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Καλωζόριζες ζηην 

Βαζική Εκπαίδεσζη 
 

Αγαοησέ Εκοαιδετόμεμε, 

Έμα σανίδι νεκιμά! Μαζί με σξμ Εκοαιδετσή ςξτ, θα 

οπξφψπήςεσε βήμα βήμα σα μξμξοάσια σηρ Οδηγικήρ Ζψήρ. 

Ετφόμαςσε μα είμαι έμα όμξπυξ σανίδι γμώςεψμ και 

εμοειπιώμ οξτ θα βξηθήςει σόςξ εςέμα οπξςψοικά όςξ και 

σξ έπγξ ςξτ ςσημ Ομάδα. 

 

 

Αμήκει ςσ..................................................................................................... 

Ομάδα:........................................................................................................... 

Διεύθτμςη:.................................................................................................. 

Σηλέυψμξ:................................................................................................... 

 

 

Ο εκοαιδετσήρ μξτ: 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 
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Ερωτήςεισ και Απαντήςεισ 
 

 

Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τησ Βαςικήσ Εκπαίδευςησ; 

Σκοπόσ τθσ Βαςικισ Εκπαίδευςθσ είναι να αποκτιςεισ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για να 

ανταποκρίνεςαι ςτισ απαιτιςεισ του ρόλου ςου, εφαρμόηοντασ τισ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςε αυτόν, τουλάχιςτον 

μια φορά. 

  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τησ Βαςικήσ Εκπαίδευςησ;  

• Σε βοθκάει να ςυνειδθτοποιιςεισ τον ρόλο ςου, μζρα με τθ μζρα, βιωματικά, ςτθν πράξθ. 

• Ρραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ δικζσ ςου ανάγκεσ και τον δικό ςου ρυκμό μάκθςθσ, ανάλογα με τον χρόνο που 

μπορείσ να διακζςεισ. 

• Ζχεισ δίπλα ςου Εκπαιδευτι που ςτθρίηει διαρκϊσ τθν προςπάκειά ςου και λαμβάνεισ ανατροφοδότθςθ ςχετικά με το 

αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ ςου. 

• Ακολουκεί τθ ηωι τθσ Ομάδασ και εμπλουτίηει το πρόγραμμά τθσ. 

• Μειϊνει τα κόςτθ για μετακινιςεισ και άλλα ζξοδα. 

  

Πϊσ είναι δομημζνο το εκπαιδευτικό υλικό τησ Βαςικήσ Εκπαίδευςησ; 

 Χωρίηεται ςε κεματικζσ ενότθτεσ, για παράδειγμα: «Ραιχνίδι», «Χαρακτθριςτικά Θλικιϊν», «Συμβοφλια», οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν ζναν αρικμό ςχετικϊν δραςτθριοτιτων. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι υποχρεωτικζσ για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ενότθτασ. Σε κάκε ενότθτα προτείνονται πθγζσ ςτισ οποίεσ προτείνουμε να ανατρζξεισ για βοικεια. Μπορείσ επίςθσ να 

χρθςιμοποιιςεισ και άλλεσ πθγζσ ςε ςυνεργαςία με τον Εκπαιδευτι ςου. Οι ενότθτεσ είναι οργανωμζνεσ ςε τριμθνίεσ για 

να ακολουκοφν τθ ηωι τθσ Ομάδασ. 

  

Η ςειρά πραγματοποίηςησ των δραςτηριοτήτων είναι υποχρεωτική; 

 Πχι. Μπορείσ να προγραμματίςεισ ποιεσ δραςτθριότθτεσ κα υλοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ δικζσ ςου επικυμίεσ/ανάγκεσ 

αλλά και τον προγραμματιςμό τθσ Ομάδασ ςου. Κεωρθτικά μπορείσ να ολοκλθρϊςεισ ςε μια τριμθνία όλεσ τισ ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτθτο. Το μόνο που χρειάηεται είναι πριν ξεκινιςεισ τθν προςπάκειά ςου να 

κάνεισ ζνα Ρλάνο των Δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ ςκοπεφεισ να αςχολθκείσ τον επόμενο μινα ι τθ ςυγκεκριμζνθ 

