνο.  

 

Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων εκλεγμζνων μελϊν του Τμιματοσ: 

  

Α. Αναλαμβάνουν οι επιλαχόντεσ που ζχουν προκφψει από τθν ψθφοφορία κατά τθν εκλογικι διαδικαςία ςτο 

Συνζδριο.  

Β. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ/κωλφματοσ και των επιλαχόντων, γίνεται μζςα ςε διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν 

παραίτθςθ του εκλεγμζνου μζλουσ /των εκλεγμζνων μελϊν, εκ νζου διαδικαςία εκλογισ. Με ευκφνθ του 

Τμιματοσ αποςτζλλεται φόρμα προτάςεων για νζο/νζα εκλεγμζνα μζλθ και, αφοφ καταρτιςτεί το 

ψθφοδζλτιο, γίνεται μυςτικι θλεκτρονικι ψθφοφορία ι ψθφοφορία με όποιο άλλο τρόπο  κα επιλζξει το 

Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 

Για τθν καταμζτρθςθ των ψιφων ορίηονται 2 μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων που κα ζχουν οριςτεί και 

ανακοινωκεί από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ και δε κα είναι υποψιφια.   

(Συνζδριο 2021) 

 

Β. Εφορευτικι Επιτροπι 

Για τθ διεξαγωγι των εκλογϊν ςυγκροτείται τριμελισ Εφορευτικι Επιτροπι, αποτελοφμενθ από Συνζδρουσ, 

μετά από ςχετικι πρόταςθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και ζγκριςθ του Συνεδρίου. 

Ζργο τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι θ διεξαγωγι των εκλογϊν.  
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Γ. τθ μυςτικι ψθφοφορία 

● Τυπϊνονται ψθφοδζλτια. 

● Οι ψθφίςαντεσ Σφνεδροι υπογράφουν δίπλα ςτο όνομά τουσ ςτον κατάλογο των μελϊν του Συνεδρίου. 

● Θ Εφορευτικι Επιτροπι καταμετρά τα ψθφοδζλτια και ανακοινϊνει ςτο Συνζδριο το αποτζλεςμα. 

 

9. Ολοκλιρωςθ υνεδρίου   

       

Α. Αναγγελία Ολοκλιρωςθσ υνεδρίου 

Ο Ρροζδροσ του Συνεδρίου, εφόςον κρίνει ότι το Συνζδριο ζχει ολοκλθρϊςει το ςκοπό του, αναγγζλλει ςτο 

ςϊμα των Συνζδρων τθν περαίωςι του και ηθτάει τθ ςχετικι ζγκριςι τουσ, όπωσ ορίηεται ςτισ ανοιχτζσ 

ψθφοφορίεσ. 

 

Β. Πρακτικά υνεδρίου 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αναλαμβάνει να αποςτείλει τα πρακτικά του Συνεδρίου ςτουσ Εκπαιδευτζσ του 

Σϊματοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμμετοχισ ι μθ αυτϊν ςτο Συνζδριο, εντόσ δφο μθνϊν από τθν ολοκλιρωςι του. 

 

ΙΙΙ. α) ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ  
(Οι αλλαγζσ ακολουκοφν το πλαίςιο διεξαγωγισ Συνεδρίου όπωσ διατυπϊνεται παραπάνω και ζχουν 

διατθρθκεί οι αρικμιςεισ του παραπάνω πλαιςίου για να φαίνονται τα ςθμεία μόνο που γίνονται αλλαγζσ.) 

(Συνζδριο 2021) 

 

Διάρκεια: 2 θμζρεσ  

 

Πλατφόρμα: Οποιαδιποτε θλεκτρονικι πλατφόρμα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ  του Συνεδρίου. 
 

Σεχνικι Διαχείριςθ-Τποςτιριξθ: Ανατίκεται ςε ειδικοφσ με τθν ανάλογθ τεχνικι κατάρτιςθ οι οποίοι 

αναλαμβάνουν τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ τθσ πλατφόρμασ διεξαγωγισ του Συνεδρίου. 

 

 

6.Οργάνωςθ υνεδρίου 

Α. Απαρτία διεξαγωγισ 

Το Συνζδριο ςυγκαλείται, εφόςον δθλϊνει ςυμμετοχι τουλάχιςτον το 1/3 των Εκπαιδευτϊν που  δικαιοφνται  

να ςυμμετάςχουν ωσ Σφνεδροι.  

 
Β. Χρόνοσ Διεξαγωγισ 

Το Συνζδριο πραγματοποιείται κάκε 2 χρόνια. 
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Το Συνζδριο δφναται να προςδιορίηει εναλλακτικό χρόνο διεξαγωγισ του επόμενου Συνεδρίου, εφόςον 

υπάρχει τεκμθριωμζνθ ανάγκθ και υπερψθφιςτεί και εγκρικεί θ ςχετικι πρόταςθ. 

 Το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν πραγματοποιείται διαδικτυακά, εφόςον ανωτζρα βία το επιβάλλει. 

Σε περίπτωςθ που δεν εξαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι του 1/3 των Εκπαιδευτϊν, τότε το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 

μετακζτει τθ διεξαγωγι του Συνεδρίου κατά 6 μινεσ, οπότε και κα πραγματοποιθκεί με  όςουσ Εκπαιδευτζσ 

δθλϊςουν ςυμμετοχι. 

 

Γ. Προετοιμαςία 

Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αναλαμβάνει να ενθμερϊςει για τθν θμερομθνία και τθν πόλθ διεξαγωγισ του 

Συνεδρίου 14 εβδομάδεσ πριν από τθ διεξαγωγι του, ξεκινϊντασ ουςιαςτικά τθ διαδικαςία υποβολισ 

προτάςεων και λοιπϊν κεμάτων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Θμεριςια Διάταξθ, αποςτζλλοντασ :  

1. Επιςτολι με τθν ανακοίνωςθ του τόπου διεξαγωγισ του Συνεδρίου και τθν οικονομικι ςυμμετοχι 

των Συνζδρων. 

2. Τθ διλωςθ ςυμμετοχισ. Θ προκεςμία κατάκεςθσ των δθλϊςεων λιγει πζντε (5) εβδομάδεσ πριν το 

Συνζδριο. 

3. Το χρονοδιάγραμμα Συνεδρίου ωσ ακολοφκωσ: 

 Ζωσ οκτϊ (8) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν, αποςτολι των προτάςεων από το Τμιμα 

Εκπαιδεφςεων ςε όλουσ τουσ Εκπαιδευτζσ, αποςτολι φόρμασ για προτάςεισ εκλεγμζνων μελϊν μαηί με λίςτα 

των Εκπαιδευτϊν που ζχουν δικαίωμα εκλογισ. 

 Ζωσ πζντε (5) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο Εκπαιδευτϊν όλοι οι Εκπαιδευτζσ ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ προτάςεων, αντιπροτάςεων ι τροποποιιςεων, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Κανονιςμό του 

Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

 Δφο (2) εβδομάδεσ πριν το Συνζδριο το Τμιμα Εκπαιδεφςεων αποςτζλλει ςτουσ Εκπαιδευτζσ που κα 

ςυμμετάςχουν ςτο Συνζδριο: Ωρολόγιο πρόγραμμα, Λίςτα όςων ςυμμετζχουν, Απολογιςμό του Τμιματοσ 

Εκπαιδεφςεων, Εντολζσ προσ μελζτθ από προθγοφμενο Συνζδριο, Διαδικαςίεσ Συνεδρίου, Κατατεκειμζνεσ 

εγκαίρωσ προτάςεισ-τροποποιιςεισ. 
 

Δ. Θμεριςια Διάταξθ          

1. Θ ςφνκεςθ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ αποτελεί ευκφνθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και περιλαμβάνει: 

α.  Εκκζςεισ για τθν πορεία και τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, του ςχεδίου δράςθσ και εν 

γζνει του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο μεταξφ δφο Συνεδρίων διάςτθμα. 

β.  Εκλογζσ 

γ.  Ψθφοφορίεσ 

δ.  Πποιο άλλο κζμα κρικεί ςκόπιμο  

2. Αμζςωσ μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ πρϊτθσ απαρτίασ, παρουςιάηεται θ Θμεριςια Διάταξθ από τον Ρρόεδρο 

του Συνεδρίου. 

 3. Κζμα ςτθν Θμεριςια Διάταξθ μπορεί να προςτεκεί κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου, εφόςον αυτό 

υποςτθρίηεται από το 10% των Συνζδρων και υπερψθφιςτεί από τα 3/5 του Συνεδρίου.  

 

Ε. Πρόεδροσ-Γραμματεία-Οργάνωςθ υηθτιςεων-Απαρτία 

 

1. Πρόεδροσ υνεδρίου 

Στο Συνζδριο προεδρεφει ο Ζφοροσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων ι Μζλοσ του Τμιματοσ με απόφαςι του 

Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 
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Κατά τθ διαδικαςία τθσ ψθφοφορίασ δφναται να προεδρεφςει Σφνεδροσ φςτερα από πρόταςθ του Τμιματοσ 

και ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ από τθν πλειοψθφία του Συνεδρίου. 

Ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου αποφαςίηει για κάκε κζμα που προκφπτει και δεν καλφπτεται από τα 

διαδικαςτικά. 
 

2. Γραμματεία 

Θ Γραμματεία του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν αποτελείται από ζνα Μζλοσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ και 2 Εκπαιδευτζσ που εκλζγονται κατά τθν ζναρξθ του Συνεδρίου. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γραμματείασ είναι: 

Ρριν το Συνζδριο:  

Διαχειρίηεται τθν αλλθλογραφία, αποςτζλλει τθν ενθμζρωςθ, ςυγκεντρϊνει τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και τισ 

προτάςεισ/ τροποποιιςεισ /αντιπροτάςεισ. 

Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου:  

Ελζγχει αν υπάρχει πλειοψθφία, κρατάει πρακτικά, βοθκάει ςτθν τελικι καταγραφι των προτάςεων και 

παρζχει όποια άλλθ γραμματειακι υποςτιριξθ χρειαςτεί. 

Μετά το Συνζδριο:  

Συντάςςει τα Ρρακτικά του Συνεδρίου Εκπαιδευτϊν τα οποία περιλαμβάνουν τον κατάλογο των Συνζδρων, 

τον Απολογιςμό του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τισ ψθφιςμζνεσ προτάςεισ εγκεκριμζνεσ ι μθ από το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Ο. με τισ ψιφουσ που ζλαβαν και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ για τα νζα εκλεγμζνα Μζλθ. 

 

3.Οργάνωςθ υηθτιςεων 

Για όλα τα κζματα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ γίνεται ειςιγθςθ και ακολουκεί ςυηιτθςθ. Θ διαδικαςία  

καταγράφεται θλεκτρονικά από τθ Γραμματεία του Συνεδρίου, αποκλειςτικά και μόνο για τισ ανάγκεσ των 

πρακτικϊν. Απαγορεφεται οποιαδιποτε άλλθ καταγραφι από τουσ μετζχοντεσ ςτο Συνζδριο.  

Το χρόνο τθσ ςυηιτθςθσ κακορίηει ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου και είναι από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ 

γνωςτόσ ςε όλουσ τουσ Συνζδρουσ. 

Κάκε Σφνεδροσ ζχει το λόγο μία φορά  και άλλθ μία, εφόςον απαιτθκεί διευκρίνιςθ. Ο τρόποσ που ηθτείται ο 

λόγοσ είναι μζςω ψθφιακισ ανάταςθσ «χεριοφ» ι μζςω ςυνομιλίασ (chat) ι ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλατφόρμασ.  Ο χρόνοσ για τθν τοποκζτθςι του δεν υπερβαίνει τα δφο (2) λεπτά. 

Οι Σφνεδροι, αν ζχουν τεχνικό πρόβλθμα, μποροφν να ζχουν επικοινωνία μζςω τθσ ςυνομιλίασ (chat) ι 

τθλεφωνικά με τθ Γραμματεία. 

Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου μπορεί να ηθτθκεί Κλειςτι Συνεδρίαςθ, θ οποία αποκλείει τθν παρουςία 

παρατθρθτϊν και προςκεκλθμζνων. Για τθν πραγματοποίθςι τθσ απαιτείται  πλειοψθφία των 2/3 των 

Συνζδρων.Ο Ρρόεδροσ ενθμερϊνει για ανοιχτι ψθφοφορία. 

Οι Σφνεδροι αποςτζλλουν θλεκτρονικά ςε μορφι  pdf ςτθ Γραμματεία τισ τροποποιιςεισ ι τισ νζεσ προτάςεισ 

που προκφπτουν από τθ ςυηιτθςθ των Ομάδων Εργαςίασ, όπωσ προβλζπεται, εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

όριςε το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, ϊςτε να υπάρξει ικανοποιθτικόσ χρόνοσ να κοινοποιθκοφν ςτουσ Συνζδρουσ. 

 

4.Απαρτία υνεδρίου           

Θ απαρτία του Συνεδρίου διαπιςτϊνεται: 

● Στθν αρχι τθσ πρϊτθσ ςυνεδριακισ ενότθτασ 

● Στθν αρχι τθσ διαδικαςίασ των ψθφοφοριϊν και ςτθν αρχι των εκλογϊν. Αν διαπιςτωκεί κατά τθ 

διάρκεια των  ψθφοφοριϊν και των εκλογϊν ότι ο αρικμόσ των Συνζδρων είναι  μικρότεροσ των 2/3 των 

ςυμμετεχόντων, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται. 
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Θ απαρτία διαπιςτϊνεται με εκφϊνθςθ ονομαςτικοφ καταλόγου των Συνζδρων από τθ γραμματεία και  θ 

παρουςία τουσ επιβεβαιϊνεται με τον τρόπο τθσ εκάςτοτε θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

 

7.Ψθφοφορίεσ 

 Αρχικά ελζγχεται θ απαρτία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 

 

 Α. Διαδικαςία Ψθφοφοριϊν 

Για τθν ζγκριςθ μιασ πρόταςθσ απαιτείται  πλειοψθφία τουλάχιςτον κατά μία  ψιφο από το ςφνολο των 

αρνθτικϊν ψιφων και των λευκϊν.  

     Ο Ρροεδρεφων τθσ διαδικαςίασ ψθφοφοριϊν οφείλει να: 

● Διευκρινίηει το αντικείμενο τθσ ψθφοφορίασ 

● Αποςαφθνίηει τθ ςειρά ψιφιςθσ των τροποποιιςεων 

● Συντονίηει τθν ψθφοφορία 

● Ενθμερϊνεται για το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ από τθ γραμματεία. 

● Ανακοινϊνει το αποτζλεςμα.  

 

Β. τθν Ανοιχτι Ψθφοφορία: 

● Μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, όπωσ αυτι προςφζρεται για τθ διαδικαςία. Ο χρόνοσ 

ψθφοφορίασ δε κα υπερβαίνει τα 3 λεπτά. 

● Σε περίπτωςθ που κάποιοσ Σφνεδροσ αντιμετωπίηει κάποιο τεχνικό πρόβλθμα, ενθμερϊνει τθ 

γραμματεία και κατακζτει τθν ψιφο του μζςω ςυνομιλίασ (chat), αναγράφοντασ τον αρικμό τθσ 

πρόταςθσ και τθν ψιφο του. 

● Σε περίπτωςθ που κάποιοσ Σφνεδροσ αντιμετωπίηει κάποιο τεχνικό πρόβλθμα ενθμερϊνει τθ 

γραμματεία, θ οποία αξιολογεί τθ φφςθ του προβλιματοσ και μπορεί να προτείνει παράταςθ του 

χρόνου ψθφοφορίασ. Θ παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Αν το πρόβλθμα δε δφναται 

να λυκεί μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που ζχει δοκεί αλλά υπάρχει  απαρτία, θ ψιφοσ κα κεωρθκεί 

λευκι. 

 

8.Εκλογζσ  

 

Α. Μζλθ Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων 

α.  Στθ ςφνκεςθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων περιλαμβάνονται τζςςερισ (4) Εκπαιδευτζσ με Εντολι εκ των 

οποίων τουλάχιςτον δφο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλζγονται ςτο Συνζδριο. 

β.  Θ κθτεία των εκλεγμζνων Μελϊν του Τμιματοσ διαρκεί μζχρι το επόμενο Συνζδριο με δικαίωμα 

επανεκλογισ για άλλθ μία κθτεία. (Συνζδριο 2015). 

γ.  Με τθ λιξθ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν δεν ζχουν δικαίωμα επανεκλογισ μζχρι το επόμενο Συνζδριο. 

(Συνζδριο 2015) 

δ.  Το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 5 εβδομάδεσ πριν από το Συνζδριο ηθτά από τουσ Εκπαιδευτζσ να προτείνουν 

4 Εκπαιδευτζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2) με Δίπλωμα, για μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

ε.  Βάςει των προτάςεων και αποδοχισ των προτεινομζνων ςχθματίηεται το ψθφοδζλτιο. 

ςτ.  Για τθν εκλογι νζων εκλεγμζνων μελϊν αναρτάται το θλεκτρονικό ψθφοδζλτιο όπωσ ζχει καταρτιςτεί 

βάςθ των προτάςεων. Οι Σφνεδροι καλοφνται να επιλζξουν 4 εκπαιδευτζσ εκ των οποίων τουλάχιςτον 

οι 2 με Δίπλωμα. Ο χρόνοσ ψθφοφορίασ δε κα υπερβαίνει τα 2 λεπτά. 
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η.  Θ ψθφοφορία είναι ανϊνυμθ και διεξάγεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που προςφζρεται για 

τθ διαδικαςία. Ο χρόνοσ ψθφοφορίασ δεν κα υπερβαίνει τα 2 λεπτά. 

θ.  Εκλζγονται πρϊτα οι δφο (2) Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα που ζχουν ςυγκεντρϊςει τισ περιςςότερεσ 

ψιφουσ από τουσ Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα, που βρίςκονται ςτο ψθφοδζλτιο και ςτθ ςυνζχεια οι δφο 

(2) Εκπαιδευτζσ με Δίπλωμα ι μθ που ζχουν ςυμπλθρϊςει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ από τουσ άλλουσ.  

κ.  Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ θ εκλογι επαναλαμβάνεται μεταξφ αυτϊν που ιςοψιφθςαν. Οι αμζςωσ 

επόμενοι είναι αναπλθρωματικοί κατά ςειρά ψιφων. Ο αρικμόσ των ψιφων δεν ανακοινϊνεται.  

 

Μετά τθν αναγγελία των νζων Μελϊν του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων, τα αποτελζςματα των εκλογϊν  

κρατοφνται ςτο Τμιμα, για 1 χρόνο.  

Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων εκλεγμζνων μελϊν του Τμιματοσ:  

Α. Αναλαμβάνουν οι επιλαχόντεσ που ζχουν προκφψει από τθν ψθφοφορία κατά τθν εκλογικι διαδικαςία ςτο 

Συνζδριο.  

Β. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ/κωλφματοσ και των επιλαχόντων, γίνεται μζςα ςε διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν 

παραίτθςθ του εκλεγμζνου μζλουσ /των εκλεγμζνων μελϊν, εκ νζου διαδικαςία εκλογισ. Με ευκφνθ του 

Τμιματοσ αποςτζλλεται φόρμα προτάςεων για νζο/νζα εκλεγμζνα μζλθ και, αφοφ καταρτιςτεί το 

ψθφοδζλτιο, γίνεται μυςτικι θλεκτρονικι ψθφοφορία ι ψθφοφορία με όποιο άλλο τρόπο  κα επιλζξει το 

Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 

Για τθν καταμζτρθςθ των ψιφων ορίηονται 2 μζλθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων που κα ζχουν οριςτεί και 

ανακοινωκεί από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ και δε κα είναι υποψιφια.   

 

Β. Διαδικαςία Εκλογϊν 

   Αρχικά ελζγχεται θ απαρτία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω  

   Ο Ρροεδρεφων τθσ διαδικαςίασ ψθφοφοριϊν οφείλει να: 

● Διευκρινίηει το αντικείμενο και τθ διαδικαςία των εκλογϊν 

● Συντονίηει τθν εκλογικι διαδικαςία 

● Ενθμερϊνεται για το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ από τθ Γραμματεία. 

● Ανακοινϊνει το αποτζλεςμα.  