τριμθνία και να το οριςτικοποιιςετε με τον Εκπαιδευτι ςου. Ράντωσ, όςεσ δραςτθριότθτεσ δεν προλάβεισ να τισ 

υλοποιιςεισ, κα πρζπει να τισ καλφψεισ ςε κάποια επόμενθ τριμθνία (για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται το Ρλάνο των 

Δραςτθριοτιτων να περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ από προθγοφμενεσ ι και επόμενεσ τριμθνίεσ). 
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Ερωτήςεισ και Απαντήςεισ 

 
Πϊσ δουλεφω τισ δραςτηριότητεσ; 

Διαβάηεισ και κατανοείσ το ηθτοφμενο τθσ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τον ςτόχο τθσ Ενότθτασ. Αναηθτείσ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ, όπωσ τισ προτεινόμενεσ ςε κάκε Ενότθτα, τον Εκπαιδευτι ςου, άλλα ζμπειρα Στελζχθ, 

τον/τθν Ζφορό ςου, μζχρι να αιςκάνεςαι ςίγουροσ-θ ότι γνωρίηεισ αρκετά για το κζμα αυτό. Ρροετοιμάηεισ τθν υλοποίθςθ 

τθσ Δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με τθν γνϊςθ που ζχεισ βρει. Υλοποιείσ τθν δραςτθριότθτα.  Αξιολογείσ τθν δραςτθριότθτα. 

Κυμιςου, ότι ςε κάκε ςτάδιο, αν δυςκολευτείσ, μπορείσ να ηθτιςεισ τθν βοικεια του Εκπαιδευτι ςου. 

Λάβε υπόψθ ςου ότι κα πρζπει να πραγματοποιείσ περίπου 20 δραςτθριότθτεσ / τριμθνία ι 1-2 δραςτθριότθτεσ / 

εβδομάδα. Οι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ είναι ςχετικζσ με όλα όςα πρζπει να κάνεισ οφτωσ ι άλλωσ ςτθν Ομάδα, 

βάςει του ρόλου ςου, οπότε θ όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία υποςτθρίηει τθν προςπάκειά ςου αυτι. 

 Προςοχι: κατά τθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ κάκε δραςτθριότθτασ, κα πρζπει να ζχεισ υπόψθ ςου τισ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται για τθν Ομάδα ςου, δθλαδι του Κλάδου που ανικει ι το είδοσ (Ναυτοδθγικι, Ομάδα Οδθγϊν με 

αναπθρίεσ). Για παράδειγμα, αν μια δραςτθριότθτα ςου λζει να προετοιμάςεισ μια ςυγκζντρωςθ, για τον Κλάδο Αςτεριϊν 

και Πουλιϊν αυτό κα γίνει μζςω του Συμβουλίου Αρχθγείου, για τον Κλάδο Οδθγϊν ςτο Συμβοφλιο Αρχθγείου ι/και 

Υπευκφνων, για τον Κλάδο ΜΟ ςτθν Επιτροπι. Αν είςαι ςε Ναυτοδθγικι Ομάδα/Πλιρωμα κα πρζπει να προςεγγίηεισ τισ 

δραςτθριότθτεσ με Ναυτοδθγικό περιεχόμενο. Αν είςαι ςε Ομάδα Οδθγϊν με αναπθρίεσ  ι ζχεισ παιδί/α ΑΜΕΑ ςτθν 

Ομάδα, κα πρζπει να λάβεισ υπόψθ ςου τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ομάδασ ςου. 

 

Πϊσ και από ποιον πιςτοποιείται μία δραςτηριότητα; 

Από τον/τθν Αρχθγό ςου, τον/τθν Τ. Ζφορο, τα παιδιά, τουσ γονείσ και γενικά οποιοδιποτε εμπλεκόμενο ςτθ 

δραςτθριότθτα. Ριςτοποίθςθ ςθμαίνει απλά ότι πραγματοποιικθκε θ δραςτθριότθτα, χωρίσ να γίνεται αξιολόγθςι τθσ. 

  

Πϊσ αξιολογείται μία δραςτηριότητα και με ποια κριτήρια; 

Αφοφ τθν αξιολογιςεισ εςφ θ ίδια/ο ίδιοσ, ςυνεργάηεςαι με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου και καταλιγετε ςτα 

ςυμπεράςματά ςασ! Ππωσ κάκε αξιολόγθςθ, ζτςι και αυτι, γίνεται βάςει του ςτόχου δθλαδι αν και κατά πόςο ζχεισ 

πετφχει τον ςτόχο, όπωσ αυτόσ περιγράφεται ι όπωσ τον ζκεςεσ με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου. Τα βαςικά κριτιρια 

είναι θ ςωςτι προετοιμαςία, θ αναηιτθςθ πθγϊν, θ κατανόθςθ του περιεχομζνου, θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ. 

Το βαςικό όμωσ κριτιριο είναι αν ζμακεσ κάτι καινοφργιο ι εμπλοφτιςεσ τισ γνϊςεισ ςου και αν απόκτθςεσ νζεσ ικανότθτεσ 

μζςα από τθν εμπειρία ςου. 
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Ερωτήςεισ και Απαντήςεισ 
 

 

Πότε ολοκληρϊνεται μια δραςτηριότητα; 

Πταν τθν αξιολογιςεισ με τθν/τον εκπαιδεφτρια /τθ ςου και θ αξιολόγθςθ είναι κετικι. Αν όχι, τότε μπορείσ να ςυηθτιςεισ 

τισ απορίεσ ςου, να διευκρινιςεισ ςθμεία, κλπ με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου ι αν κρίνεισ εςφ ότι χρειάηεται να 

επαναλάβεισ τθν διαδικαςία.   

 

Πότε ολοκληρϊνεται μια ενότητα; 

Πταν πραγματοποιιςεισ όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ενότθτασ και τισ αξιολογιςεισ με τθν/τον εκπαιδεφτρια /τθ ςου. 

  

Πρζπει να κρατϊ αρχείο; 

Ναι. Συγκεντρϊνεισ υλικό (ςθμειϊςεισ, φωτογραφίεσ, βίντεο, αντικείμενα κτλ.) ςχετικά με τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ, για να διευκολφνεισ τθν επικοινωνία με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου αλλά και για  να δθμιουργιςεισ ζνα 

προςωπικό αρχείο με υλικό το οποίο μπορείσ να αξιοποιιςεισ ανά πάςα ςτιγμι ςτο πρόγραμμα τθσ Ομάδασ ςου. 

  

Κάθε πότε και πϊσ επικοινωνϊ με τον εκπαιδευτή μου; 

Τουλάχιςτον 2 φορζσ το μινα, μζςω τθλεφϊνου, διαδικτφου ι δια ηϊςθσ, όταν οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 

  

Πότε και πϊσ αξιολογείται η πρόοδόσ μου, γενικά; 

Αξιολογείται από ςζνα και τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, βάςει του προςωπικοφ ςου 

πλάνου και των ςτόχων ςου. Δθλαδι, εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ που κάνεισ με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου για κάκε 

δραςτθριότθτα/ενότθτα βάςει του ςτόχου τθσ κάκε ενότθτασ, ςε χρόνο που κα ςυναποφαςίηεισ με τθν/τον 

Εκπαιδεφτρια/τι ςου, αξιολογείτε και τθν πορεία ςου γενικά, όπωσ αν πετυχαίνεισ τουσ προςωπικοφσ ςου ςτόχουσ, που 

είχεσ κζςει ςτθν αρχι, αν ακολουκείσ το πλάνο, αν πραγματοποιείσ τισ δραςτθριότθτεσ που είχεσ προγραμματίςει. 

  

Πϊσ αξιολογείται ςυνολικά η εκπαιδευτική διαδικαςία; 

Αξιολογείται, από ςζνα, από τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου, κακϊσ και από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ, μζςω τθσ/του Τ. 