Για τθν εκλογι νζων εκλεγμζνων μελϊν αναρτάται το θλεκτρονικό ψθφοδζλτιο όπωσ ζχει καταρτιςτεί βάςθ 

των προτάςεων. Οι Σφνεδροι καλοφνται να επιλζξουν 4 Εκπαιδευτζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον  οι 2 με 

Δίπλωμα. 

● Ο χρόνοσ ψθφοφορίασ δε κα υπερβαίνει τα 2 λεπτά 
 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ Σφνεδροσ αντιμετωπίηει κάποιο τεχνικό πρόβλθμα ενθμερϊνει τθ γραμματεία θ 

οποία αξιολογεί τθ φφςθ του προβλιματοσ και μπορεί να προτείνει παράταςθ του χρόνου ψθφοφορίασ. Θ 

παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Αν το πρόβλθμα δεν δφναται να λυκεί μζςα ςτο χρονικό 

διάςτθμα που ζχει δοκεί αλλά υπάρχει  απαρτία, θ ψιφοσ κα κεωρθκεί λευκι. 
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ΙV. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΧΘΜΑ 

 

 

 

(Συνζδριο 2015, 2021) 
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

Το Σϊμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ μζςα από το εκπαιδευτικό του ςφςτθμα αποςκοπεί ςτο να δϊςει ςτα 

ενιλικα μζλθ του όλα τα απαραίτθτα εφόδια, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτο ρόλο τουσ ςτον Οδθγιςμό. 

Επιπλζον, τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να κατακτοφν γνϊςθ, να αποκτοφν εμπειρίεσ  και να αναπτφςςουν 

δεξιότθτεσ, για να αξιοποιθκοφν τόςο ςτθν επαγγελματικι όςο και ςτθν κοινωνικι πλευρά τθσ ηωισ τουσ. 

Στθ διάρκεια των χρόνων το ςφςτθμα ανανεϊνεται και εξελίςςεται αξιοποιϊντασ εργαλεία τθσ 

Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Οδθγϊν (WAGGGS) και ειδικϊν από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.  

 

Η εκπαίδευςθ ςτον Οδθγιςμό αναγνωρίηει τον ενιλικα εκπαιδευόμενο ωσ άτομο με γνϊςεισ, προοπτικζσ, 

αξίεσ και μοναδικζσ ανάγκεσ μάκθςθσ και κίνθτρα που βαςίηονται ςτισ εμπειρίεσ ηωισ του και ςτο ρόλο του 

ωσ εκελοντι. Ο Εκπαιδευτισ/Διευκολυντισ ανιχνεφει και ανταποκρίνεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι 

Εκπαιδευόμενοι μποροφν να μάκουν και να αναπτφξουν καλφτερα τισ ικανότθτζσ τουσ. Μζςω αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ ο Εκπαιδευτισ/ Διευκολυντισ χρθςιμοποιεί μια ποικιλία μεκόδων και μζςων για να ικανοποιιςει 

τον βζλτιςτο τρόπο μάκθςθσ του Εκπαιδευόμενου. (WAGGGS, Policy and Guidelines, Adult Training, Learning 

and Development) 

 

Σιμερα, το ςφςτθμα μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτο Σ.Ε.Ο. είναι το ςφνολο ανκρϊπων, ρόλων, 

διαδικαςιϊν και μζςων που αλλθλοεξαρτϊνται και αλλθλεπιδροφν ςυντονιςμζνα, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ 

και τθν εξζλιξθ των ενθλίκων μελϊν, ζτςι ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ του Οδθγιςμοφ. 

Επίςθσ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα του Σ.Ε.Ο. μπορεί να αξιοποιείται ςτθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ 

και άλλων κοινωνικϊν ομάδων.  

 

Οι αρχζσ του ςυςτιματοσ: 

Γενικζσ Αρχζσ: 

• Τεκμθριωμζνο 

• Ανοιχτό 

• Εξωςτρεφζσ 

• Ανκρωποκεντρικό 

• Διαρκϊσ βελτιοφμενο 

Οι Αρχζσ ςε ςχζςθ με το Σ.Ε.Ο. : 

• Αναπτφςςει Θγζτεσ 

• Υποςτθρίηει όλουσ 

• Είναι εναρμονιςμζνο με τθ ςτρατθγικι του Σ.Ε.Ο. και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ 

Οι Αρχζσ ςε ςχζςθ με τθ WAGGGS: 

• Είναι εναρμονιςμζνο με τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τισ οδθγίεσ τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ    

Οδθγϊν.  

Αρχζσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ: 

• Αυτοδιοικοφμενο και δθμοκρατικό 

• Ευζλικτο & προςανατολιςμζνο ςτθν προαγωγι λφςεων 

• Με ιςτορικι ςυνζχεια  

• Ανοικτό ςτθν αξιοποίθςθ Ειδικϊν Συνεργατϊν 
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Σα μζςα του ςυςτιματοσ: 

● Εκπαιδευτικό ςχιμα: Το ςχιμα που περιγράφει τα είδθ και τον αρικμό των Εκπαιδεφςεων, τθν 

αλλθλουχία τουσ, όπου αυτι απαιτείται, τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ τουσ και τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ Εκπαιδευτϊν και Εκπαιδευομζνων. 

● Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι: Ενδεικτικά: παιχνίδι, βιωματικι μάκθςθ, ατομικι μελζτθ, coaching, mentoring, 

μελζτθ περιπτϊςεων και όποια άλλθ κρικεί απαραίτθτθ. 

● Τποδομζσ: Οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ κάκε εκπαιδευτικισ 

δραςτθριότθτασ (εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικά μζςα και άλλα) εξαςφαλίηονται από το Τμιμα 

Εκπαιδεφςεων και από όποιον ζχει κάκε φορά τθν ευκφνθ  διοργάνωςθσ μιασ εκπαιδευτικισ δράςθσ. 

 

Οι ρόλοι των ανκρϊπων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα: 

Εκπαιδευόμενοι: 

Πλα τα ενιλικα μζλθ του ΣΕΟ, κατά περίπτωςθ και ανιλικα μζλθ, άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.  

Εκπαιδευτζσ: 

- Εκπαιδευτζσ: Ενιλικα μζλθ του Σ.Ε.Ο. που μετά από ειδικι Τεχνικι Εκπαίδευςθ εντζλλονται και 

αναλαμβάνουν ρόλο Εκπαιδευτι, Ειδικοί. 

- Εκπαιδευτζσ Εκπαιδευτϊν: Εκπαιδευτζσ που είναι ςε κζςθ να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τθ βελτίωςθ, 

ανάπτυξθ και εξζλιξθ των Εκπαιδευτϊν. 

Ειδικοί υνεργάτεσ: 

Επαγγελματίεσ που αςχολοφνται με τθν Εκπαίδευςθ ενθλίκων ι που διακζτουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ και 

εμπειρία ςε κζματα που απαςχολοφν τθν Εκπαίδευςθ ενθλίκων του Σ.Ε.Ο. 

Οι διαδικαςίεσ: 

 Στρατθγικισ και πολιτικισ 

 Εκπαιδευτικοφ ζργου 

 Λειτουργίασ Τμιματοσ και διαρκοφσ βελτίωςθσ  

 

Σα είδθ Εκπαίδευςθσ: 

Γενικι Εκπαίδευςθ: Αναφζρεται ςε ςχετικά ςτακερζσ (αργά μεταβαλλόμενεσ) ανάγκεσ. Αφορά ςε όλα τα 

ενιλικα μζλθ του Σ.Ε.Ο. ςτα οποία  καλείται να  παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν επιτυχθμζνθ άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ για το ρόλο που ζχουν αναλάβει, αλλά και για τθν ανάπτυξθ χαρακτθριςτικϊν 

αυτοδιαχείριςθσ και θγεςίασ.  

Σεχνικζσ Εκπαιδεφςεισ: Ραρζχουν εξειδικευμζνθ τεχνικι γνϊςθ, που είναι απαραίτθτθ για να αναλάβουν οι 

ενιλικεσ τθν ευκφνθ νζων ρόλων, όπωσ ορίηονται ςτον Οργανιςμό του Σ.Ε.Ο. 

Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ζρχονται να καλφψουν παροδικζσ ι ζκτακτεσ ανάγκεσ, όταν αυτζσ δεν 

καλφπτονται από τα υπόλοιπα είδθ Εκπαιδεφςεων και κρίνονται ςθμαντικζσ για το ενιλικο δυναμικό του 

Σ.Ε.Ο. ςε κάποια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Εφόςον οι ανάγκεσ αυτζσ γίνουν μόνιμεσ, τότε μελετάται θ 

ενςωμάτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ αυτισ δραςτθριότθτασ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ. 
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Μζροσ 1ο: ΓΕΝΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
 

Θ Γενικι Εκπαίδευςθ ςκοπό ζχει να δίνει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν επιτυχθμζνθ ανάλθψθ του ρόλου 

κάκε ενιλικου μζλουσ του Σ.Ε.Ο. και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων αυτοδιαχείριςθσ και θγεςίασ, τόςο για τθ 

βελτίωςθ ςτο πλαίςιο του ρόλου του όςο και για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του. 

 Θ Γενικι Εκπαίδευςθ υλοποιείται ςε τρεισ φάςεισ: 

 

● «Βαςικι Εκπαίδευςθ» 

● «Νζοι Ορίηοντεσ» 

● «Θγεςία»  

-« Θγεςία και Κοινωνία » 

-« Θγεςία και Φφςθ » 

Ολοκλιρωςθ: 

Θ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» κεωρείται ότι ολοκλθρϊνεται, όταν ολοκλθρωκοφν όλεσ οι ενότθτεσ του Εγχειριδίου 

Εκπαιδευομζνου. Ο Εκπαιδευόμενοσ μπορεί να επιλζξει: Βαςικι 1 (12μθνθ εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ) 

ι Βαςικι 2 (3θμερο δια ηϊςθσ + 4μθνθ εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ). 

 

Θ Εκπαίδευςθ «Νζοι Ορίηοντεσ» ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ, αφοφ ζχει χρθςιμοποιιςει τισ 

προτεινόμενεσ τεχνικζσ ςε Οδθγικό πλαίςιο, ζχει βελτιϊςει ςφμφωνα με τθν άποψι του και αυτι του 

Εκπαιδευτι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ. 

Θ Εκπαίδευςθ «Θγεςία» ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ παρακολουκιςει τισ δφο προαναφερκείςεσ 

Εκπαιδεφςεισ «Θγεςία και Κοινωνία» και «Θγεςία και Φφςθ». 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ «Θγεςία» κεωρείται ότι ο Εκπαιδευόμενοσ ζχει πλζον ολοκλθρϊςει τθ 

Γενικι του Εκπαίδευςθ.  

Αναλυτικότερα οι προχποκζςεισ ολοκλιρωςθσ περιγράφονται ςτισ προτάςεισ που αφοροφν ςτα κζματα και 

ςτισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ κάκε Εκπαίδευςθσ και θ πιςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ τθσ «Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ» ειδικότερα, περιγράφεται ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ «Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ». 

(Συνζδριο 2015, 2021) 
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Βαςικι Εκπαίδευςθ 

κοπόσ: Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει τουλάχιςτον μία φορά όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με το ρόλο του, ζτςι ϊςτε βιϊνοντάσ τεσ, να αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται, για να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ρόλου. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα: 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

Να ςυνειδθτοποιιςουν το ςκοπό και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ και τα άλλα χαρακτθριςτικά τθσ Οργάνωςθσ, 

κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που αυτόσ προςφζρει για προςωπικι ανάπτυξθ. 

Να κατανοιςουν τθν Οδθγικι μζκοδο και να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν από ποια μζρθ αποτελείται το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

Να αποκτιςουν επαρκείσ τεχνικζσ γνϊςεισ που κα τουσ επιτρζπουν να βιϊνουν τθ ηωι ςτθ φφςθ με άνεςθ 

και αςφάλεια. 

Να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν ςυνειδθτά όλα τα παραπάνω ςτθ Συγκζντρωςθ, τθν εκδρομι και ςε άλλεσ 

δράςεισ τθσ Ομάδασ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά θλικίασ των παιδιϊν και ζχοντασ 

ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ και του ρόλου τουσ.   

Να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν επαρκϊσ γονείσ, παιδιά, φίλουσ κ.ά. για τον Οδθγιςμό και να 

εκπροςωποφν τθν Οργάνωςθ ςε τοπικό επίπεδο. 

Να αναγνωρίηουν τθν αξία του να είςαι ενεργόσ πολίτθσ και να παρζχουν ανάλογα ερεκίςματα και ευκαιρίεσ 

για ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ ςτθν Ομάδα τουσ.  

(Συνζδριο 2015) 

Για τθ Βαςικι Εκπαίδευςθ οι Εκπαιδευόμενοι μποροφν να επιλζξουν: 

Βαςικι Εκπαίδευςθ 1 (12μθνθ εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ) 

ι 

Βαςικι Εκπαίδευςθ 2 (3θμερο δια ηϊςθσ + 4 μινεσ εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ) 

(Συνζδριο 2021) 
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ΣΕΛΕΧΘ ΟΜΑΔΩΝ 

1. «Βαςικι Εκπαίδευςθ» 1 τελεχϊν των Ομάδων (12μθνο) 

 

κοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει τουλάχιςτον μια φορά όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με το ρόλο του, ζτςι ϊςτε βιϊνοντάσ τεσ, να αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται, για να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ρόλου. 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν το ςκοπό και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ και τα άλλα χαρακτθριςτικά τθσ 

Οργάνωςθσ, κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που αυτόσ προςφζρει για προςωπικι ανάπτυξθ. 

 Να κατανοιςουν τθν Οδθγικι μζκοδο και να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν από ποια μζρθ αποτελείται το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 Να αποκτιςουν επαρκείσ τεχνικζσ γνϊςεισ που κα τουσ επιτρζπουν να βιϊνουν τθ ηωι ςτθ φφςθ με 

άνεςθ και αςφάλεια. 

 Να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν ςυνειδθτά όλα τα παραπάνω ςτθ Συγκζντρωςθ, τθν εκδρομι και άλλεσ 

δράςεισ τθσ Ομάδασ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά θλικίασ των παιδιϊν και ζχοντασ 

ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ του ρόλου τουσ. 

 Να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν επαρκϊσ γονείσ, παιδιά, φίλουσ κ.ά. για τον Οδθγιςμό και να 

εκπροςωποφν τθν Οργάνωςθ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Να αναγνωρίηουν τθν αξία του να είςαι ενεργόσ πολίτθσ και να παρζχουν ανάλογα ερεκίςματα και 

ευκαιρίεσ για ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ ςτθν Ομάδα τουσ. 

Ενδεικνυόμενεσ Μζκοδοι 

Ατομικι μελζτθ, βιωματικι μάκθςθ, κακοδιγθςθ (mentoring) 

Τλικό 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομζνων 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν 

Θζματα 

Τα κζματα που καλφπτονται ςτθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» ακολουκοφν τθ ηωι τθσ Ομάδασ και αναπτφςςονται 

ςε Ενότθτεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι Ενότθτεσ αυτζσ  

χωρίηονται ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ: 

Α. Οδθγιςμόσ 

Β. Ρρόγραμμα - Αυτοδιοίκθςθ - Ρρόοδοσ 

Γ. Φφςθ 

Δ. Διαχείριςθ - Κοινωνία 
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Στον επιςυναπτόμενο πίνακα αναφζρονται οι Ενότθτεσ ανά κατθγορία και τριμθνία. Επίςθσ, ςτο Εγχειρίδιο 

των Εκπαιδευομζνων κακορίηονται ο ςτόχοσ, οι δραςτθριότθτεσ και οι πθγζσ για κάκε Ενότθτα αναλυτικά. 

Εκπαιδευτικζσ υνκικεσ - Διαδικαςία 

Ο Εκπαιδευτισ επικοινωνεί με τον Εκπαιδευόμενο κυρίωσ εξ αποςτάςεωσ. 

Θ διαδικαςία για τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων, για τθν ολοκλιρωςθ των Ενοτιτων, 

κακϊσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ «Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ» του Εγχειριδίου των 

Εκπαιδευόμενων. 

Ολοκλιρωςθ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα ζτοσ, για να ολοκλθρϊςει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ «Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ». Θ διάρκεια ολοκλιρωςθσ των δραςτθριοτιτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2 ζτθ, ωςτόςο, 

εφόςον υπάρχει τεκμθριωμζνθ ανάγκθ και κατόπιν ςυμφωνίασ του Τοπικοφ Εφόρου του Εκπαιδευόμενου με 

τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ, το χρονικό διάςτθμα μπορεί να παρατακεί.  

(Συνζδριο 2015)  

 

φνκεςθ Αρχθγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι 

Μζλθ: Εκπαιδευτζσ με Εντολι 

Αρικμόσ Εκπαιδευτϊν: Ανάλογοσ του αρικμοφ των Εκπαιδευομζνων και όχι παραπάνω από 10. 

Ανϊτατοσ αρικμόσ Εκπαιδευομζνων ανά Εκπαιδευτι: 4. 
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Ρίνακασ Ενοτιτων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

 Αϋ Σριμθνία Βϋ Σριμθνία Γϋ Σριμθνία Δϋ Σριμθνία 

Οδθγιςμόσ  

(ειςαγωγικό 

link) 

Σκοπόσ και Αξίεσ  Οδθγιςμοφ, Στολι & Σφμβολα, Ιςτορία Οδθγιςμοφ, Παγκόςμιοσ Οδθγιςμόσ, Οδθγικι 

Ιδεολογία, Δομι/Διοίκθςθ/Διαδικαςίεσ Οργάνωςθσ, Πρόοδοσ Στελζχουσ -Ευκαιρίεσ Δυνατότθτεσ 

1. Ειςαγωγικι Ενότθτα Το Ειςαγωγικό link μπορείτε να το 

βρείτε  https://www.playbuzz.com/tmimaekpaidefsewn10/12-5-2018-9-32-26-

am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w 

Οδθγικό 

Παιδαγωγικό 

Πρόγραμμα 

(Πρόγραμμα – 

Αυτοδιοίκθςθ – 

Ατομικι 

Πρόοδοσ) 

25. Προγραμματιςμόσ, 

Προγράμματα 

WAGGGS, 

Προγράμματα 

Κεντρικι Διοίκθςθσ, 

Εμπλουτιςμόσ 

Προγράμματοσ: 

υνεργαςία/Δράςεισ 

με άλλουσ φορείσ, 

Σεχνολογία, 

Επικαιρότθτα 

26. Εκλογζσ  

27. Τπευκυνότθτεσ 

παιδιϊν και τελεχϊν  

28. Εκπαίδευςθ 

Πρϊτων/Δεφτερων, 

Ενωμοταρχϊν/ 

Τπενωμοταρχϊν & 

Ομάδασ Μεγάλων 

Οδθγϊν  

29. τόχοσ Αξιολόγθςθ 

2. Χαρακτθριςτικά 

θλικιϊν & 

ςυνεκπαίδευςθ 

3. Ομάδεσ  (Θλικίεσ, 

Δομι, Αρικμοί) και 

Ενωμοτιακό ςφςτθμα   

4. υγκζντρωςθ  

5. Παιχνίδι,  Μεγάλο 

Παιχνίδι 

6. Ατομικι Πρόοδοσ  

7. υμβοφλια  

8. Εργαςτιρι 

13. Κοινωνικι 

υμμετοχι – Προςφορά  

14. Ανάπτυξθ παιδιϊν  

15. Σραγοφδι  

16. Οδθγιςμόσ για 

όλουσ 

18. Σελετζσ  

19. Πρόγραμμα 

καταςκινωςθσ 

20. Παιδί ςτθν 

καταςκινωςθ  

21. Δουλειά ςε μικρζσ 

αυτοδιοικοφμενεσ 

ομάδεσ ι Ενωμοτιακό 

φςτθμα ςτθν 

καταςκινωςθ  

22. Ναυτοδθγικζσ 

Ομάδεσ  

Φφςθ 9. Σεχνικζσ γνϊςεισ(Δ’) 

30. Εκδρομι ςτθ φφςθ 

(με ζμφαςθ ςτο 

πρόγραμμα) 

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ (Αϋ) 

10. Πορεία  

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ(Βϋ) 

17. Εκδρομι ςτθ φφςθ 

(με ζμφαςθ 

ςτθν λειτουργία)  

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ (Γϋ) 

23. Αςφάλεια, Τγεία - 

Τγιεινι ςτθν εκδρομι 

& τθν καταςκινωςθ  

Κοινωνία 

Διαχείριςθ  

31. Προςζλκυςθ & 

Διατιρθςθ Ανθλίκων 

Μελϊν 

32. Χϊροσ – Εςτία 

11. Επικοινωνία, Επαφι 

με γονείσ 

12. Εξεφρεςθ και 

Διαχείριςθ πόρων  

 

 

 

24. Ευκφνθ τελεχϊν  

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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2. «Βαςικι Εκπαίδευςθ» 2 τελεχϊν των Ομάδων (δια ηϊςθσ+ εξ αποςτάςεωσ) 

κοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει τουλάχιςτον μια φορά όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με το ρόλο του, ζτςι ϊςτε βιϊνοντάσ τεσ, να αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται, για να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ρόλου. 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν το ςκοπό και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ και τα άλλα χαρακτθριςτικά τθσ 

Οργάνωςθσ, κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που αυτόσ προςφζρει για προςωπικι ανάπτυξθ. 

 Να κατανοιςουν τθν Οδθγικι μζκοδο και να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν από ποια μζρθ αποτελείται το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 Να αποκτιςουν επαρκείσ τεχνικζσ γνϊςεισ που κα τουσ επιτρζπουν να βιϊνουν τθ ηωι ςτθ φφςθ με 

άνεςθ και αςφάλεια. 

 Να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν ςυνειδθτά όλα τα παραπάνω ςτθ Συγκζντρωςθ, τθν εκδρομι και άλλεσ 

δράςεισ τθσ Ομάδασ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά θλικίασ των παιδιϊν και ζχοντασ 

ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ του ρόλου τουσ. 

 Να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν επαρκϊσ γονείσ, παιδιά, φίλουσ κ.ά. για τον Οδθγιςμό και να 

εκπροςωποφν τθν Οργάνωςθ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Να αναγνωρίηουν τθν αξία του να είςαι ενεργόσ πολίτθσ και να παρζχουν ανάλογα ερεκίςματα και 

ευκαιρίεσ για ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ ςτθν Ομάδα τουσ. 

 

Δομι Εκπαίδευςθσ 

Θ Εκπαίδευςθ περιλαμβάνει: 

● Ζνα  τριιμερο δια ηϊςθσ – βιωματικι εφαρμογι 

● Τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ Εκπαιδευόμενου από Εκπαιδευτι, μζλοσ του Αρχθγείου 

τθσ Εκπαίδευςθσ 

● Συμμετοχι ςε καταςκινωςθ 

Θεματολογία τετραμινου 

Στθν τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ που ζπεται του τριθμζρου, ο Εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να 

εφαρμόςει όςα ζμακε ςτθν Εκπαίδευςθ και να καλφψει τισ κεματικζσ ενότθτεσ που δεν αναπτφχκθκαν ςτο 

τριιμερο. 

Συγκεκριμζνα: 

Στθν τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ που ζπεται του τριθμζρου, ο Εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να 

εφαρμόςει όςα ζμακε ςτθν Εκπαίδευςθ και να καλφψει  

-τισ κεματικζσ ενότθτεσ Φφςθσ: 9 Α, 9 Β, 9 Γ, 9 Δ  

-τισ κεματικζσ ενότθτεσ 2.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.2, 10.1, 17.1, 17.2, 25.1, 26.1, 28.1, 29.2, 30, 31.1, 32  

-κακϊσ επίςθσ και τθν Κεματολογία Καταςκινωςθσ: Κεματικζσ ενότθτεσ 19, 20, 21, 23.    
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Θεματολογία τριθμζρου 

Πλεσ οι υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ που δεν αναφζρονται ςτθ κεματολογία τετραμινου και καταςκινωςθσ. 

Τλικό 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομζνων «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»   

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»  

Συμπλθρωματικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» δια ηϊςθσ  

φνκεςθ Αρχθγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι ι Εκπαιδευτισ με Άδεια και Εντολι που ζχει ζμπειρο 

Εκπαιδευτι με Δίπλωμα και Εντολι ωσ ςφμβουλο, για να τον βοθκιςει ςτθν προετοιμαςία, πραγματοποίθςθ 

και αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ.            

Μζλθ: 1-2 Εκπαιδευτζσ με Εντολι ανά Κλάδο. 

 

Μετά το τριιμερο οι Εκπαιδευτζσ του Κλάδου κα αναλάβουν τουσ Εκπαιδευόμενουσ του Κλάδου τουσ, για να 

ςυνεχίςουν μαηί τουσ τθν τετράμθνθ παρακολοφκθςθ. Κάκε Εκπαιδευτισ μπορεί να υποςτθρίηει  ζωσ 4 

Εκπαιδευόμενουσ. Αν οι Εκπαιδευόμενοι ςε κάποιον Κλάδο είναι περιςςότεροι από 4, τότε με ευκφνθ του 

Αρχθγοφ Εκπαίδευςθσ/Συντονιςτι τθσ Ρεριφζρειασ ορίηεται ζνασ ακόμα Εκπαιδευτισ.  

 

Ολοκλιρωςθ Εκπαίδευςθσ 

Θ Εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ ολοκλθρϊςει όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που 

προβλζπονται και ςτείλει τθν γραπτι αξιολόγθςθ ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 (Συνζδριο 2021)  
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ΜΕΛΘ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ 

1. «Βαςικι Εκπαίδευςθ» 1 Μελϊν Σοπικϊν υμβουλίων (12μθνο) 

κοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει τουλάχιςτον μια φορά όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με το ρόλο του, με ςκοπό να αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται, για να 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ρόλου. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν το ςκοπό και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ και τα άλλα χαρακτθριςτικά τθσ 

Οργάνωςθσ, κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που αυτόσ προςφζρει για προςωπικι ανάπτυξθ. 

 Να κατανοιςουν τθν Οδθγικι μζκοδο και να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν από ποια μζρθ αποτελείται το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 Να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν επαρκϊσ γονείσ, παιδιά, φίλουσ κ.ά. για τον Οδθγιςμό και να 

εκπροςωποφν τθν Οργάνωςθ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Να αναγνωρίηουν τθν αξία του να είςαι ενεργόσ πολίτθσ και να παρζχουν ανάλογα ερεκίςματα και 

ευκαιρίεσ για ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ ςτο Τοπικό τουσ. 

 

Ενδεικνυόμενεσ Μζκοδοι 

Ατομικι μελζτθ, βιωματικι μάκθςθ, κακοδιγθςθ (mentoring) 

 

Τλικό 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομζνων «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»   

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»  

 

Θεματολογία 

Τα κζματα που καλφπτονται ςτθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» ακολουκοφν τθ ηωι του Τοπικοφ Τμιματοσ και 

αναπτφςςονται ςε Ενότθτεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν επιμζρουσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ. Οι Ενότθτεσ 

αυτζσ χωρίηονται ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ: 

Α. Οδθγιςμόσ 

Β. Ρρόγραμμα - Αυτοδιοίκθςθ - Ρρόοδοσ 

Γ. Φφςθ 

Δ. Διαχείριςθ - Κοινωνία 

Στον επιςυναπτόμενο πίνακα αναφζρονται οι Ενότθτεσ ανά κατθγορία και τριμθνία. Επίςθσ, ςτο Εγχειρίδιο 

των Εκπαιδευομζνων κακορίηονται ο ςτόχοσ, οι δραςτθριότθτεσ και οι πθγζσ για κάκε Ενότθτα αναλυτικά. 

 

Εκπαιδευτικζσ υνκικεσ - Διαδικαςία 

Ο Εκπαιδευτισ επικοινωνεί με τον Εκπαιδευόμενο κυρίωσ εξ αποςτάςεωσ. 

Θ διαδικαςία για τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ των Δραςτθριοτιτων, για τθν ολοκλιρωςθ των Ενοτιτων 

κακϊσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ «Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ» του Εγχειριδίου 

Εκπαιδευομζνων. 
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Ολοκλιρωςθ 

Θ Εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ ολοκλθρϊςει όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που 

προβλζπονται και ςτείλει τθν γραπτι αξιολόγθςθ ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 

 

Θεματολογία 

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

12. Στόχοι 

13. Ρρογραμματιςμόσ 

14. Ρροχπολογιςμόσ 

15. Οργάνωςθ Εκδιλωςθσ 

16. Επικοινωνία-Επαφι με 

γονείσ 

1. Ειςαγωγικι 

Ενότθτα 

2. Σκοπόσ 

Οργάνωςθσ, Νόμοσ 

– Υπόςχεςθ 

3. Δομι – Διαδικαςίεσ 

Οργάνωςθσ 

4. Συμβοφλια  

5. Υπευκυνότθτεσ και Δομι 

Τοπικοφ Συμβουλίου 

6. Τιρθςθ Βιβλίων και 

Αρχείων 

7. Ρροςζλκυςθ Μελϊν 

8. Εκλογζσ  

9. Ανίχνευςθ αναγκϊν 

10. Αξιολόγθςθ 

11. Ρθγζσ για Χορθγίεσ 

και Δωρεζσ  

   17.1  Ρρόεδροσ,   17.2 Τοπικόσ Ζφοροσ,   17.3 Αντιπρόεδροσ,   17.4 Γραμματζασ,   17.5 Ταμίασ 

 

(Συνζδριο 2018, 2021) 

 

2. «Βαςικι Εκπαίδευςθ» 2  Μελϊν Σοπικϊν υμβουλίων (δια ηϊςθσ+εξ αποςτ.) 
 

κοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει τουλάχιςτον μια φορά όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με 

το ρόλο του, με ςκοπό να αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται, για να μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ρόλου. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τον ςκοπό και τισ αξίεσ του Οδθγιςμοφ και τα άλλα χαρακτθριςτικά τθσ Οργάνωςθσ 

κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που αυτόσ προςφζρει για προςωπικι ανάπτυξθ. 

 Να κατανοιςουν τθν Οδθγικι μζκοδο και να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν από ποια μζρθ αποτελείται το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 Να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν επαρκϊσ γονείσ, παιδιά, φίλουσ κ.ά. για τον Οδθγιςμό και να 

εκπροςωποφν τθν Οργάνωςθ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Να αναγνωρίηουν τθν αξία του να είςαι ενεργόσ πολίτθσ και να παρζχουν ανάλογα ερεκίςματα και ευκαιρίεσ 

για ευαιςκθτοποίθςθ και δράςθ ςτο Τοπικό τουσ. 
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Δομι Εκπαίδευςθσ 

Θ Εκπαίδευςθ περιλαμβάνει: 

Ζνα  τριιμερο δια ηϊςθσ – βιωματικι εφαρμογι 

Τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ Εκπαιδευόμενου από Εκπαιδευτι, μζλοσ του Αρχθγείου τθσ 

Εκπαίδευςθσ 

 

Θεματολογία τετραμινου 

Στθν τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ που ζπεται του τριθμζρου, ο Εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να 

εφαρμόςει όςα ζμακε ςτθν Εκπαίδευςθ.  

 

Τλικό 

Εγχειρίδιο Βαςικισ Εκπαίδευςθσ Μελϊν Τοπικϊν Συμβουλίων  

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»  

Συμπλθρωματικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» δια ηϊςθσ  

 

φνκεςθ Αρχθγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι ι Εκπαιδευτισ με Άδεια και Εντολι που ζχει ζμπειρο Εκπαιδευτι 

με Δίπλωμα και Εντολι ωσ ςφμβουλο, για να τον βοθκιςει ςτθν προετοιμαςία, πραγματοποίθςθ και αξιολόγθςθ 

τθσ Εκπαίδευςθσ.           

Μζλθ: 1-2 τουλάχιςτον Εκπαιδευτζσ με Εντολι  

Μετά το τριιμερο οι  Εκπαιδευτζσ κα αναλάβουν τουσ Εκπαιδευόμενουσ, για να ςυνεχίςουν μαηί τουσ τθν 

τετράμθνθ παρακολοφκθςθ. Κάκε Εκπαιδευτισ μπορεί να υποςτθρίηει ζωσ 4 Εκπαιδευόμενουσ. Αν οι 

Εκπαιδευόμενοι είναι περιςςότεροι από 4, τότε με ευκφνθ του Συντονιςτι τθσ Ρεριφζρειασ ορίηεται ζνασ ακόμα 

Εκπαιδευτισ.  

 

Ολοκλιρωςθ Εκπαίδευςθσ 

Θ Εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ ολοκλθρϊςει όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που 

προβλζπονται και ςτείλει τθν γραπτι αξιολόγθςθ ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

 

ΘΜΕΙΩΘ: ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ το δια ηϊςθσ κομμάτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ Εκπαίδευςθσ μπορεί 

να πραγματοποιθκεί και διαδικτυακά:  

 

Δομι Εκπαίδευςθσ 

Θ Εκπαίδευςθ περιλαμβάνει: 

▪ 12 ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΕΣ ΩΕΣ (οι οποίεσ μποροφν να γίνουν μζςα ςε διάςτθμα ζωσ 2 εβδομάδων) 

▪ Τετράμθνθ παρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ Εκπαιδευομζνων από Εκπαιδευτι, μζλοσ του Αρχθγείου 

τθσ Εκπαίδευςθσ 

 

Θεματολογία, φνκεςθ Αρχθγείου, Ολοκλιρωςθ κ.λπ., ωσ ανωτζρω. 

 

(Συνζδριο 2021)



 
 

Διαδικαςία ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ πορείασ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»  

 

 Θ διαδικαςία ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ πορείασ τθσ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» κακορίηεται ωσ εξισ  

 

ΒΘΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΖΝΣΤΠΑ - ΤΛΙΚΟ 

Ενθμζρωςθ Αρχθγοφ Θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Δυναμικοφ (ΕΑΕΔ) ειδοποιεί 

εγγράφωσ τθ γραμματεία, κατά προτίμθςθ τρεισ μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία τθσ εκπαίδευςθσ, για τον Αρχθγό-Συντονιςτι που 

αποδζχκθκε τθν πρόταςθ για ανάλθψθ Αρχθγίασ Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ 

Θ γραμματεία προωκεί ςτον Αρχθγό μζςα ςε 1 εβδομάδα τον 

Φάκελο Ανάκεςθσ,  

 

(Συνζδριο 2021)Βαςικι υποχρζωςθ του Αρχθγοφ-Συντονιςτι 

«Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» είναι να κάνει τουλάχιςτον 2 ολομζλειεσ με 

τουσ Εκπαιδευτζσ που απαρτίηουν το Αρχθγείο με τθν παρακάτω 

κεματολογία: 

1θ ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ-Ολομζλεια (Λανουάριοσ) 

❖ Γνωριμία 

❖ Ραρουςίαςθ Εγχειριδίων 

❖ Ραρουςίαςθ Διαδικαςιϊν (επικοινωνία, καρτζλα προόδου,  

αξιολογιςεισ) 

2θ  ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ-Ολομζλεια 

❖ Αξιολόγθςθ Ρορείασ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ 

❖ Ραρουςίαςθ Coaching-Mentoring (Ενδεικτικά) 

❖ Ραρουςίαςθ SWOT ανάλυςθ & SMART ςτόχοσ (Ενδεικτικά) 

 

Βάςει των αναγκϊν του Αρχθγείου τθσ Εκπαίδευςθσ, ο Αρχθγόσ - 

Συντονιςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει επιπλζον Ολομζλειεσ με 

τουσ Εκπαιδευτζσ, για να καλφψει τυχόν ηθτιματα ι ανάγκεσ που 

ζχουν προκφψει κατά τθ διαδικαςία (π.χ. Microsoft 365, Online Tools  

κ.ά). 

Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Ανάκεςθσ 

Επιςτολι Ανάκεςθσ 

Λίςτεσ Εκπαιδευτϊν με Εντολι και 

τυχόν τρζχουςα ςυμμετοχι τουσ ςε 

άλλο Αρχθγείο Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

Ζντυπο διλωςθσ Αρχθγείου 

Checklist Αρχθγοφ 

α. Ζντυπα ταμειακοφ προχπολογιςμοφ 

και απολογιςμοφ 

β. Φόρμα παρακολοφκθςθσ προόδου 

Εκπαιδευομζνου 

γ. Καρτζλεσ προόδου Εκπαιδευομζνων 

δ. Στοιχεία επικοινωνίασ με Μζλθ 

Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και Εφόρουσ 

Κλάδων 

ε. όλοσ Αρχθγοφ Βαςικισ 

Εκπαίδευςθσ  

Σφςταςθ Αρχθγείου Για τθ ςφςταςθ του Αρχθγείου, ο Αρχθγόσ λαμβάνει υπόψθ τισ 

επικυμίεσ των Εκπαιδευτϊν και τυχόν ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ 

ανάγκθσ προϊκθςθσ Εκπαιδευτϊν και Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν.  Θ 

ΕΑΕΔ ενθμερϊνει τον Αρχθγό εγκαίρωσ ςχετικά. 

Τουλάχιςτον ζνα μινα πριν από τθν ζναρξθ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθν 

ανακοίνωςι τθσ ςτθν Ρεριφζρεια, ο Αρχθγόσ ςτζλνει ςτθ γραμματεία 

το ζντυπο διλωςθσ Αρχθγείου. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ 

προετοιμαςίασ τθσ Εκπαίδευςθσ αλλάξει θ ςφνκεςθ, ο Αρχθγόσ 

πρζπει να τροποποιιςει το ζντυπο και να το ςτείλει ςτθ γραμματεία 

Ζντυπο διλωςθσ Αρχθγείου 

Ρροχπολογιςμόσ Τουλάχιςτον 6 εβδομάδεσ πριν από τθν ανακοίνωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ, 

ο Αρχθγόσ προωκεί τον προχπολογιςμό τθσ Εκπαίδευςθσ προσ το 

Τμιμα Εκπαιδεφςεων 
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Δθλϊςεισ 

ςυμμετοχισ και 

Οικονομικι 

ςυμμετοχι 

Ζνα μινα πριν από τθν ανακοινωμζνθ ςτον προγραμματιςμό 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ αποςτζλλονται οι δθλϊςεισ 

ςυμμετοχισ ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

κοινοποιοφνται ςτον Αρχθγό - Συντονιςτι. 

Δθλϊςεισ πζρα από αυτι τθν προκεςμία, γίνονται δεκτζσ και 

εντάςςονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Αρχθγόσ ςε ςυνεργαςία με τουσ Εκπαιδευτζσ 

ςθμειϊνει τθν θμερομθνία τθσ ζναρξθσ Εκπαίδευςθσ του 

Εκπαιδευόμενου, θ οποία είναι θ θμερομθνία τθσ διλωςθσ 

ςυμμετοχισ ςτθ φόρμα παρακολοφκθςθσ προόδου. 

Ραράλλθλα με τθν υποβολι των δθλϊςεων ςυμμετοχισ 

καταβάλλεται και θ οικονομικι ςυμμετοχι με τθν προβλεπόμενθ 

διαδικαςία (τραπεηικι κατάκεςθ). 

Διλωςθ ςυμμετοχισ ςε Εκπαίδευςθ. 

  

  

Φόρμα παρακολοφκθςθσ προόδου 

Εκπαιδευόμενων 

Ενθμερωτικι 

επιςτολι 

  

Τουλάχιςτον 10 θμζρεσ μετά  τθν θμερομθνία διλωςθσ ςυμμετοχισ, 

αποςτζλλεται ςτουσ Εκπαιδευόμενουσ ενθμερωτικι επιςτολι από τον 

Αρχθγό με οδθγίεσ, ανίχνευςθ αναγκϊν (εφόςον επιλεγεί θ ανίχνευςθ 

να γίνει γραπτϊσ), κακϊσ και τα ςτοιχεία του Εκπαιδευτι που κα 

ςυνεργαςτεί μαηί τουσ. 

 

  

Ρροετοιμαςία 

εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ 

  

Ανίχνευςθ αναγκϊν 

Με ευκφνθ του Αρχθγοφ, οι Εκπαιδευτζσ των Κλάδων και των Μελϊν 

Τοπικϊν Συμβουλίων ενθμερϊνονται από τουσ Κλάδουσ και το Τμιμα 

Ανάπτυξθσ για τα τρζχοντα ηθτιματα και τα ςθμεία ζμφαςθσ. 