Εφόρου, βάςει ςυγκεκριμζνων ερωτθματολογίων που ςτζλνει το Τμιμα Εκπαιδεφςεων, τουλάχιςτον 2 φορζσ τον χρόνο. 
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Ερωτήςεισ και Απαντήςεισ 
 

 

Τπάρχει χρονικόσ περιοριςμόσ για την ολοκλήρωςη τησ Βαςικήσ Εκπαίδευςησ; 

Το χρονικό διάςτθμα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Βαςικισ Εκπαίδευςθσ είναι ζνα ζτοσ. Ωςτόςο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

μπορεί να παρατακεί, ςε ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Εκπαιδεφςεων και τθν/τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ. 

  

Θα ζχω την/τον ίδια-ο Εκπαιδεφτρια/τή καθ’ όλη τη διάρκεια τησ Βαςικήσ Εκπαίδευςησ; 

Ναι, εκτόσ αν για ςοβαροφσ λόγουσ εκ μζρουσ τθσ/του Εκπαιδεφτριασ/τι αυτό δεν είναι δυνατόν. Σε εξαιρετικζσ επίςθσ 

περιπτϊςεισ μπορείσ να ηθτιςεισ να αλλάξεισ εκπαιδευτι ςε ςυνεννόθςθ με τθν/τον Αρχθγό τθσ Εκπαίδευςθσ. 

 

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τησ/του Εκπαιδεφτριασ/τή; 

Σε ςτθρίηει ςτθν όλθ προςπάκεια: επιλφει απορίεσ, εξθγεί ςθμεία που δεν ςου είναι ξεκάκαρα, μοιράηεται τθν εμπειρία 

του, κουβεντιάηει μαηί ςου τυχόν προβλθματιςμοφσ, ςε βοθκά ςτον ςχεδιαςμό μιασ δραςτθριότθτασ, ςυμμετζχει ςτθν 

αξιολόγθςθ και γενικά ςε βοθκά να προχωριςεισ και να ολοκλθρϊςεισ τθν προςπάκειά ςου. Ο ρόλοσ τθσ/του 

Εκπαιδεφτριασ/τι ςου δεν είναι να αποφαςίςει εκείνοσ αν ζχεισ επιτφχει τουσ ςτόχουσ ςου ι αν ζχεισ ολοκλθρϊςει μια 

δραςτθριότθτα αλλά να ςε βοθκιςει να το αντιλθφκείσ μόνοσ ςου.  

Ο ρόλοσ τθσ/του Εκπαιδεφτριασ/τθ, είναι παρόμοιοσ με εκείνον του Μζντορα. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ 

Εκπαίδευςισ ςου είναι να αναλάβεισ εςφ –και όχι θ/ο Εκπαιδεφτρια/θσ ςου- τθν ευκφνθ για τθν μάκθςι ςου. Αυτό κα πει 

ότι πρζπει να δείξεισ κζλθςθ, υπευκυνότθτα, πρωτοβουλία και δζςμευςθ.  

 

Τπάρχει δυνατότητα να πιςτοποιήςω προηγοφμενη εμπειρία μου ςτην Ομάδα; 

Ναι. Τεκμθρίωςε - ςε ςυνεργαςία με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου - πϊσ και γιατί θ προθγοφμενθ εμπειρία που ζχεισ 

πρζπει να πιςτοποιθκεί. Αξιολογιςτε τισ δραςτθριότθτεσ που ζχεισ από προθγοφμενθ εμπειρία κατά τον ίδιο τρόπο που 

αξιολογείτε τισ νζεσ ι διαμορφϊςτε νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ ςου για να ολοκλθρϊςεισ 

τθν ενότθτα. Κυμιςου ότι ο ςκοπόσ τθσ υλοποίθςθσ μιασ δραςτθριότθτασ δεν είναι απλά να τθν “περάςεισ” αλλά να 

μάκεισ κάτι καινοφργιο που κα ςε βοθκιςει να είςαι πιο αποτελεςματικόσ-ι ςτον ρόλο ςου. 