Επίςθσ, πραγματοποιείται ανίχνευςθ αναγκϊν, κάκε Εκπαιδευόμενου 

που ειςζρχεται ςτθ διαδικαςία. 

Τζλοσ, εκτόσ από τα οργανωτικά και διαχειριςτικά κζματα, Αρχθγόσ 

και Εκπαιδευτζσ ςυηθτοφν για τθν κατά το δυνατόν πλθρζςτερθ 

επίτευξθ του ςκοποφ και των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων τθσ 

Εκπαίδευςθσ και των προςωπικϊν ςτόχων των Εκπαιδευομζνων. 

  

Απρόοπτα πριν και 

κατά τθ διάρκεια τθσ 

Εκπαίδευςθσ 

Για οτιδιποτε προκφψει εκτάκτωσ,ο Αρχθγόσ ενθμερϊνει τον 

Ρρόεδρο του Τμιματοσ και βρίςκουν από κοινοφ λφςθ. 

  

Αξιολογιςεισ - 

Οικονομικόσ 

απολογιςμόσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Εκπαίδευςθσ, αποδίδεται μθνιαίοσ οικονομικόσ 

απολογιςμόσ. 

Θ αξιολόγθςθ τθσ προόδου των Εκπαιδευόμενων ωσ προσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ γίνεται από τουσ ίδιουσ  κάκε τριμθνία, με 

βάςθ πίνακα αυτοαξιολόγθςθσ και ςε ςυνεργαςία με τον Εκπαιδευτι 

τουσ. 

Κάκε Σεπτζμβρθ ο Αρχθγόσ – Συντονιςτισ ςυγκεντρϊνει τουσ πίνακεσ 

αυτοαξιολόγθςθσ, κάνει μια ςυγκεντρωτικι αναφορά και ενθμερϊνει 

ςτθ ςυνζχεια το Τμιμα. 

Μαηί, αποςτζλλει το θλεκτρονικό αρχείο με τθ φόρμα προόδου 

Εκπαιδευομζνων, ωσ προσ τον αρικμό των εκπαιδευτικϊν 

ενοτιτων/δραςτθριοτιτων που ζχουν ολοκλθρωκεί. 

Ρίνακασ αυτοαξιόλογθςθσ 
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Ενθμζρωςθ προόδου 

Εκπαιδευτϊν-

Εκπαιδευομζνων 

Πταν κάποιοσ Εκπαιδευόμενοσ ολοκλθρϊςει τισ ενότθτεσ του 

εγχειριδίου, ο Αρχθγόσ- Συντονιςτισ υπογράφει τθν καρτζλα 

προόδου, τθν αποςτζλλει ςτον Εκπαιδευόμενο και ενθμερϊνει το 

Τμιμα. 

Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ “ Βαςικισ Εκπαίδευςθσ” κεωρείται 

θ θμερομθνία που ο Αρχθγόσ-Συντονιςτισ υπογράφει τθν καρτζλα 

προόδου του Εκπαιδευόμενου. 

Το αρχείο (μθτρϊο) με τθν πρόοδο των Στελεχϊν/Μελϊν 

ενθμερϊνεται μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν παραπάνω γνωςτοποίθςθ.  

Αντίςτοιχα, το αρχείο (μθτρϊο) με τθν πρόοδο του Εκπαιδευτι, που 

κεωρείται ότι ζχει επιτυχι ςυμμετοχι ςε «Βαςικι Εκπαίδευςθ», όταν 

τουλάχιςτον 2 Εκπαιδευόμενοί του ολοκλθρϊςουν τθ «Βαςικι 

Εκπαίδευςθ»,  , ενθμερϊνεται μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθ ςχετικι 

γνωςτοποίθςθ του Αρχθγοφ -Συντονιςτι προσ το Τμιμα. 

Καρτζλα προόδου Στελζχουσ 

  

 

 

Μθτρϊο προόδου Στελεχϊν/Μελϊν 

  

 

 

Μθτρϊο προόδου Εκπαιδευτϊν 

 

(Συνζδριο 2015) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΕΟΙ ΟΡΙΗΟΝΣΕ  

 

Θ αντίλθψθ του εαυτοφ μασ και τθσ εικόνασ μασ ςυνικωσ είναι δυνατι μζςα από αυτά που κεωροφμε ότι 

μποροφμε ι δεν μποροφμε να κάνουμε, από τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ μασ. Θ Εκπαίδευςθ αυτι 

δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζρκουν ςε επαφι με υλικό και τεχνικζσ που μποροφν να 

βοθκιςουν ςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ ζκφραςθ του δυναμιςμοφ τουσ. 

 

κοπόσ 

 

Ο ςκοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ είναι ο Εκπαιδευόμενοσ να καλλιεργιςει και να αναπτφξει  ικανότθτεσ 

(προςωπικι ανάπτυξθ) απαραίτθτεσ για μια πιο αποδοτικι προςαρμογι ςτθν κακθμερινότθτα που κα τον 

βοθκιςουν ουςιαςτικά  και ςτο ρόλο του ςτα Οδθγικά δρϊμενα.  

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα για τουσ Εκπαιδευόμενουσ 

 

 Να βελτιϊςουν (μζςα από αςκιςεισ κριτικισ ςκζψθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων, διαλογικϊν 

αντιπαρακζςεων, κατανόθςθ καταςτάςεων και μοντελοποίθςθ διαδικαςιϊν) τθν αντίλθψθ του εαυτοφ 

τουσ.  

  Να ανακαλφψουν τθ ςθμαςία που ζχει θ διαρκισ βελτίωςθ τουσ, ζτςι ϊςτε να προςπακοφν ςυνειδθτά 

για αυτιν.  

 

Ενδεικνυόμενεσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι 

 

Εννοιολογικό Ρλαίςιο βαςιςμζνο ςε Mentoring & Coaching  

 

Τλικό: 

 Διάφορεσ πθγζσ ςχετικά με τον τρόπο καλλιζργειασ και ανάπτυξθσ  ικανοτιτων 

 Ρρακτικι άςκθςθ μζςα από τθν κακθμερινότθτα και τισ διαδικαςίεσ τθσ Οδθγικισ Ομάδασ τθσ του 

ςυμμετζχοντοσ  

 Ρθγζσ ςχετικζσ με  Mentoring & Coaching 

 

Θζματα 

 

Στθν  Εκπαίδευςθ αυτι ο Εκπαιδευτισ βοθκάει - μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ –τον Εκπαιδευόμενο 

να αντιλθφκεί πϊσ μπορεί να αναπτφξει ικανότθτεσ και, αφοφ κάνει πράξθ  τισ διαδικαςίεσ, να τισ 

βελτιϊςει.   

Οι ικανότθτεσ είναι: 

1) Συνεργαςία  

2) Δθμιουργικότθτα / Κριτικι ςκζψθ  

3)  Επικοινωνία (διαπροςωπικι & εςωτερικι) 

4) Αναςτοχαςμόσ  

5) Συναιςκιματα  
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Εκπαιδευτικζσ υνκικεσ - Διαδικαςία  

 

 Πςο το Στζλεχοσ ι Μζλοσ του Τ.Σ. εργάηεται ςτθν Ομάδα του ι ςτο Τ.Σ., ςυνεργάηεται με τον Εκπαιδευτι. 

Στισ ςυναντιςεισ τουσ ςυηθτάνε τθν εξζλιξθ τουσ, τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και τισ ςκζψεισ τουσ ςτα υπό 

ςυηιτθςθ κζματα, τα οποία μπορεί να είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ ι και  τθσ Οδθγικισ 

δραςτθριότθτασ τουσ. Θ ςυνεργαςία αυτι διαρκεί 3-5 μινεσ. Οι ςυναντιςεισ μπορεί να είναι εξ 

αποςτάςεωσ ι δια ηϊςθσ, αν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ.  

 

 φνκεςθ Αρχθγείου 

  

Το  Τμιμα Εκπαιδεφςεων ανακζτει  ςε Εκπαιδευτι τον Εκπαιδευόμενο, όπωσ κάνει και ςτισ άλλεσ 

Εκπαιδεφςεισ.  Κριτιρια όπωσ εντοπιότθτα, προθγοφμενθ αλλθλεπίδραςθ (αν υπάρχει) μεταξφ Εκπαιδευτι 

και Εκπαιδευόμενου, θ θλικία, ο Κλάδοσ και θ Οδθγικι  εμπειρία ςυνεκτιμϊνται.   

 

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

 

Στθν Εκπαίδευςθ αυτι  μπορεί να ςυμμετάςχει κάκε Εκπαιδευόμενοσ που ζχει ολοκλθρϊςει τθ «Βαςικι  

Εκπαίδευςθ».  

  

Ολοκλιρωςθ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ ζχει ςτθ διάκεςι του 3 - 5 μινεσ, για να ολοκλθρϊςει αυτι τθν Εκπαίδευςθ, θ οποία  

ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ, αφοφ ζχει χρθςιμοποιιςει τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ ςε Οδθγικό 

πλαίςιο, ζχει βελτιϊςει, ςφμφωνα με τθν άποψι του και αυτι του Εκπαιδευτι τισ ςυγκεκριμζνεσ 

δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ. 

 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ οφείλει να εκπλθρϊνει τισ ταμειακζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 

με το ποςό που ορίηεται αντιςτοίχωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σ.Ε.Ο. και να διακζτει ταυτότθτα 

μζλουσ του Σ.Ε.Ο. για το τρζχον ζτοσ.   

(Συνζδριο 2021) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΘΓΕΙΑ 

κοπόσ 

 Θ προςωπικι ανάπτυξθ του Εκπαιδευόμενου μζςα από τθ διεφρυνςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ 

διαμόρφωςθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν που του είναι χριςιμεσ για τθν εξζλιξθ του ρόλου του ωσ θγζτθ 

ςτθν ομάδα και ςτθν κοινωνία. Επίςθσ, θ τεκμθρίωςθ τθσ οδθγικισ μεκόδου, ζτςι ϊςτε να μπορεί ο 

Εκπαιδευόμενοσ να δρα ςυνειδθτά και τεκμθριωμζνα ςτο πλαίςιο του ρόλου του, με τρόπο που να 

υποςτθρίηει τον ςκοπό του Οδθγιςμοφ. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

● Να ςυνκζςουν και να υλοποιιςουν δραςτθριότθτεσ, μζςω των οποίων κα εφαρμόςουν τισ οδθγικζσ 

αξίεσ ςτθ ςθμερινι κοινωνία. Να αξιολογιςουν το αποτζλεςμα ζναντι των προςωπικϊν τουσ αξιϊν και 

ςτάςεων και να τισ ενιςχφςουν ςτθν  κακθμερινι ηωι τουσ. 

● Να ςυνκζςουν και να υλοποιιςουν δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ, κατανοϊντασ τθν παιδαγωγικι αξία του 

προγράμματοσ ςτθ φφςθ και εντοπίηοντασ πϊσ αυτό βοθκά να αναπτυχκοφν ςτάςεισ ςυμβατζσ με τισ 

Οδθγικζσ αρχζσ και αξίεσ. 

● Να βιϊςουν ομαδικά τθν εμπειρία τθσ προετοιμαςίασ μεγάλων ζργων, να τα υλοποιιςουν και να 

αξιολογιςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά, τθν ικανότθτα τουσ να ςυνειςφζρουν αποτελεςματικά, τθν 

ικανότθτα ςυνεργαςίασ και θγεςίασ. 

● Να γνωρίςουν νζεσ τεχνικζσ και να χρθςιμοποιιςουν αυτζσ και άλλεσ ςτισ οποίεσ ζχουν εκτεκεί ςτθ 

«Βαςικι Εκπαίδευςθ» για τθν οργάνωςθ, τον προγραμματιςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ  

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων. 

● Να εντοπίςουν τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται για να ζχουν θγετικι ςτάςθ ςτθν προςωπικι, τθν 

κοινωνικι, τθν οδθγικι και κάκε ζκφανςθ τθσ ηωισ τουσ και να πάρουν ανατροφοδότθςθ ςχετικά με 

αυτζσ. 

● Να προςδιορίςουν τθν προςωπικι τουσ ςτάςθ ζναντι τθσ δια βίου μάκθςθσ και εξζλιξθσ και να 

δεςμευτοφν (ι όχι) ςυνειδθτά ςε ζνα προςωπικό πλάνο ανάπτυξθσ.  

(Συνζδριο 2015) 

 

Ενδεικνυόμενεσ Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι  

Πλεσ οι διαδραςτικζσ, όπωσ προςομοίωςθ, μελζτεσ περιπτϊςεων, υλοποίθςθ ζργου, παιχνίδια κ.λπ., αλλά 

και αυτζσ που ευνοοφν τον κριτικό ςτοχαςμό ςτθν εμπειρία. 

 Θζματα 

Θ κεματολογία τθσ Εκπαίδευςθσ «Θγεςία» χτίηει πάνω ςτθν κεματολογία τθσ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» και 

δίνει τθν ευκαιρία για πρακτικι εφαρμογι, ανάλυςθ και ςφνκεςθ ςε μεγαλφτερθ κλίμακα όςων οι 

Εκπαιδευόμενοι ζχουν γνωρίςει και μερικϊσ εφαρμόςει ςτθ ηωι ςτθν ομάδα. 

Τα κζματα αναπτφςςονται ςε δφο άξονεσ, κακζνασ εκ των οποίων αποτελεί τον κορμό των δφο 

Εκπαιδεφςεων «Θγεςία».  
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Αναλυτικότερα:  

«Ηγεσία και Κοινωνία» 

● Κοινωνία, ςυμμετοχι, εκελοντιςμόσ 

● Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 

● Ρλάνο δράςθσ, οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων δράςεων 

● Επικοινωνία  και εκπροςϊπθςθ 

● Δυναμικι ομάδασ 

● Ο Θγζτθσ μζςα μασ 

«Ηγεσία και Φύση» 

● Φφςθ, ςυμμετοχι, εκελοντιςμόσ 

● Ρλάνο δράςθσ, οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων δράςεων ςτθ φφςθ 

● Ηωι ςτθ φφςθ 

● Θ αξία του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ ςτθ Φφςθ 

● Λδεολογία ςτθν πράξθ 

● Ο Θγζτθσ μζςα μασ 

 Εκπαιδευτικζσ υνκικεσ - Διαδικαςία 

Ομαδικι εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςυγκεκριμζνθ διάρκεια και διακριτζσ κεματικζσ ενότθτεσ. Τόςο θ 

Εκπαίδευςθ «Θγεςία και Κοινωνία» όςο και θ Εκπαίδευςθ «Θγεςία και Φφςθ» υλοποιοφνται ωσ ζνα μείγμα 

τυπικισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και βιωματικισ εφαρμογισ. Και για τισ δφο, οι Εκπαιδευόμενοι 

ςυνιςτοφν ομάδεσ εξ αποςτάςεωσ πριν από τθν Εκπαίδευςθ και δουλεφουν για τθν προετοιμαςία μεγάλων 

δράςεων (οι οποίεσ μπορεί και να αποτελοφν μζροσ του ετιςιου ςχεδιαςμοφ του τομζα Ανάπτυξθσ του 

Σ.Ε.Ο.), ενϊ υλοποιοφν τισ δράςεισ ταυτόχρονα με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τθν αποκωδικοποίθςθ 

και προςωπικι αξιολόγθςθ του βιϊματοσ, τόςο για τθν αξία τθσ οδθγικισ μεκόδου ςτθν ανάπτυξθ ενεργϊν 

πολιτϊν, όςο και ζναντι των προςωπικϊν ικανοτιτων και ςτάςεων.  

(Συνζδριο 2015) 

φνκεςθ Αρχθγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι. Ειδικά για τθν «Θγεςία και Φφςθ» απαιτείται κατ’ ελάχιςτον 

και Άδεια Καταςκθνωτι. 

Μζλθ: Εκπαιδευτζσ με Εντολι. Αρικμόσ Εκπαιδευτϊν: Ελάχιςτοσ 6, μζγιςτοσ 10 (ζνασ Εκπαιδευτισ 

αναλαμβάνει τον ρόλο του «Διευκολυντι» (facilitator)  κάκε ομάδασ και ζχει τθν ευκφνθ να υποςτθρίηει  

τθν ομάδα ςε κάκε βιμα για τθν εκπαιδευτικι ανάλυςθ του βιϊματόσ τθσ). 

Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ: όλοσ που τον αναλαμβάνει Εκπαιδευτισ, μζλοσ του Αρχθγείου. Θ λειτουργία 

υλοποιείται από τουσ Εκπαιδευόμενουσ και περιλαμβάνει εκπαιδευτικι προςζγγιςθ. 

Αρικμόσ Εκπαιδευόμενων  

Ελάχιςτοσ 24 – Μζγιςτοσ 30 (κατ’ ελάχιςτον 4 ομάδεσ των 6 ατόμων με μζγιςτο 5 ομάδεσ των 6 ατόμων)  

Αρικμόσ Εκπαιδεφςεων - υνκικεσ διεξαγωγισ 

Θ Εκπαίδευςθ «Θγεςία» αποτελείται από δφο Εκπαιδεφςεισ: 

~ «Θγεςία και Κοινωνία», θ οποία πραγματοποιείται ςε αςτικό περιβάλλον 

~ «Θγεςία και Φφςθ», θ οποία πραγματοποιείται αυςτθρά ςτθ φφςθ 



 Σελίδα 49 
 

 

Διάρκεια 

Κάκε μία από τισ Εκπαιδεφςεισ  «Θγεςία» αποτελείται από τα εξισ ςτάδια: 

1. Ρροετοιμαςία τθσ δράςθσ από πλευράσ των ςυμμετεχόντων διάρκειασ 3 μθνϊν, θ οποία μπορεί να 

γίνεται εξ αποςτάςεωσ. 

2. Ρραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ (διάρκειασ τουλάχιςτον 3 θμερϊν), παρουςία των Εκπαιδευομζνων, ςτο 

εκάςτοτε κατάλλθλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

  

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  

Ρροκειμζνου οι Εκπαιδευόμενοι να ςυμμετάςχουν ςε Εκπαίδευςθ «Θγεςία», κα πρζπει να ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθν Εκπαίδευςθ «Νζοι Ορίηοντεσ».  

Ολοκλιρωςθ 

Θ Εκπαίδευςθ «Θγεςία» ολοκλθρϊνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενοσ παρακολουκιςει με επιτυχία και τισ δφο 

προαναφερκείςεσ Εκπαιδεφςεισ. 

Τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ του Τμιματοσ ςχετικά με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ «Θγεςία» από τον 

Εκπαιδευόμενο φζρει ο Αρχθγόσ τθσ δεφτερθσ ςε ςειρά Εκπαίδευςθσ που παρακολοφκθςε ο 

Εκπαιδευόμενοσ  («Θγεςία και Κοινωνία» ι «Θγεςία και Φφςθ»). 

(Συνζδριο 2015, 2021) 
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 Μζροσ 2ο ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΚΑΣΑΚΘΝΩΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

 

Θ Τεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ δίνει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν επιτυχθμζνθ ανάλθψθ του ρόλου 

του Αρχθγοφ Καταςκινωςθσ.  

 

κοπόσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

καταςκινωςθσ και, πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Να αποκτιςει γνϊςθ και δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 Ρρογραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

 Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα ςτθν Καταςκινωςθ 

 Λειτουργία Καταςκινωςθσ 

 Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςει το ρόλο του όςον αφορά ςτισ ικανότθτεσ Διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Ρόρων 

ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

 Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ καταςκινωςθ είναι ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Ραιδαγωγικοφ Στόχου κάκε Κλάδου, ζτςι όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται, ςυνδυάηοντασ το Σκοπό 

και το Ρλαίςιο Αξιϊν του Οδθγιςμοφ, τθν Οδθγικι Μζκοδο και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των 

παιδιϊν/εφιβων. 

 

Είδθ Καταςκθνωτικϊν Σεχνικϊν 

1. Τεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ πλάι ςε Οδθγικι Καταςκινωςθ (Χαροφμενο Ταξίδι, Χαροφμενο 

Δάςοσ, Καταςκινωςθ Οδθγϊν ι Καταςκινωςθ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ) 

2. Τεχνικι Τετρακλαδικι  

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Αρχθγοί 4 Κλάδων που: 

1. Ζχουν  λοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

2. Ζχουν θλικία: 

● Για τον Κλάδο Αςτεριϊν 23 ετϊν 

● Για τον Κλάδο Ρουλιϊν και Οδθγϊν 20 ετϊν 

● Για τον Κλάδο Μεγάλων Οδθγϊν 22 ετϊν 

3. Ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ωσ μζλοσ Αρχθγείου ςε τρεισ (3) καταςκθνϊςεισ με ρόλο Υπαρχθγοφ ςε 2 από 

αυτζσ, μία Υπαρχθγοφ Ρρογράμματοσ και μία Υπαρχθγοφ Λειτουργίασ. Ειδικά για τον Κλάδο Αςτεριϊν  

πρζπει επιπλζον να ζχει ςυμμετοχι ςε Χαροφμενο Ταξίδι ωσ  Υπεφκυνοσ Ρεντάδασ.  

4. Ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ςτο Αρχθγείο Οδθγικισ Ομάδασ του αντίςτοιχου Κλάδου μζςα ςτα τζςςερα 

(4) τελευταία χρόνια  

5. Ζχουν διατελζςει Αρχθγοί με Εντολι.  

 

Σχόλιο [ΑΝ1]: Ρροτείνουμε να 

προςτεκεί ωσ πρϊτο ςθμείο. 
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Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ςυμμετάςχουν και άτομα που δεν ζχουν κάποια από τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ, αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και του 

Κλάδου. 

 

Διάρκεια 

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Αςτεριϊν: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (4) παράλλθλα με Χαροφμενο Ταξίδι.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Ρουλιϊν: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων τουλάχιςτον οι πζντε (5) παράλλθλα με Χαροφμενο Δάςοσ.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Οδθγϊν: Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων οι δφο (2) είναι προκαταςκινωςθ και οι οκτϊ (8) παράλλθλα με καταςκινωςθ Οδθγϊν.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Μεγάλων Οδθγϊν: Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, 

παράλλθλα με Καταςκινωςθ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ.  

● Για τθν Τετρακλαδικι: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ. 

 

Αρικμόσ υμμετεχόντων 

Συμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων με ςφμφωνθ γνϊμθ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

Για τθν Τετρακλαδικι ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι 12-30 Εκπαιδευόμενοι. 

 

φνκεςθ Αρχθγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  

Τα Αρχθγεία των Τεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Τμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

Σε Αρχθγείο Τεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Υποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 

 

Θεματολογία 

1. Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου  

2. Στιςιμο Καταςκινωςθσ:  

o Μεγάλεσ καταςκευζσ (Ρφλθ , Λςτόσ, Τραπεηαρία, Ρερίφραξθ)  

o Σκθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Τζντεσ  

o Υπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Υγιεινισ, Ρλφςιμο Ριάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ)  

o Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ  

3. Αςφάλεια καταςκθνωτϊν και κανόνεσ Υγιεινισ   

4. Λειτουργία καταςκινωςθσ και ο ρόλοσ του Υπαρχθγοφ Λειτουργίασ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, 

λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

5. Οργάνωςθ και προετοιμαςία Καταςκινωςθσ (Χρονοδιάγραμμα Ρροετοιμαςίασ, Επιλογι και Επίςκεψθ 

Χϊρου Καταςκινωςθσ, Σφνκεςθ Αρχθγείου, Υπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, Συνάντθςθ Γονζων) 

6. Θ Οδθγικι Μζκοδοσ ςτθν Καταςκινωςθ και ο ρόλοσ του Υπαρχθγοφ Ρρογράμματοσ:  
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● Οδθγικό Ρρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρικι Λδζα, Μεγάλα Ραιχνίδια, Νυχτερινά Ραιχνίδια, 

Εργαςτιρια, Ραιχνίδια, Τραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, Τελετζσ, Extreme Sports, 

Σχεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά αναμνθςτικά, ντοςιζ),  

 Αυτοδιοίκθςθ 

 Ατομικι Ρρόοδοσ  

7. Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ τροφίμων, διαιτολόγιο, 

ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο). 

8. Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ Σχζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων – Δυναμικι Ομάδασ 

9. Το παιδί ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

10. Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ  

11. όλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (Στυλ θγεςίασ, όλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ του Αρχθγοφ, προςωπικζσ 

θγετικζσ ικανότθτεσ)   

 

Αξιολόγθςθ Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκθνωτικισ   

Θ αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Τεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Κετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Κετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  

    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

  

Συνζδριο 2005 

 
Στο τζλοσ τθσ Τεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Τ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Τ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι.
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

Θ Τεχνικι Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν δίνει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν επιτυχθμζνθ ανάλθψθ του ρόλου 

του Εκπαιδευτι. 

κοπόσ: Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει το ρόλο και τθν ευκφνθ του 

Εκπαιδευτι. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Εκπαιδευόμενοσ: 

1. Να ςυνειδθτοποιιςει τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Σ.Ε.Ο. 

2. Να αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα του επιτρζπουν να: 

● Ρροετοιμάηει και να παρουςιάηει ζνα εκπαιδευτικό κζμα ςε κοινό. 

● Συμμετζχει ενεργά και αποτελεςματικά ςτθν οργάνωςθ μιασ Εκπαίδευςθσ ι μιασ Εκπαιδευτικισ 

Δραςτθριότθτασ. 

Ριο αναλυτικά, τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ Εκπαίδευςθσ αυτισ είναι: 

Οι ςυμμετζχοντεσ: 

1. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ευκφνθ του ρόλου που καλοφνται να αναλάβουν μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ. 

2. Να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ ςχετικά  με το γιατί και το πϊσ μακαίνουν οι ενιλικεσ και να αντιλθφκοφν 

τθ ςθμαςία τθσ ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων. 

3. Να εκτεκοφν και να πειραματιςτοφν με τα τεχνικά μζςα και τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ που 

χρθςιμοποιοφμε ςτο Σ.Ε.Ο. ι/και αλλοφ και να εκτιμιςουν πϊσ αυτά εφαρμόηονται ςτθν εκάςτοτε 

εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. 

4. Να είναι ςε κζςθ να αντιλθφκοφν πϊσ ςτοχοκετοφμε για τα επόμενα βιματα προόδου του 

Εκπαιδευόμενου, πϊσ παρακολουκοφμε τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ του ζναντι των ςτόχων μζςα ςτο χρόνο 

και πϊσ επιλζγουμε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ αυτι τθ ςτοχοκεςία (ανανεωμζνθ ταξινομία 

εκπαιδευτικϊν ςτόχων κατά BLOOM). 

5. Να γνωρίςουν πϊσ οργανϊνεται ζνα επιτυχθμζνο εκπαιδευτικό κζμα και να το πραγματοποιιςουν.  

6. Να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που αποκτοφν υποςτθριηόμενοι από ζναν ζμπειρο 

Εκπαιδευτι – μζντορα, προκειμζνου να βοθκιςουν ζναν Εκπαιδευόμενο να βελτιϊςει τισ δικζσ του 

γνϊςεισ και ικανότθτεσ. 

7. Να επιβεβαιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε κζματα Οδθγικισ μεκόδου και ιδεολογίασ. 

8. Να επικαιροποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ και τθν κατανόθςθ για το εκάςτοτε ιςχφον εκπαιδευτικό ςχιμα 

και τον ςκοπό που επιτελεί. 

9. Να αξιολογιςουν κατά πόςο τουσ ταιριάηει ο ρόλοσ του Εκπαιδευτι ενθλίκων μελϊν του Σ.Ε.Ο. και να 

αποδεχτοφν το πεδίο εφαρμογισ αυτοφ του ρόλου. 

 

(Συνζδριο 2015) 
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Θεματολογία 

Τα κζματα που πρζπει να καλφπτονται κατά τθν κατ’ ελάχιςτον τετραιμερθ 1θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Εκπαιδευτϊν είναι:  

1. Ρόλοσ - Ευκφνθ Εκπαιδευτι και θ Οδθγικι Ιδεολογία ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να ςυνειδθτοποιιςει ο Εκπαιδευόμενοσ το ρόλο και τθν ευκφνθ που 

καλείται να αναλάβει επιλζγοντασ το ρόλο του Εκπαιδευτι, να αντιλθφκεί το εφροσ εφαρμογισ του και τισ 

αξίεσ που καλείται να αςπαςτεί και να μεταλαμπαδεφςει. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα είναι: 

❖ Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ Εκπαίδευςθ προςανατολίηεται ςτθ μετακίνθςθ του Εκπαιδευόμενου 

(ανκρϊπου) και όχι ςτθν μετάδοςθ γνϊςεων (τεχνικό αντικείμενο). 

❖ Να κατανοιςει πωσ ο ρόλοσ που καλείται να αναλάβει υπερβαίνει τα ςτενά όρια των εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων και απαιτεί να δρα με τθν ίδια εκπαιδευτικι αντίλθψθ ςε όλεσ τισ δράςεισ του μζςα ι 

ζξω από το Σ.Ε.Ο. ωσ φορζασ των αξιϊν του Οδθγιςμοφ. 

❖ Να αντιλθφκεί το πολυδιάςτατο περιβάλλον μζςα ςτο οποίο καλείται να λειτουργεί κακϊσ και πϊσ αυτό 

επιδρά ςτθν προδιάκεςθ, τθν αντίλθψθ και τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ των Εκπαιδευομζνων του. 

❖ Να ςυνειδθτοποιιςει τισ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει ι να αναπτφξει προκειμζνου να μπορεί να 

ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του ρόλου. 

❖ Να αποδεχκεί ότι ςτο ρόλο αυτό κα πρζπει να αξιολογεί ςυνεχϊσ τθν απόδοςι του και να επιδιϊκει να 

βελτιϊνεται διαρκϊσ, να γίνεται ο ίδιοσ πρϊτοσ παράδειγμα τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ. 

Διάρκεια: 2.5-3 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό  

2.    Σο ιςχφον εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςχιμα του .Ε.Ο. και θ πρόοδοσ του Εκπαιδευτι 

τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι Εκπαιδευόμενοι να αντιλθφκοφν τθ φιλοςοφία και τισ αρχζσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ του Σ.Ε.Ο. και τον τρόπο που αυτζσ εφαρμόηονται ςτισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, να ανακαλζςουν ι να γνωρίςουν τθ δομι και το περιεχόμενο του εκάςτοτε ιςχφοντοσ 

εκπαιδευτικοφ ςχιματοσ και το πϊσ αυτό ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο του Εκπαιδευόμενου. Επιπλζον, 

επιδιϊκεται να γίνει κατανοθτι και θ εξελικτικι πρόοδοσ του Εκπαιδευτι με βάςθ τα εκάςτοτε ιςχφοντα. 

Διάρκεια: 1-2 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό  

3.     Ανανεωμζνθ Σαξινομία διδακτικϊν τόχων κατά Bloom 

τόχοσ είναι να γνωρίςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν Εκπαίδευςθ τον τρόπο αξιοποίθςθσ τθσ ανανεωμζνθσ 

ταξινομίασ εκπαιδευτικϊν ςτόχων κατ’ ελάχιςτον ςτο γνωςτικό και ςυναιςκθματικό πεδίο, ζτςι ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να κάνουν ςωςτι ςτοχοκεςία για κάκε Εκπαιδευόμενό τουσ ςτο μζλλον και να μποροφν να 

επιλζγουν τισ ςωςτζσ δραςτθριότθτεσ και μεκόδουσ για τθν Εκπαίδευςθ που υλοποιοφν. 

Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα είναι: 

❖ Να αντιλθφκοφν οι ςυμμετζχοντεσ τθν αλλθλουχία και τθ ςθμαςία τθσ ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν, τθσ ςτοχοκεςίασ και τθσ αξιολόγθςθσ του βακμοφ προόδου του Εκπαιδευόμενου τουσ ζναντι 

των ςτόχων που είχαν κζςει, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να επαναςχεδιάηουν νζεσ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που να προςκζτουν αξία ςτουσ Εκπαιδευόμενοφσ τουσ. 
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❖  Να είναι ςε κζςθ να διεξάγουν ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που αφορά τόςο ςτισ γνϊςεισ όςο 

και ςτισ ικανότθτεσ και τισ ςτάςεισ των Εκπαιδευομζνων τουσ. 

❖  Να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν ςε βάκοσ χρόνου τθν ταξινομία εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςτθν ανάπτυξθ 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για τουσ Εκπαιδευόμενοφσ τουσ. 

Διάρκεια: 2.5-3 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό 

 

4.       Διαδικαςία Μάκθςθσ και Αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να γνωρίςουν οι Εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο μακαίνει ο 

άνκρωποσ και ειδικότερα οι ενιλικεσ. 

Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα του κζματοσ αυτοφ είναι: 

❖ Να κατανοιςουν τον τρόπο που μακαίνει ο άνκρωποσ και τθ διαφορετικότθτα ςτον προτιμθτζο τρόπο 

μάκθςθσ. 

❖ Να εντοπίςουν τισ διαφορζσ ενιλικων Εκπαιδευομζνων από ανιλικουσ. 

❖ Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι ανάγκεσ των ενιλικων Εκπαιδευομζνων ζχουν επίδραςθ ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν υλοποίθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ και να κατανοιςουν ποιεσ είναι αυτζσ οι ανάγκεσ. 

❖ Να εξοικειωκοφν με τισ πιο διαδεδομζνεσ κεωρίεσ μάκθςθσ ενθλίκων. 

❖ Να ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο του Εκπαιδευτι ενθλίκων ωσ  διευκολυντι μάκθςθσ 

 

 Διάρκεια: 1-2 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό  

5.    Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι 

τόχοσ του κζματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν Τ.Ε.Ε. να γνωρίςουν και να εφαρμόςουν διαφορετικζσ 

εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. 

Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα είναι: 

❖ Να γνωρίςουν και να ζχουν τθν ευκαιρία να εφαρμόςουν κάποιεσ από τισ μεκόδουσ όπωσ θ ομιλία, θ 

παρουςίαςθ, θ ομάδα εργαςίασ, θ μελζτθ περιπτϊςεων, θ ανάλθψθ ρόλων, το παιχνίδι, το coaching και 

το mentoring και άλλα κατά περίπτωςθ, τα κετικά και τα αρνθτικά κάκε μεκόδου και το πότε ενδείκνυται 

να χρθςιμοποιείται. 

❖ Να πειραματιςτοφν ςτθ χριςθ κάποιων από αυτζσ. 

 

Διάρκεια: 1.5-2.5 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό  

6.    Χριςθ Οπτικοακουςτικϊν μζςων και τεχνικζσ Παρουςίαςθσ/ Ο εκπαιδευτισ επί ςκθνισ 

τόχοσ του κζματοσ είναι να γνωρίςουν οι Εκπαιδευόμενοι τα οπτικοακουςτικά μζςα που χρθςιμοποιοφμε 

ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο Σ.Ε.Ο. και τισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ χριςθ τουσ ςε 

παρουςιάςεισ ι άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα είναι: 

❖ Να εξοικειωκοφν με τα μυςτικά ορκισ χριςθσ διαφόρων μζςων , ςυμβαδίηοντασ πάντα με τθν 

τεχνολογικι πρόοδο και εξζλιξθ, αλλά επίςθσ και άλλα διαχρονικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται 

ανεξαρτιτωσ τεχνολογίασ. 

❖ Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν τα βζλτιςτα μζςα ανάλογα με τισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ 

εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, το είδοσ του κζματοσ και τα χαρακτθριςτικά των Εκπαιδευομζνων. 

❖ Να αντιλθφκοφν τθ χριςθ του ςϊματοσ τουσ, του λόγου τουσ και των μθ λεκτικϊν μθνυμάτων που 

ςτζλνουν ωσ μζςα που, αξιοποιϊντασ τα ςωςτά, μποροφν να επιτφχουν βελτιωμζνα αποτελζςματα 

προςοχισ και ςυμμετοχισ του κοινοφ τουσ. 

      Διάρκεια: 1.5-2.5 ϊρεσ ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και το κοινό.  

7.    Προετοιμαςία  και οργάνωςθ Εκπαιδευτικοφ Θζματοσ 

τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να αντιλθφκοφν οι Εκπαιδευόμενοι τθσ Τ.Ε.Ε. τθ ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ και 

επαρκοφσ προετοιμαςίασ πριν από κάκε εμπλοκι ςε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα και να ςυνκζςουν από 

όλα τα κζματα γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει, προκειμζνου να προετοιμάςουν ζνα εκπαιδευτικό κζμα, 

παίρνοντασ δεδομζνα που αφοροφν ςτο κοινό τουσ, τισ ανάγκεσ τουσ και τισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ του 

κζματοσ, ενϊ κα υλοποιιςουν και τθν παρουςίαςθ ςε κοινό, τουλάχιςτον ενόσ μζρουσ του κζματοσ, με 

βάςθ τισ προδιαγραφζσ που κα τουσ δοκοφν. 

Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα είναι: 

❖ Να ςυνειδθτοποιιςει ο ςυμμετζχων ςτθν Εκπαίδευςθ Τ.Ε.Ε. ότι πριν από κάκε εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα πρζπει να ζχει πραγματοποιιςει ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, για να είναι ςε 

κζςθ να ςχεδιάςει τθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. 

❖ Να αντιλθφκεί τθν αξία του να επιςτρζφει ςτισ πθγζσ για επιβεβαίωςθ και διεφρυνςθ τθσ δικισ τθσ/του 

ςχετικισ γνϊςθσ και τθ ςθμαςία να αιςκάνεται ο ίδιοσ αςφαλισ για το μζροσ τθσ γνϊςθσ που κατζχει. 

❖ Να μπορεί να κζςει ςτόχουσ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ανίχνευςθσ, να δομιςει ςε ςαφι 

προαποφαςιςμζνα όρια ζνα κζμα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει και να αντιλαμβάνεται τθ 

ςθμαςία του να ζχει άριςτα προετοιμαςτεί, για να τθριςει τα χρονικά αυτά όρια επιλζγοντασ τισ 

καταλλθλότερεσ μεκόδουσ. 

❖ Να μπορεί με βάςθ το ςτόχο τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, το κοινό, τισ επιλεγείςεσ μεκόδουσ και τισ 

ςυνκικεσ διεξαγωγισ να επιλζξει τα βζλτιςτα εποπτικά μζςα. 

❖ Να αξιολογιςει το χρόνο που απαιτείται να αφιερϊςει προκειμζνου το ςυνολικό αποτζλεςμα να είναι 

ποιοτικό και αποτελεςματικό. 

❖ Να αντιλθφκεί τθ διαφορά ςτθν οργάνωςθ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ 

Εκπαιδεφςεισ του εκπαιδευτικοφ Σχιματοσ του Σ.Ε.Ο. (εξ αποςτάςεωσ και ζνασ προσ ζναν, δια ηϊςθσ και 

ζνασ προσ πολλοφσ). 

❖ Να αξιολογιςει τθ ςθμαςία τθσ διεξαγωγισ πρόβασ. 

❖ Να αναλφςει ζνα εκπαιδευτικό κζμα με τισ ενδεικνυόμενεσ μεκόδουσ και τα μζςα που κα 

χρθςιμοποιιςει για κάκε ζναν από τουσ ςτόχουσ τθσ ταξινομίασ Bloom που ζχει κζςει για το κοινό του, 

αξιοποιϊντασ τον Εκπαιδευτι του (και εφόςον επικυμεί και κάποιον ςυνεκπαιδευόμενο) ωσ κακοδθγθτι 

(coach). 

❖  Να υλοποιιςει μία παρουςίαςθ.  
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❖ Να μάκει πϊσ να λαμβάνει και να δίνει ανατροφοδότθςθ προςανατολιςμζνθ ςτθ βελτίωςθ του λιπτθ 

και να εξαςκιςει πρακτικά τθ γνϊςθ αυτι. 

❖ Να προςφζρει κακοδιγθςθ ςε ςυνεκπαιδευομζνουσ του. 

❖ Να κάνει αυτοαξιολόγθςθ βλζποντασ εκ νζου τθν παρουςίαςιτου και να εντοπίςει τισ περιοχζσ ςτισ 

οποίεσ απαιτείται να δουλζψει περιςςότερο για να βελτιωκεί, ζναντι των απαιτοφμενων του ρόλου του 

Εκπαιδευτι. 

❖ Να ζχει δθμιουργιςει μία προςωπικι λίςτα ελζγχου που πρζπει να παρακολουκεί κατά τθν 

προετοιμαςία, τθ διεξαγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ του δραςτθριότθτασ. 

 

Διάρκεια: 1-2 ϊρεσ για τθν ειςιγθςθ, 3-4 ϊρεσ για τθν προετοιμαςία και τθν ανατροφοδότθςθ  

του Εκπαιδευτι του, 4-5 ϊρεσ για τισ παρουςιάςεισ και 4-5 ϊρεσ για τθν ανατροφοδότθςθ από όλουσ και 

τθν αυτοαξιολόγθςθ, ανάλογα με τθν ανίχνευςθ αναγκϊν και τον αρικμό του κοινοφ.  

8.    Θ Οδθγικι Μζκοδοσ ςτον Κλάδο Εξειδίκευςθσ 

τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να επιβεβαιϊςει ο Εκπαιδευόμενοσ τθσ Τ.Ε.Ε. τισ γνϊςεισ του ωσ προσ τον 

τρόπο εφαρμογισ τθσ οδθγικισ μεκόδου ςτον Κλάδο που εξειδικεφεται. 

Το κζμα προςφζρεται και ςαν μία πρϊτθ πλατφόρμα προςπάκειασ ανάλυςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ κζματοσ 

και για πειραματιςμό ςε κζματα ςφνκεςθσ αναγκϊν, ςτόχων, μεκόδων, μζςων ςτο ςχετικά αςφαλζσ 

γνωςτικό αντικείμενο του Κλάδου. Επίςθσ προςφζρεται για επιλογι ςυνεκπαιδευομζνων – coach, με ςκοπό 

τθ ςυνεργατικι ανατροφοδότθςθ και τον πειραματιςμό ςτθ μζκοδο του coaching. 

Διάρκεια: 2-3 ϊρεσ     

 (Συνζδριο 2015) 

υνκικεσ Διεξαγωγισ «Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν»: 

Θ «Τεχνικι Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν» ολοκλθρϊνεται ςε 3 φάςεισ μζςα ςε 18 μινεσ, εκτόσ αν υπάρχουν 

ειδικζσ ςυνκικεσ, οπότε λαμβάνει μζριμνα το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςε ςυνεργαςία με το Αρχθγείο τθσ 

Εκπαίδευςθσ και αναγγζλλει τον χρόνο παράταςθσ ολοκλιρωςθσ.  

Θ 1θ φάςθ αποτελεί ομαδικι εκπαιδευτικι διαδικαςία, διάρκειασ κατ’ ελάχιςτον τεςςάρων θμερϊν. Τα 

κζματα τθσ 1θσ φάςθσ αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων και ικανοτιτων των Εκπαιδευομζνων γφρω από 

τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  

Στο τζλοσ τθσ 1θσ φάςθσ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότθςθ από το Αρχθγείο για το αν 

διαφαίνεται θ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςτον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, εφόςον το επικυμοφν, οι 

Εκπαιδευόμενοι δθλϊνουν ςυμμετοχι ςτθ 2θ φάςθ τθσ Εκπαίδευςθσ. Εφόςον το Αρχθγείο ςυμφωνιςει, 

ςυνεχίηουν ςτθ 2θ φάςθ ωσ Υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ.  

Θ 2θ φάςθ διεξαγωγισ τθσ Εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ, όπου οι υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ 

προετοιμάηουν με τθν υποςτιριξθ ενόσ Εκπαιδευτι του Αρχθγείου τθσ Τ.Ε.Ε. (coach): 

❖ δφο γενικά εκπαιδευτικά κζματα και ζνα εκπαιδευτικό κζμα κλάδου ι Τ.Σ. ςε Εκπαιδεφςεισ ι άλλεσ 

οργανωμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, πλθν τθσ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ»  (ςυμμετοχι ςε 2 

Εκπαιδεφςεισ ι µία Εκπαίδευςθ και µία Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα). Το κζμα που αναλαμβάνουν είναι 
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κατά προτίμθςθ ςε γνωςτικό αντικείμενο κοντά ςτισ εμπειρίεσ τουσ, προκειμζνου να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να εφαρμόςουν τισ νεοαποκτθκείςεσ γνϊςεισ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα.  

ι 

❖ αναλαμβάνουν και ολοκλθρϊνουν τθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ» εξ αποςτάςεωσ με τουλάχιςτον ζναν 

Εκπαιδευόμενο και ζνα εκπαιδευτικό κζμα ςε άλλθ Εκπαίδευςθ ι άλλθ οργανωμζνθ εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα.   

Κατά τθ 2θ φάςθ οι Υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςε Αρχθγείο Εκπαίδευςθσ 

«Θγεςία», ενϊ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε Αρχθγείο Τεχνικισ Καταςκθνωτικισ Εκπαίδευςθσ, εφόςον 

ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 

Σε αυτι τθ φάςθ τα µζλθ του Αρχθγείου τθσ Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνουν το ρόλο του κακοδθγθτι (coach) και 

παρακολουκοφν τθν πρόοδο και τθν προετοιμαςία των Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν και ςυνεργάηονται, όπου 

χρειαςτεί, µε τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία οι Υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ κα ςυμμετάςχουν. Στο 

τζλοσ κάκε Εκπαίδευςθσ ο Αρχθγόσ ςυμπλθρϊνει ειδικό ζντυπο αξιολόγθςθσ Υποψθφίων Εκπαιδευτϊν και 

το ςτζλνει ςτο Αρχθγείο τθσ Τ.Ε.Ε.  

Αν κάποιοι Υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ δεν καταφζρουν να ολοκλθρϊςουν τθ 2θ  φάςθ τθσ Τ.Ε.Ε. ςτο 

προβλεπόμενο διάςτθμα µε υπαιτιότθτα του Τµιµατοσ Εκπαιδεφςεων, τουσ δίνεται παράταςθ τζτοιου 

διαςτιματοσ, όςο κρίνεται απαραίτθτο, για να ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν.  

Στθν 3θ φάςθ γίνεται θ τελικι αξιολόγθςθ: Με τθν ολοκλιρωςθ των προχποκζςεων τθσ 2θσ φάςθσ από τον 

Υποψιφιο Εκπαιδευτι, ο Αρχθγόσ τθσ Τ.Ε.Ε. ςυηθτά μαηί του και μετά ςε ςυνεργαςία με το Αρχθγείο τθσ 

Τ.Ε.Ε. διαμορφϊνουν τθν τελικι ειςιγθςθ προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, για να του δοκεί ι όχι Άδεια 

Εκπαιδευτι. 

Δικαίωμα υμμετοχισ ωσ Εκπαιδευόμενοι ζχουν: 

● Στελζχθ Ομάδων 

● Μζλθ Τοπικϊν Συμβουλίων, Τοπικοί Ζφοροι, 

● Ζφοροι Κλάδων και Ζφοροι Ρεριφζρειασ 

● Βοθκοί Εφόρων 

● Ενιλικα µζλθ του Σ.Ε.Ο. που το ακαδθμαϊκό τουσ υπόβακρο ι και θ ςταδιοδρομία τουσ είναι ςχετικά µε 

τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

 

 Προχποκζςεισ υμμετοχισ: 

● Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν προβλεπόμενθ Γενικι Εκπαίδευςθ.  

● Να ζχουν τουλάχιςτον 2 χρόνια αποδοτικισ Αρχθγίασ Ομάδασ ι ςυµµετοχι ςε Τοπικό Συμβοφλιο μζςα 

ςτθν τελευταία  πενταετία ι ςυμμετοχι ςτο ςφνολο. 

● Να ζχουν προτακεί από Τομείσ Ανάπτυξθσ όλων των επιπζδων τθσ Οργάνωςθσ του Σ.Ε.Ο. 

 

 φνκεςθ Αρχθγείου: 

● Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ µε Δίπλωμα και Εντολι  

● Μζλθ: Εκπαιδευτζσ µε Δίπλωμα ι Άδεια και Εντολι 

● Ειδικοί (αν κρίνεται απαραίτθτο από το Αρχθγείο) 

● Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ, ανάλογα µε τισ ανάγκεσ του χϊρου διεξαγωγισ τθσ Εκπαίδευςθσ               

(Συνζδριο 2015) 
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ «ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟ» 

 

Θ Τεχνικι Εκπαίδευςθ «Διεκνζσ Διαβατιριο» δίνει τα απαραίτθτα εφόδια ςτα Στελζχθ για τθ ςωςτι και 

αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ του ΣΕΟ ςε εκνικζσ και διεκνείσ διοργανϊςεισ. 

Το Διεκνζσ Διαβατιριο είναι προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι μζλουσ μασ ςε Διεκνι Οδθγικι δραςτθριότθτα 

ι εκπροςϊπθςθ. Τθν ευκφνθ τθσ Εκπαίδευςθσ ζχει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 

Διεκνϊν Σχζςεων. 

κοπόσ 

Οι Εκπαιδευόμενοι αποκτοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ϊςτε να είναι καλφτερα προετοιμαςμζνοι, για να:  

● ςυμμετζχουν ςε κάποια Διεκνι Οδθγικι / Ρροςκοπικι Δραςτθριότθτα ι να οργανϊνουν Διεκνι 

Οδθγικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα. 

● ςυμμετζχουν και να εκπροςωποφν το Σ.Ε.Ο. ςε Εκνικά ι Διεκνι FORΑ.  

● προάγουν τθν ιδζα τθσ παγκοςμιότθτασ ςτθν Ομάδα, ςτο Τοπικό τουσ Τμιμα ι ςε κάκε άλλθ Οδθγικι 

τουσ δραςτθριότθτα. 

Θεματολογία  

 Ραγκόςμιοσ Οδθγιςμόσ  - WAGGGS- ευκαιρίεσ/δυνατότθτεσ  (2.5h) 

 Ρρογράμματα WAGGGS - Ρακζτο δράςεων τθσ WAGGGS για τθν Θμζρασ Σκζψθσ (2.5h) 

 Lobbying & Advocacy   (2h) 

 Ραρουςίαςθ τθσ Ελλάδασ, Οργάνωςθ Ελλθνικισ Βραδιάσ (κεωρία και πράξθ)(3h) 

 Εκνικά κζματα (1.5h) 

 Οργάνωςθ Ταξιδίου (1h)  

 Χειριςμόσ Κρίςεων (1h) 

 όλοσ Ευκφνθ Στελζχουσ (1.5h) 

Δικαίωμα υμμετοχισ ωσ Εκπαιδευόμενεσ/Εκπαιδευόμενοι ζχουν:  

❖ Στελζχθ Ομάδων  

❖ Εκπαιδευτζσ με Εντολι  

❖ Καταςκθνωτζσ με Εντολι 

❖ Μζλθ Τοπικϊν Συμβουλίων, Τοπικοί Ζφοροι  

❖ Ζφοροι Κλάδων και Ζφοροι Ρεριφζρειασ  

❖ Βοθκοί Εφόρων  

Προχποκζςεισ υμμετοχισ 

❖ Να μιλοφν καλά Αγγλικά ι Γαλλικά ι Λςπανικά ι Αραβικά. (Κάκε άλλθ ξζνθ γλϊςςα είναι πρόςκετο 

προςόν). 

❖ Να είναι τουλάχιςτον 18 ετϊν 

❖ Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν προβλεπόμενθ «Βαςικι Εκπαίδευςθ»  

❖ Να ζχουν ςυμμετάςχει ωσ μζλθ Αρχθγείου ςτθν Ελλάδα ςε τουλάχιςτον μία καταςκινωςθ. 
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Διάρκεια  

Δφο (2) θμζρεσ ι 15 Εκπαιδευτικζσ ϊρεσ. 

Αρικμόσ Εκπαιδευομζνων  

Τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) άτομα. 

Αρχθγείο 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι ι Εκπαιδευτισ με Άδεια και Εντολι που ζχει ζμπειρο 

Εκπαιδευτι με Δίπλωμα και Εντολι ωσ ςφμβουλο, για να τον βοθκιςει ςτθν προετοιμαςία, 

πραγματοποίθςθ και αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ.            

Μζλθ: Εκπαιδευτζσ με  Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι 

Ειδικοί:  Αν κρίνεται απαραίτθτο από το Αρχθγείο 

 

Τα μζλθ του Αρχθγείου επικυμθτό είναι να ζχουν παρακολουκιςει τθν Τεχνικι Εκπαίδευςθ «Διεκνζσ 

Διαβατιριο» και να ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ςτο Εξωτερικό.  

(Συνζδριο 2021) 
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Μζροσ 3ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
 

Εκπαίδευςθ ςτθν ενςωμάτωςθ ΑμεΑ ςτον Οδθγιςμό 

τόχοσ τθσ Εκπαίδευςθσ είναι κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν 

ευκφνθ τθσ λειτουργίασ Ειδικισ Ομάδασ ι τθσ ενςωμάτωςθσ παιδιϊν και νζων με αναπθρία ςτθν Ομάδα.  

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

1. Να αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικά με τισ αναπθρίεσ που απαντϊνται  πιο ςυχνά ςτισ Ομάδεσ μασ. 

2. Να γνωρίςει τισ ιδιαιτερότθτεσ ςυμπεριφοράσ και διαχείριςισ τουσ ςτα Άτομα με Αναπθρία 

και να μπορεί ζμπρακτα να εφαρμόςει αυτι τθ γνϊςθ. 

3. Να αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ϊςτε να είναι ζτοιμοσ και ικανόσ να εφαρμόςει το Οδθγικό 

Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα ςε Ειδικζσ Ομάδεσ ι ςε Ομάδεσ, ςτισ οποίεσ ζχει γίνει ενςωμάτωςθ ατόμων με 

αναπθρία. 

4. Να αποκτιςει τα απαραίτθτα προςόντα για τθν επιτυχθμζνθ ανάλθψθ του ρόλου Στελζχουσ που 

αςχολείται με παιδιά με αναπθρία. 

(Συνζδριο 2015) 

Θεματολογία 

1. Οι αναπθρίεσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ ( Διάρκεια 1 ½ ϊρα) 

Ραρουςίαςθ όλων των αναπθριϊν (κινθτικά, ςωματικά, ψυχικά, νοθτικά ςφνδρομα) και των κφριων 

χαρακτθριςτικϊν αναγνϊριςισ τουσ. 

 

2. Cap - Handi – Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ (Διάρκεια 1 ½ ϊρα) 

Οι Εκπαιδευόμενοι μζςω βιωματικϊν δραςτθριοτιτων να κατανοιςουν τθ φφςθ, τισ ιδιαιτερότθτεσ και 

τισ δυςκολίεσ κάκε αναπθρίασ. 

 

3. Προςαρμογι Οδθγικοφ Παιδαγωγικοφ Προγράμματοσ για παιδιά  με αναπθρία (ειδικι ομάδα – 

ενςωμάτωςθ)  (Διάρκεια 2 ½ ϊρεσ) 

- Ρροςαρμογι Ρρογράμματοσ-Συγκζντρωςθσ, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ των παιδιϊν / νζων με 

αναπθρία. 

- Δθμιουργία προςαρμοςμζνθσ Συγκζντρωςθσ (βάςει δοςμζνων  περιπτϊςεων). 

 

4. Σο παιδί  με αναπθρία ςτθν Ομάδα (Διάρκεια 2 ϊρεσ) 

-  Video  «κατανοϊντασ τθν αναπθρία». 

- Ρϊσ βοθκάμε το κάκε παιδί ανάλογα με τθν αναπθρία του. 

- Μελζτθ περιπτϊςεων. 

  

5. Διαχείριςθ κρίςεων   (Διάρκεια 1 ½ ϊρα) 

- Στθν Ομάδα 

- Στθν Καταςκινωςθ 

- Ρϊσ βρίςκουμε βοικεια. 
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6. Ζνταξθ- ενςωμάτωςθ ςτθν Ομάδα  (Διάρκεια 1 ½ ϊρα) 

- Στάδια ζνταξθσ - ενςωμάτωςθσ 

- Στερεότυπα, φόβοι, προκαταλιψεισ: πϊσ τα αντιμετωπίηω. 

 

7. Ρόλοσ Ευκφνθ τελζχουσ Ειδικϊν Ομάδων (Διάρκεια 1 ½ ϊρα)  

  

8.  Θ Ψυχαγωγία ωσ επικοινωνιακό μζςο (Διάρκεια 1 ϊρα) 

Ουςιαςτικά κα είναι το ειςαγωγικό κζμα, όπου οι Εκπαιδευόμενοι κα ζχουν καλφτερθ κατανόθςθ  ςτο 

πϊσ μποροφν να προςαρμόςουν και να δουλζψουν κομμάτι ψυχαγωγίασ με Οδθγοφσ με αναπθρία 

κακϊσ και πϊσ να τουσ βοθκιςουν να ζχουν πιο ενεργι ςυμμετοχι ςε αυτι. 

  

Ο Σφνδεςμοσ/Σφμβουλοσ/Υπεφκυνοσ Ειδικϊν Ομάδων κα ςυνεργάηεται με το εκάςτοτε Αρχθγείο 

Εκπαίδευςθσ  ϊςτε να μπορεί να κάνει προτάςεισ  που κα αφοροφν και κα καλφπτουν  τισ ανάγκεσ των 

Εκπαιδευομζνων Στελεχϊν των Ειδικϊν Ομάδων. 

(Συνζδριο 2018)  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

- Στελζχθ Ομάδων 

- Ενιλικα μζλθ του Σ.Ε.Ο.  

Αρχθγείο 

- Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι                   

- Μζλθ: Εκπαιδευτζσ με  Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι 

- Ειδικοί:  Αν κρίνεται απαραίτθτο από το Αρχθγείο 

Τα μζλθ του Αρχθγείου επικυμθτό είναι να ζχουν παρακολουκιςει τθν Εκπαίδευςθ «Ενςωμάτωςθ 

ΑμεΑ ςτον Οδθγιςμό».  

Το Αρχθγείο ςυνεργάηεται με τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ομάδων Οδθγϊν με αναπθρία κακϊσ και με τον  

Σφμβουλο τθσ Επιτροπισ Ομάδων Οδθγϊν με αναπθρία ςε κζματα κεματολογίασ και  διαχείριςθσ τθσ 

εκάςτοτε Ομάδασ Οδθγϊν με αναπθρία και το Αρχθγείο τθσ. Θ Ομάδα Οδθγϊν με αναπθρία επικυμθτό 

είναι να ςυμμετζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Εκπαίδευςθσ με δικό τθσ πρόγραμμα και να ςυμμετζχει ςτο 

βιωματικό μζροσ τθσ Εκπαίδευςθσ, ςτισ υπθρεςίεσ και τθ βραδινι ψυχαγωγία.  

Διάρκεια 

Ραραςκευι απόγευμα – Κυριακι απόγευμα 

 Πρόοδοσ τελζχουσ: 

Τα Στελζχθ των Ομάδων Οδθγϊν με αναπθρία παρακολουκοφν τθν προβλεπόμενθ Γενικι Εκπαίδευςθ του 

Σ.Ε.Ο. και τθν «Εκπαίδευςθ ςτθν Ενςωμάτωςθ ΑμεΑ ςτον Οδθγιςμό». 

Τθν ευκφνθ τθσ «Εκπαίδευςθσ ςτθν ενςωμάτωςθ ΑμεΑ ςτον Οδθγιςμό» τθν ζχει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςε 

ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε Ρρόεδρο Επιτροπισ Ομάδων Οδθγϊν με Αναπθρία και με τθ/το Σφμβουλο 

Επιτροπισ Ομάδων Οδθγϊν με Αναπθρία. 

(Συνζδριο 2018)  
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υνάντθςθ τελεχϊν «Ορίηοντεσ» 

 

τόχοσ: Ρροςφορά ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ, εμβάκυνςθ ςτο νόθμα ηωισ και Οδθγικισ Λδεολογίασ και 

τελειοποίθςθ πρακτικϊν γνϊςεων πάνω ςτο Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 

Δικαίωμα υμμετοχισ: Στελζχθ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ. Θ ςυμμετοχι είναι 

προαιρετικι.   

 

Διάρκεια: Τζςςερισ (4) θμζρεσ. 

 

Αρικμόσ Εκπαιδευομζνων: Τουλάχιςτον είκοςι (20) και όχι πάνω από ςαράντα (40). 

 

Αρχθγείο: 5-6 Εκπαιδευτζσ με Άδεια /Δίπλωμα και Εντολι και ειδικοί που ζχουν ςχζςθ με τα κζματα που οι 

Εκπαιδευόμενοι ζχουν ηθτιςει. 

 

Θεματολογία: (Ενδεικτικά) 

● Οδθγικι Λδεολογία 

● Τφποσ Αρχθγίασ 

● Ανκρϊπινεσ Σχζςεισ 

● Διαδικαςίεσ Ομάδασ – Συνεδρίου 

● Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα 

● Φφςθ - Ρεριβαλλοντικι Αγωγι 

● Ραραδόςεισ – Ικθ και Ζκιμα 

● Κοινωνικά Κζματα 

 

Οικονομικό κόςτοσ: Ρροςπάκεια να καλφπτεται κατά μεγάλο ποςοςτό από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ι να 

χρθματοδοτείται. 

 

Αρχθγείο Εκπαίδευςθσ: Κάκε Αρχθγείο Εκπαίδευςθσ ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν Υποψιφιο 

Εκπαιδευτι, απ’ αυτοφσ που κα προτείνει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, για να διαςφαλίηεται θ εκπαιδευτικι 

τουσ εξζλιξθ. 
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Εκπαιδευτικι υνάντθςθ Εκπαιδευτϊν και Τποψθφίων 
Εκπαιδευτϊν 

 
τόχοσ: Θ πλθρζςτερθ και βακφτερθ ενθμζρωςθ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν Οδθγικι Λδεολογία, το 

Οδθγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. 

 

Αρχθγείο: Τθν ευκφνθ τθσ Εκπαίδευςθσ ζχει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων 

 

Απευκφνεται: Σε όλουσ τουσ Εκπαιδευτζσ (Υποψιφιεσ/Υποψιφιουσ, με Άδεια, με Δίπλωμα) με ι χωρίσ 

Εντολι. 

 

Πραγματοποιείται μία φορά τθν διετία.  

 

Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων να μθν είναι δεςμευτικόσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ. 

 

Διάρκεια: από Ραραςκευι ζωσ Κυριακι, 16 εκπαιδευτικζσ ϊρεσ.  

 

 

Θεματολογία: κακορίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Εκπαιδευτϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 65 
 

Εκπαίδευςθ ςε μζςα ψθφιακισ κοινωνικισ δικτφωςθσ (social 
media) και διαχείριςθσ ιςτότοπου 

τόχοσ τθσ Εκπαίδευςθσ είναι κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηεται με επιτυχία τα μζςα 

ψθφιακισ κοινωνικισ δικτφωςθσ (Social media) και διαχείριςθσ του Οδθγικοφ ιςτότοπου. 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα: 

● Να αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικά με τα μζςα ψθφιακισ κοινωνικισ δικτφωςθσ (Social media), τθν ψθφιακι 

επικοινωνία και διαχείριςθ του Οδθγικοφ ιςτότοπου, 

● Να γνωρίςει τθ ςθμαςία ςωςτισ ψθφιακισ προβολισ του Οδθγιςμοφ και να μπορεί ζμπρακτα να 

εφαρμόςει τθ γνϊςθ αυτι. 

● Να αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να δθμιουργεί, επεξεργάηεται και να 

ςυντθρεί λογαριαςμοφσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media), 

● Να αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να δθμιουργεί, επεξεργάηεται και να 

ςυντθρεί τον Οδθγικό ιςτότοπο. 

(Συνζδριο 2018) 

 

Θεματολογία: 

 1. Μζςα ψθφιακισ κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media)  (Διάρκεια 3 ϊρεσ) 

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

● Δθμιουργία και Διαχείριςθ λογαριαςμϊν ςτα Social Media (Ενδεικτικά: Facebook: Σελίδασ (Like Page), 

Ομάδασ (Group), Διαχείριςθ - Ρρογραμματιςμόσ Αναρτιςεων, YouTube: Δθμιουργία Λογαριαςμοφ κ.α., 

Pinterest: Δθμιουργία Λογαριαςμοφ, Κεματικϊν Ρινάκων, Twitter: Δθμιουργία Λογαριαςμοφ, Στιςιμο 

Profile,  Tweets κ.α) 

● Ρρακτικι ςτθ δθμιουργία λογαριαςμϊν ςτα Μζςα ψθφιακισ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 2. Οδθγικόσ ιςτότοποσ     (Διάρκεια 3 ϊρεσ) 

● Διαχείριςθ του Οδθγικοφ ιςτότοπου 

● Δθμιουργία και Επεξεργαςία ενθμερϊςεων («Νζα», tags κτλ) 

● Ρρακτικι ςτθ δθμιουργία και επεξεργαςία «Νζων» και άλλων ενοτιτων ςτον Οδθγικό ιςτότοπο.  

 

(Συνζδριο 2018) 

 

Δικαίωμα υμμετοχισ ωσ Εκπαιδευόμενοι ζχουν: 

● Στελζχθ Ομάδων  

● Εκπαιδευτζσ  

● Μζλθ Τοπικϊν Συμβουλίων, Τοπικοί Ζφοροι,  

● Ζφοροι Κλάδων και Ζφοροι Ρεριφζρειασ  

● Βοθκοί Εφόρων  
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Ναυτοδθγικι Εκπαίδευςθ Κωπιλατου κάφουσ 

κοπόσ 

Να δθμιουργθκεί ζνα ναυτοδθγικό βίωμα, όπου κα δοκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ γνϊςεισ 

κωπθλαςίασ και ναυτοςφνθσ (κεωρθτικζσ και πρακτικζσ), προκειμζνου οι Εκπαιδευόμενοι να καλφψουν τα 

προαπαιτοφμενα και ν’ αποκτιςουν τθν εμπειρία, για να ςυμμετζχουν ςε Σχολι «Ρτυχίο Λεμβάρχου» του 

Σ.Ε.Ρ., και, κατόπιν επιτυχίασ τουσ ςε αυτιν, να λάβουν τθ ςχετικι Άδεια Διακυβζρνθςθσ Κωπιλατου 

Σκάφουσ.  

(Συνζδριο 2018) 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα: 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ: 

● να αποκτιςει γνϊςεισ και να αναπτφξει δεξιότθτεσ χριςθσ κωπιλατου ςκάφουσ. 

● να αποκτιςει τεχνικζσ ενςωμάτωςθσ του υγροφ ςτοιχείου και τθσ ναυτοςφνθσ ςτο Οδθγικό Ραιδαγωγικό 

Ρρόγραμμα, που εφαρμόηει με τθν Ομάδα του. 

● να αντιλθφκεί τθν ευκφνθ χριςθσ κωπιλατου ςκάφουσ με τθν Ομάδα του και να αιςκανκεί ζτοιμοσ να 

αναλάβει τθν ευκφνθ αυτι.  

(Συνζδριο 2018)  

Θεματολογία Ναυτοδθγικισ Εκπαίδευςθσ Κωπιλατου κάφουσ: 

Ολομζλειασ (τα οποία παρακολουκοφνται από το ςφνολο των Εκπαιδευομζνων ςτθ ςτεριά) 

 

Α) Ονοματολογία (διάρκεια 45’) : 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ να αναγνωρίηει τα βαςικά μζρθ του ςκάφουσ και τθν ονομαςία 

αυτϊν. 

Β) ‘Άγκυρεσ (διάρκεια 30’) : 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ να αναγνωρίηει τουσ βαςικοφσ τφπουσ αγκυρϊν, τα μζρθ και τθ 

χριςθ τουσ. 

Γ) Κόμποι (διάρκεια 30’) : 

Στόχοσ: ν’ αναγνωρίηει κάκε Εκπαιδευόμενοσ τουσ βαςικοφσ κόμπουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςκάφοσ, 

και τθ χριςθ τουσ, κακϊσ επίςθσ και να τουσ εκτελεί με επιτυχία. 

Δ) Επικοινωνίεσ – VHF (διάρκεια 45’) : 

Στόχοσ: να μάκει κάκε Εκπαιδευόμενοσ τθ χριςθ του vhf ςτο ςκάφοσ, τον τρόπο λειτουργίασ του, τουσ 

διαφλουσ, τον κϊδικα και τθ διαδικαςία αδιοεπικοινωνίασ, κακϊσ επίςθσ να μπορεί να λάβει ι να 

μεταδϊςει ςιμα κινδφνου ι/και αςφαλείασ. 
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Ε) ΔΚΑ (διάρκεια 120’) : 

Στόχοσ: να μάκει κάκε Εκπαιδευόμενοσ τουσ κυριότερουσ κανόνεσ του Διεκνοφσ Κανονιςμοφ Αποφυγισ 

Συγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (ΔΚΑΣ), προκειμζνου να μπορεί να πραγματοποιιςει με τθν του μία ζξοδο 

κωπθλαςίασ και ιδίωσ τα θχθτικά ςιματα προειδοποίθςθσ χειριςμϊν, τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ μεταξφ 

ςκαφϊν, τα βαςικά ςχιματα θμζρασ και φϊτα νυκτόσ και τον τρόπο διαπίςτωςθσ και αλλαγισ πορείασ 

ςφγκρουςθσ. 

  

Εντόσ λζμβου (οι Εκπαιδευόμενοι κα είναι χωριςμζνοι ςε ςκάφθ/λζμβουσ και το κάκε πλιρωμα κα 

παρακολουκεί ξεχωριςτά τα κάτωκι κζματα εντόσ λζμβου) 

 

Α) Εξαρτία: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ να αναγνωρίηει τθν εξαρτία του ςκάφουσ και τθ χριςθ κάκε 

μζρουσ τθσ.  

 

 Β) Αρμάτωμα – Ξεαρμάτωμα: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ να αρματϊνει το ςκάφοσ για κωπθλαςία και να το ξεαρματϊνει 

εντόσ μιςισ ϊρασ, κακϊσ επίςθσ μζχρι το τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ κάκε Εκπαιδευόμενθ /Εκπαιδευόμενοσ να 

ζχει αναλάβει τουλάχιςτον μία φορά ρόλο ναυκλιρου ι βοθκοφ ναυκλιρου. 

 

 Γ) Κωπθλαςία – παραγγζλματα: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ ςτο τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ να χειρίηεται το κουπί, να δίνει 

παραγγζλματα κωπθλαςίασ, όπωσ επίςθσ να τα εκτελεί ςωςτά και άμεςα. 

 

 Δ) Χειριςμοί πθδαλίου: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ ςτο τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ να εκτελεί ςωςτοφσ χειριςμοφσ 

προκειμζνου να μπει /βγει από το λιμάνι/αγκυροβόλιο και να αλλάξει πορεία εν πλω. Επίςθσ κάκε 

Εκπαιδευόμενοσ να ζχει εκτελζςει επιτυχϊσ χειριςμοφσ πθδαλίου για τουλάχιςτον 1 ϊρα. 

  

Ε) Αγκυροβολία: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ μζχρι το τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ να δϊςει παραγγζλματα και να 

εκτελζςει πόντιςθ άγκυρασ και απάρςεωσ από αγκυροβόλιο. Επίςθσ, κάκε Εκπαιδευόμενοσ να ζχει δϊςει 

παραγγζλματα και να ζχει εκτελζςει τουλάχιςτον μία φορά πόντιςθ ι άπαρςθ. 

  

Σ) Πρυμνοδζτθςθ – παραβολι: 

Στόχοσ: να μπορεί κάκε Εκπαιδευόμενοσ μζχρι το τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ να χειρίηεται το πθδάλιο, 

προκειμζνου το ςκάφοσ να προςδζςει ςε προβλιτα κάκετα (πρυμνοδζτθςθ) ι παράλλθλα (παραβολι) με 

τθν προβλιτα και να εκτελεί τα ςχετικά παραγγζλματα. Επίςθσ, κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι πθδαλιοφχοσ 

τουλάχιςτον μία φορά κατά τθ διαδικαςία πρυμνοδζτθςθσ ι παραβολισ.   

(Συνζδριο 2018) 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ: 

● Στελζχθ Ομάδων όλων των Κλάδων 

● Μζλθ Τ.Σ. 

● Ενιλικα μζλθ του Σ.Ε.Ο. 

 

  Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

● Να ζχει ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον τα 18 ζτθ. 

● Να γνωρίηει κολφμπι, κατόπιν δικισ του ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

● Να ζχει πραγματοποιιςει τουλάχιςτον μία τρίωρθ δραςτθριότθτα με κωπιλατο ι ιςτιοπλοϊκό 

ςκάφοσ, μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Αρχθγείο 

Αρχθγόσ: 

α)Εκπαιδευτισ του ΣΕΟ με Άδεια και Εντολι και επιπλζον να ζχει παρακολουκιςει επιτυχϊσ τθ ςχολι 

«Ρτυχίο Κυβερνιτου» ι «Λςτιοπλοΐασ Ανοικτισ Καλάςςθσ» ι 

β) Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα και Εντολι και επιπλζον να ζχει παρακολουκιςει επιτυχϊσ τθ ςχολι «Ρτυχίο 

Λεμβάρχου» ι «Ρτυχίο Κυβερνιτου» ι «Λςτιοπλοΐασ Ανοικτισ Καλάςςθσ».  

Μζλθ: Εκπαιδευτζσ του ΣΕΟ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι ςε αρικμό τουλάχιςτον 1 ανά ςκάφοσ. 

Σε περίπτωςθ όπου ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαίδευςθσ δεν είναι Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα, τότε τουλάχιςτον ζνα 

μζλοσ του Αρχθγείου κα πρζπει να είναι Εκπαιδευτισ με Δίπλωμα. 

Ρροτείνεται τα μζλθ του Αρχθγείου να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τθ ςχολι «Ρτυχίο Λεμβάρχου» ι 

«Ρτυχίο Κυβερνιτου» ι «Λςτιοπλοΐασ Ανοικτισ Καλάςςθσ».  

Ειδικοί: αν κρίνεται απαραίτθτο από το Αρχθγείο. 

  

Παρατθριςεισ: 

Πρόοδοσ τελζχουσ: Στο τζλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ γίνεται ατομικι αξιολόγθςθ κάκε Εκπαιδευόμενου και του 

δίνεται ανατροφοδότθςθ, προκειμζνου να ςχθματίςει μία εμπεριςτατωμζνθ άποψθ για τθν μετζπειτα 

ςυμμετοχι του ςε ςχολι «Ρτυχίο Λεμβάρχου» του ΣΕΡ. 

Τθν ευκφνθ τθσ «Ναυτοδθγικισ Εκπαίδευςθσ Κωπιλατου Σκάφουσ» ζχει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων. 

(Συνζδριο 2018) 
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Μζροσ 4ο  Θ Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ 
 

Αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ωσ προσ τουσ  ςτόχουσ (ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ) και τα προςδοκϊμενα 

αποτελζςματα από κάκε εμπλεκόμενο και για κάκε φάςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: 

● Αξιολόγθςθ Εκπαιδευομζνων 

● Αξιολόγθςθ Εκπαιδευτϊν 

● Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικισ δράςθσ 

● Αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ ζργου 

Θ Αξιολόγθςθ είναι ζνα από τα κφρια εργαλεία βελτίωςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ των ενθλίκων ςτο Σ.Ε.Ο και 

υλοποιείται με ποικίλουσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ. Το αποτζλεςμα κάκε διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

χρθςιμοποιείται ωσ ανατροφοδότθςθ των εμπλεκομζνων ςε αυτιν. 

Αξιολόγθςθ Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

Κριτιρια: 

Τα κριτιρια τθσ Αξιολόγθςθσ ορίηονται ςφμφωνα με το ςκοπό και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

(ποςοτικά και ποιοτικά) τθσ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ», όπωσ αυτά ζχουν ψθφιςτεί. 

Μορφι ερωτθματολογίων: 

Τα ερωτθματολόγια διανζμονται θλεκτρονικά μζςω email (ωσ ςφνδεςμοσ) και οι απαντιςεισ ςυλλζγονται 

αυτόματα μζςω τθσ πλατφόρμασ google-drive ι αντίςτοιχθσ δωρεάν πλατφόρμασ. Ρλεονεκτιματα τθσ 

χριςθσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι θ μείωςθ κόςτουσ καταργϊντασ  τθν εκτφπωςθ και αποςτολι και θ 

επιτάχυνςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Επιπλζον, θ ςυγκεκριμζνθ θλεκτρονικι πλατφόρμα παρζχει εργαλεία 

θλεκτρονικισ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων. Ρεριζχει ερωτιςεισ με απαντιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ (ςυμφωνϊ – διαφωνϊ) ι επιλογι από λίςτα ποςοτικϊν απαντιςεων, κακϊσ και 

ανοιχτζσ ερωτιςεισ για ςχόλια ςχετικά με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ Εκπαίδευςθσ ι για γενικά ςχόλια, ενϊ 

χρθςιμοποιοφνται κοινά πεδία ςτθν αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ ςε διαφορετικζσ αλλά αλλθλεπιδρϊςεσ ομάδεσ, 

κάτι που ςυμβάλλει ςτθν αντικειμενικότθτα των τελικϊν πλθροφοριϊν. 

1. Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευόμενου (ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ Εκπαίδευςθσ, τθν πρόοδο του 

Εκπαιδευομζνου και τθν επικοινωνία Εκπαιδευτι – Εκπαιδευόμενου). 

2. Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτι ανά Εκπαιδευόμενο (ςχετικά με τθν πρόοδο του Εκπαιδευόμενου και τθν 

επικοινωνία Εκπαιδευτι - Εκπαιδευόμενου). 

3. Ερωτθματολόγιο Εκπαιδευτι γενικό (ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ Εκπαίδευςθσ και τθν επικοινωνία 

Εκπαιδευτι - Αρχθγοφ Εκπαίδευςθσ). 

4. Ερωτθματολόγιο Ομάδασ Εκπαιδευόμενου (ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ Εκπαίδευςθσ και τθν πρόοδο 

του Εκπαιδευόμενου). 

5. Ερωτθματολόγιο Τοπικοφ Συμβουλίου Εκπαιδευόμενου (ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ Εκπαίδευςθσ και 

τθν πρόοδο του Εκπαιδευόμενου). 

6. Ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτϊν και Αρχθγϊν Εκπαίδευςθσ (περιλαμβάνουν και ανοιχτζσ 

ερωτιςεισ για ςχόλια προσ το Τμιμα Εκπαιδεφςεων). 
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Χρόνοσ εφαρμογισ:  

Κάκε εξάμθνο, ςτο τζλοσ τθσ Α’ και τθσ Γ’ Τριμθνίασ. 

 

Ευκφνθ διανομισ:  

Τα ερωτθματολόγια αποςτζλλονται από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςτον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ τα 

προωκεί ςτουσ Εκπαιδευτζσ και Εκπαιδευόμενοφσ του, κακϊσ και ςτουσ Αρχθγοφσ των Ομάδων *1+ των 

Εκπαιδευόμενων Στελεχϊν και ςτουσ Ρροζδρουσ των Τοπικϊν Συμβουλίων *2+ των Εκπαιδευόμενων Μελϊν. 

Θ αποςτολι των ερωτθματολογίων από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςτον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ πρζπει να 

γίνεται τουλάχιςτον 4 εβδομάδεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν αποςτολι των απαντιςεων και θ 

αποςτολι των ερωτθματολογίων από τον Αρχθγό ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 3 

εβδομάδεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν αποςτολι των απαντιςεων. Συνιςτάται να ςτζλνεται και 

μια υπενκφμιςθ ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν Εκπαίδευςθ 1 βδομάδα πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν 

αποςτολι των  απαντιςεων. 

Ευκφνθ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ:  

Τα ερωτθματολόγια ςυλλζγονται θλεκτρονικά και τισ απαντιςεισ επεξεργάηεται το Τμιμα Εκπαιδεφςεων *3+ 

υπό τθν εποπτεία ενόσ εκλεγμζνου μζλουσ. 

Ευκφνθ ανατροφοδότθςθσ:  

Για τα ερωτθματολόγια 1-5 το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ζχει τθν ευκφνθ ανατροφοδότθςθσ του Αρχθγοφ τθσ 

κάκε Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ ανατροφοδότθςθσ των αποτελεςμάτων απζναντι ςτουσ 

Εκπαιδευτζσ και Εκπαιδευόμενοφσ του. Ριο ςυγκεκριμζνα, αποςτζλλεται προςωπικά ςε κάκε Εκπαιδευτι θ 

αξιολόγθςθ που γίνεται και από τον Εκπαιδευόμενο και από τον Συντονιςτι τθσ Εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, ςτο 

τζλοσ τθσ «Βαςικισ Εκπαίδευςθσ» αποςτζλλεται ςε κάκε Εκπαιδευόμενο, με κοινοποίθςθ ςτον Τοπικό 

Ζφορο, επιςτολι με εξατομικευμζνθ, κετικι αξιολόγθςθ εςτιαςμζνθ ςτα κομμάτια που κα μποροφςε ο ίδιοσ 

να αξιοποιιςει και βελτιϊςει. 

Τα ςυνολικά (ανϊνυμα) ποςοτικά αποτελζςματα παρουςιάηονται από το Τμιμα Εκπαιδεφςεων ςτο επόμενο 

Συνζδριο Εκπαιδευτϊν και είναι διακζςιμα ςτουσ Αρχθγοφσ τθσ Εκπαίδευςθσ. Οι Αρχθγοί ζχουν επίςθσ 

πρόςβαςθ ςτισ μθ επεξεργαςμζνεσ απαντιςεισ που αφοροφν ςτθν Εκπαίδευςι τουσ, για να μποροφν να 

παρακολουκοφν τθν προςωπικι πρόοδο των Εκπαιδευόμενων και Εκπαιδευτϊν και να λφνουν ζγκαιρα 

τυχόν προβλιματα/δυςαρζςκειεσ που προκφπτουν. Ρζρα από τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των 

Εκπαιδευόμενων και Εκπαιδευτϊν, το Τμιμα Εκπαιδεφςεων λαμβάνει υπόψθ τισ απαντιςεισ (π.χ. ανοιχτζσ 

ερωτιςεισ ςτο Ερωτθματολόγιο 6) για τυχόν βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ τθσ διαδικαςίασ τθσ Γενικισ 

Εκπαίδευςθσ. 

Ολοκλιρωςθ Εκπαίδευςθσ:  

Για να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ μία οποιαδιποτε εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα πρζπει να ζχει γίνει θ 

αξιολόγθςι τθσ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εμπλεκόμενων ςε αυτιν. 

Επιπλζον ςτοιχεία: 

- Για να είναι γνωςτό εξ αρχισ ςε όλουσ όςοι εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ (αξιολογθτζσ και 

αξιολογοφμενοι) αυτό το οποίο κα αξιολογθκεί κακϊσ και ο τρόποσ και ο ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ, να 

ςυμπεριλθφκοφν δείγματα των ερωτθματολογίων ςτο εγχειρίδιο τθσ Εκπαίδευςθσ και ςτο πακζτο ανάκεςθσ 

του Αρχθγοφ. 
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- Θ επεξεργαςία των δεδομζνων και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να ξαναφτάνουν ςε όλουσ 

όςοι ενεπλάκθςαν ςτθ διαδικαςία αλλά και ςε εκείνουσ τουσ οποίουσ αφορά θ αξιολόγθςι τθσ. 

*1+Αν το εκπαιδευόμενο Στζλεχοσ είναι και Αρχθγόσ τθσ Ομάδασ, τότε το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται 

είτε από τα υπόλοιπα μζλθ του Αρχθγείου είτε  από τον Τοπικό Ζφορο, αν δεν υπάρχουν άλλα Στελζχθ. 

*2+Αν το Εκπαιδευόμενο Μζλοσ είναι και Ρρόεδροσ, τότε το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται από τον 

Τοπικό Ζφορο. 

*3+Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, το Τμιμα μπορεί να ανακζςει τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων ςε 

ανκρϊπουσ και εκτόσ του Τμιματοσ Εκπαιδεφςεων. 

(Συνζδριο 2018) 

Αξιολόγθςθ Εκπαιδευτικισ Δράςθσ 

Κριτιρια: 

Τα κριτιρια τθσ Αξιολόγθςθσ ορίηονται ςφμφωνα με το ςκοπό και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

(ποςοτικά και ποιοτικά) τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Χρόνοσ εφαρμογισ: 

Να ςυμπλθρϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Δράςθσ από τουσ Εκπαιδευόμενουσ ςε ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι μορφι. 

Ευκφνθ διανομισ, ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και ανατροφοδότθςθσ: 

Τθν ευκφνθ διανομισ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων ζχει ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαιδευτικισ 

Δράςθσ, ο οποίοσ ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ και δίνει ανατροφοδότθςθ ςτο Τμιμα. 

Ολοκλιρωςθ Εκπαίδευςθσ: 

Για να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ μία οποιαδιποτε Εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα πρζπει να ζχει γίνει θ 

αξιολόγθςι τθσ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εμπλεκόμενων ςε αυτιν. 

Επιπλζον ςτοιχεία: 

Για να είναι γνωςτό εξ αρχισ ςε όλουσ όςοι εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ (αξιολογθτζσ και 

αξιολογοφμενοι) αυτό το οποίο κα αξιολογθκεί κακϊσ και ο τρόποσ και ο ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ, μπορεί 

να ςυμπεριλθφκεί το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ ςτο ντοςιζ τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Μορφι ερωτθματολογίων:  

Οι ερωτιςεισ μπορεί να είναι είτε κλειςτζσ (βακμολογίασ ςε κλίμακα) είτε ανοιχτζσ . 

(Συνζδριο 2018) 
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Μζροσ 5ο Σι ςθμαίνει είμαι Εκπαιδευτισ 
Είμαι Εκπαιδευτισ ςτο Σ.Ε.Ο. ςε κάκε δράςθ και επαφι μου με άλλα μζλθ και δρω με το προςωπικό 

παράδειγμα. Ζχω τθ διάκεςθ να υποςτθρίηω και να βοθκϊ τουσ άλλουσ να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ, να 

ςυνειδθτοποιοφν τισ ικανότθτζσ τουσ και να τισ επεκτείνουν, να ςυνειδθτοποιοφν και να διευρφνουν τθ 

ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ ενεργϊν πολιτϊν.  

Δθλαδι: 

❖ Γνωρίηω και ζχω αποδεχτεί τθν αξία τθσ οδθγικισ μεκόδου και του ςκοποφ του Οδθγιςμοφ και  

παρακινϊ τα μζλθ μασ να μακαίνουν για αυτά και να τα κάνουν πράξθ. 

❖ Ενδιαφζρομαι να καταλάβω ζγκαιρα ποιεσ είναι οι ανάγκεσ των μελϊν που καλοφμαι να εκπαιδεφςω 

μζςα από τυπικι διαδικαςία ι άτυπα.  

❖ Μαηί με τουσ Εκπαιδευόμενουσ κζτουμε ςτόχουσ για το τι κζλουν να κατακτιςουν ωσ γνϊςθ ι να 

αναπτφξουν ωσ ςυμπεριφορά ι ςτάςθ.  

❖ Ρροετοιμάηομαι ζγκαιρα. Αναηθτϊ πθγζσ, ςχεδιάηω εκπαιδευτικό υλικό, επιλζγω μζςα και μεκόδουσ που 

μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των μελϊν που εκπαιδεφω, ζτςι ϊςτε να τα διευκολφνω να 

φτάςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τουσ. 

❖ Επικοινωνϊ μαηί τουσ τακτικά ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνω τθ 

μάκθςι τουσ, να τουσ βοθκϊ να ςυνειδθτοποιοφν τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ τουσ μζςα από αυτι και να 

τουσ ενκουςιάηω να ςυνεχίηουν.  

❖ Συμμετζχω ςε ενζργειεσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο Σ.Ε.Ο. 

❖ Επιδιϊκω και εγϊ να αναπτφςςομαι δια βίου παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ ςε εκπαιδευτικά κζματα, 

αναηθτϊντασ ανατροφοδότθςθ για τισ ικανότθτζσ μου και ςυμμετζχοντασ ςε τυπικζσ ι άτυπεσ 

διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ που με ενδιαφζρουν.  

Και τι πρζπει να ζχω, για να τα κάνω αυτά;  

Για να γίνεισ Εκπαιδευτισ υπάρχουν τυπικά προςόντα που πρζπει να πλθροφνται βάςει του Οργανιςμοφ, 

και αρκετζσ προςωπικζσ ικανότθτεσ και χαρακτθριςτικά που κα ςε βοθκιςουν να ανταποκρικείσ ςτθν 

ευκφνθ του ρόλου. 

Δθλαδι; 

1. Συπικά προςόντα 

Ολοκλθρωμζνθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (κατ’ ελάχιςτον). 

Ολοκλθρωμζνθ Οδθγικι Εκπαίδευςθ, όπωσ αυτι ορίηεται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό. 

Επιτυχι παρακολοφκθςθ τθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν. 

2. Ικανότθτεσ- Δεξιότθτεσ 

Συςτθμικι ικανότθτα (αναλυτικι, ςυνκετικι,  κριτικι ικανότθτα). 

Ρροςανατολιςμόσ ςτθν ανάπτυξθ ανκρϊπων. 

Λκανότθτα διαχείριςθσ ζργου.  

Λκανότθτα επικοινωνίασ και προςωπικισ επίδραςθσ. 

Λκανότθτα μάκθςθσ και ανάπτυξθσ τεχνογνωςίασ. 

3. Οδθγικι ςτάςθ 

4. Άλλα χαρακτθριςτικά 

Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ταξιδιϊν και δζςμευςθσ χρόνου ανάλογα με τθν ανάγκθ των Εκπαιδεφςεων. 
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Θα ικελα κάποια παραδείγματα για να καταλάβω αυτζσ τισ «ικανότθτεσ» πρακτικά... 

1. υςτθμικι ικανότθτα (αναλυτικι, ςυνκετικι, κριτικι ςκζψθ) 

Μεταφράηεισ τα αποτελζςματα τθσ ανίχνευςθσ αναγκϊν των εκπαιδευομζνων ςε παραμζτρουσ που 

επθρεάηουν τθ δομι του προγράμματοσ, τθν ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν κεμάτων, τισ εκπαιδευτικζσ 

μεκόδουσ που αξιοποιοφνται, κ.λπ. κατά τθ διάρκεια μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ. 

Συςχετίηεισ τα τρζχοντα προγράμματα Κλάδων και Σ.Ε.Ο. με το περιεχόμενο τθσ Εκπαίδευςθσ και εντοπίηεισ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να ενταχκοφν και να δζςουν με το curriculum τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Αξιολογείσ τθν αποτελεςματικότθτα των εκάςτοτε εκπαιδευτικϊν μεκόδων και προτείνεισ τρόπουσ να 

γίνονται τα εκπαιδευτικά κζματα με τρόπο που να οδθγοφν ςτθ γνωςτικι και ςτθ ςυναιςκθματικι 

μετακίνθςθ των Εκπαιδευομζνων. 

 

2. Προςανατολιςμόσ ςτθν ανάπτυξθ ανκρϊπων 

Εκδθλϊνεισ ειλικρινζσ ενδιαφζρον να βοθκάσ τουσ ανκρϊπουσ να αναπτφςςονται και να μετακινοφνται 

μζςα από τθν Εκπαίδευςθ και όχι απλά να ονομάηεςαι Εκπαιδεφτρια/Εκπαιδευτισ και να κάνεισ 

Εκπαιδεφςεισ για τισ Εκπαιδεφςεισ! 

Δουλεφεισ με τον Αρχθγό μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, για να μεταφράηεισ τισ εμπειρίεσ των 

Εκπαιδευομζνων ςε μάκθςθ αλλά και ερζκιςμα, για να βελτιϊνουν τθν εφαρμογι τθσ Οδθγικισ μεκόδου 

ςτθν πράξθ.  

Λειτουργείσ με το προςωπικό παράδειγμα ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και ςτον εντοπιςμό περιοχϊν πρϊτα ςε 

ςζνα για ςυνεχι βελτίωςθ.  

Είςαι πάντα ανοικτόσ να πάρεισ και να δϊςεισ εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ εςτιάηοντασ ςτουσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί ο άλλοσ να δουλζψει καλφτερα ςτο μζλλον (και όχι ςτο τι δεν κάνει καλά 

μζχρι ςιμερα). 

Ζμπρακτα αποδεικνφεισ τθν πίςτθ ςου ςτθν αναπτυξιακι αξία τθσ Οδθγικισ μεκόδου ςτα παιδιά και τουσ 

ενιλικεσ αξιοποιϊντασ τθν!  

Είςαι κετικι/κετικόσ να δίνεται ςε όςο το δυνατόν περιςςότερουσ Εκπαιδευόμενουσ  θ ευκαιρία να 

ςυμμετζχουν ςε Εκπαιδεφςεισ που κάνεισ, ανεξαρτιτωσ τυπικϊν ι άλλων προςόντων, εφόςον αυτό μπορεί 

να λειτουργιςει για αυτοφσ αναπτυξιακά και δε λειτουργεί αναςταλτικά ςτο εκπαιδευτικό αποτζλεςμα. 

Λειτουργείσ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ Στελεχϊν και ενθλίκων μελϊν ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

ακόμα και ςτο πλαίςιο άλλων ρόλων που αναλαμβάνεισ ςε ομάδεσ και κεςμικά όργανα που ςυμμετζχεισ. 

 

3. Ικανότθτα Διαχείριςθσ ζργου  

Κζτεισ ξεκάκαρουσ ςτόχουσ για το κάκε εκπαιδευτικό κζμα/ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα πζρα από τουσ 

ιδθ διατυπωμζνουσ που μπορεί να ζχει ςε γενικό επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυγκεκριμζνεσ τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ.  

Αντιλαμβάνεςαι τουσ χρονικοφσ ςυςχετιςμοφσ των ενεργειϊν που πρζπει να γίνουν και ενεργείσ ανάλογα 

για τθν οργάνωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ κζματοσ / μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ.  

Αξιοποιείσ τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ (ανκρϊπινουσ, τεχνολογία, υλικά) για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ 

εκπαιδευτικοφ κζματοσ / μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ διακζςιμουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ.  
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4. Ικανότθτα επικοινωνίασ και προςωπικισ επίδραςθσ  

Μεταφράηεισ με ακρίβεια τθ μθ λεκτικι επικοινωνία των ςυνεργατϊν και των Εκπαιδευόμενων, βλζποντασ 

πζρα από το τι εκφράηεται με το λόγο.  

Χρθςιμοποιείσ ξεκάκαρο και δομθμζνο λόγο.  

Ακοφσ με προςοχι.  

Κάνεισ ερωτιςεισ για να καταλάβεισ, πριν δϊςεισ ςυμβουλι. 

Χρθςιμοποιείσ ςυνδυαςμό ερωτιςεων αποτελεςματικά, για να βοθκιςεισ τον άλλο να καταλάβει καλφτερα. 

Ελζγχεισ πάντα για τθν κατανόθςθ των άλλων. 

Επικοινωνείσ με τουσ άλλουσ με κετικό και ανοικτό τρόπο. 

Επικοινωνείσ δφςκολα κζματα με ευκφτθτα και ευαιςκθςία. 

Μοιράηεςαι πλθροφορίεσ. 

Ρροςαρμόηεισ το λόγο ςου ςτο ακροατιριό ςου. 

Δίνεισ ξεκάκαρεσ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ.  

Επικοινωνείσ με επιχειριματα που αφοροφν το ακροατιριο. 

Επικοινωνείσ τισ ιδζεσ και το όραμά ςου με τρόπο που μπορεί να αγγίξει το ακροατιριό ςου (λζγοντασ 

ιςτορίεσ, με χιοφμορ, μεταφζροντάσ το ςε ςυνκικεσ και εικόνεσ με τισ οποίεσ μποροφν να ςχετιςτοφν). 

Αντιλαμβάνεςαι τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ των άλλων. 

Αντιλαμβάνεςαι τα ςυναιςκιματα των άλλων και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επιδεικνφουν 

ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ.  

Δείχνεισ ειλικρινζσ ενδιαφζρον ςτα κζματα που οι άλλοι μοιράηονται μαηί ςου ανεξαρτιτωσ του ζργου που 

καλοφνται να υλοποιιςουν. 

Οι  άλλοι ς’ αναηθτοφν για να ςυηθτιςουν τα προβλιματά τουσ. 

Αποηθτάσ τθν επικοινωνία και τθν αμοιβαία κατανόθςθ. 

Είςαι ανοικτόσ να ακοφςεισ και να ςκεφτείσ τόςο γφρω από κζματα που ςυμφωνείσ, όςο γφρω και από αυτά 

που διαφωνείσ.  

Πταν κάτι ςε ενοχλεί αναγνωρίηεισ τα ςυναιςκιματά ςου και τα επικοινωνείσ λαμβάνοντασ ευκφνθ για αυτά 

και όχι μεταφζροντασ τθν ευκφνθ ςτον άλλο. 

 

5. Ικανότθτα μάκθςθσ και ανάπτυξθσ τεχνογνωςίασ 

Αντιλαμβάνεςαι τθν αξία του να μακαίνουμε μζςα από τθ ςυνεργαςία μασ και τθν επαφι μασ με άλλουσ  

και  το επιηθτάσ. 

Ερευνάσ τα κζματα τα οποία καλείςαι να εκπαιδεφςεισ και αντιλαμβάνεςαι τθ ςθμαντικότθτα τθσ 

τεκμθρίωςθσ,  για να μπορείσ  με τθ ςειρά ςου να τα μεταδϊςεισ. 

Κεσ να ενθμερϊνεςαι για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ γφρω από το αντικείμενο που εκπαιδεφεισ. 

Ενδιαφζρεςαι και ενθμερϊνεςαι για νζεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

Μεριμνάσ για να μοιράηεται θ γνϊςθ ανάμεςα ςτουσ Εκπαιδευόμενουσ, καταλαβαίνεισ πωσ ςε κάποια 

κζματα οι Εκπαιδευόμενοι ζχουν ιδθ ιςχυρι γνϊςθ και μποροφν να λειτουργοφν ςαν Εκπαιδευτζσ οι ίδιοι 

μζςα ςτθν ομάδα.  

Λειτουργείσ ωσ διευκολυντισ ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και όχι ςαν φωτεινόσ παντογνϊςτθσ.  

Ραραδζχεςαι, όταν δεν γνωρίηεισ κάτι, και κινθτοποιείςαι να μάκεισ.  

Καταλαβαίνεισ πωσ θ γνϊςθ απαξιϊνεται γριγορα και επιδιϊκεισ να ςυγκεντρϊνεισ ςφγχρονθ 

πλθροφόρθςθ, τθν οποία φιλτράρεισ και αξιολογείσ.  

Αναγνωρίηεισ πωσ θ προςωπικι ανάπτυξθ απαιτεί δια βίου προςπάκεια και δουλεφεισ με τον εαυτό ςου, 

για να βελτιϊνεςαι διαρκϊσ (Αιζν Αριςτεφειν). 
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6. Οδθγικι ςτάςθ 

Κάνεισ αυτά που εκπαιδεφεισ τουσ άλλουσ να κάνουν. 

Επιδεικνφεισ τεκμθριωμζνα τον τρόπο με τον οποίο το αξιακό πλαίςιο αποτελεί τθ βάςθ των Οδθγικϊν 

δραςτθριοτιτων και πϊσ αυτζσ ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςε ενεργό πολίτθ. 

Αντιλαμβάνεςαι και βοθκάσ και τουσ άλλουσ να αντιλθφκοφν πϊσ θ κάκε εκπαιδευτικι ενζργεια ςυνδζεται 

με το ςκοπό τθσ Οργάνωςθσ. 

Αποδζχεςαι τισ Οδθγικζσ αξίεσ και υιοκετείσ προςωπικι ςτάςθ που τισ αποπνζει ζμπρακτα ςτθν 

κακθμερινότθτά ςου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται από το Δ.. τθν …………………………… με τθν ςθμείωςθ: Σελεί υπό τισ οδθγίεσ του νζου 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ  Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Αποφαςίηεται ςτα επόμενα Συνζδρια Εκπαιδευτϊν τα διαδικαςτικά του Συνεδρίου να ζχουν τθν προζγκριςθ 

του ΔΣ. Αν δεν υπερψθφίηονται από το ΔΣ ι το Συνζδριο ιςχφουν τα προθγοφμενα εγκεκριμζνα 

διαδικαςτικά. 