  

Αν ζχω ολοκληρϊςει την Εκπαίδευςη ςε ζνα Κλάδο, ποιεσ ενότητεσ πρζπει να ξαναδουλζψω, 

αν αλλάξω Κλάδο; 

Πλεσ τισ ενότθτεσ τθσ κατθγορίασ Ρρόγραμμα-Αυτοδιοίκθςθ-Ρρόοδοσ, κακϊσ και τισ ενότθτεσ 35 και 37. 
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Ερωτήςεισ και Απαντήςεισ 
 

 

Πότε ολοκληρϊνω την Βαςική Εκπαίδευςη; 

Πταν ολοκλθρϊςεισ όλεσ τισ Ενότθτεσ και ςτείλεισ τθν γραπτι αξιολόγθςθ ςτο Τμιμα Εκπαιδεφςεων 

 

Σι ακολουθεί μετά την Βαςική Εκπαίδευςη;  

Μετά τθν Βαςικι Εκπαίδευςθ ακολουκοφν οι Εκπαιδεφςεισ «Θγεςία και Κοινωνία» και «Θγεςία και Φφςθ», που 

αποτελοφν τθν δεφτερθ φάςθ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ. Για να ολοκλθρϊςεισ αυτό το ςτάδιο πρζπει να παρακολουκιςεισ 

και τισ δφο Εκπαιδεφςεισ με όποια ςειρά προτιμάσ. Κυμιςου ότι μπορείσ να δθλϊςεισ ςυμμετοχι, για να προλάβεισ τισ 

προκεςμίεσ, ακόμα και αν δεν ζχεισ ολοκλθρϊςει ακόμα τθν Βαςικι Εκπαίδευςθ, αλλά κα τθν ζχεισ ολοκλθρϊςει μζχρι τθν 

ζναρξθ τθσ Θγεςίασ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τθ ςου μπορείσ να 

παρακολουκιςεισ τθν Θγεςία αν ζχεισ ςυμπλθρϊςει το 80% τθσ Βαςικισ.  

 

Για ξοξιξδήοξσε λόγξ μημ διςσάςειρ μα εοικξιμωμήςειρ με σξ Σμήμα 

Εκοαιδεύςεωμ ςσξ: training@seo.gr 

 

 

mailto:training@seo.gr


Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 8 - 

Πίνακασ Ενοτήτων 
 Α΄ Τριμηνία Β΄ Τριμηνία Γ΄ Τριμηνία Γ΄ Τριμηνία 

Οδηγιζμός  

(ειζαγωγικό 

εγτειρίδιο) 

           Σκοπόσ και Αξίεσ  Οδθγιςμοφ                           Στολι & Σφμβολα                      Ιςτορία Οδθγιςμοφ                       

Παγκόςμιοσ Οδθγιςμόσ                   Οδθγικι Ιδεολογία                   Δομι/Διοίκθςθ/Διαδικαςίεσ Οργάνωςθσ            

                      Πρόοδοσ Στελζχουσ -Ευκαιρίεσ Δυνατότθτεσ 

                     1. Ειςαγωγική Ενότητα Το Ειςαγωγικό Εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε  

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

am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w 

Οδηγικό 

Παιδαγωγικό 

Πρόγραμμα 

(Πρόγραμμα – 

Ασηοδιοίκηζη 

– Αηομική 

Πρόοδος) 

29. 

Προγραμματιςμόσ  

30. Εκλογζσ  

31. Τπευθυνότητεσ 

παιδιϊν και 

ςτελεχϊν 32. 

Εκπαίδευςη 

Πρϊτων/Δεφτερων, 

Ενωμοταρχϊν/ 

Τπενωμοταρχϊν & 

Ομάδασ Μεγάλων 

Οδηγϊν  

33. τόχοσ 

Αξιολόγηςη  

34. Προγράμματα 

Κεντρική Διοίκηςησ  

2. υγκζντρωςη  

3. Παιχνίδι  

4. Ατομική Πρόοδοσ  

5. υμβοφλια  

6. Εργαςτήρι  

7. Ομάδεσ  (Ηλικίεσ, 

Δομή, Αριθμοί) και 

ενωμοτιακό ςφςτημα   

8. Προγράμματα 

wagggs  

 

13. Χαρακτηριςτικά 

ηλικιϊν & 

ςυνεκπαίδευςη  

14. Μεγάλο Παιχνίδι  

15. Κοινωνική 

υμμετοχή – 

Προςφορά  

16. Ανάπτυξη παιδιϊν  

17. Σραγοφδι  

18. Οδηγιςμόσ για 

όλουσ  

22. Σελετζσ  

23. Πρόγραμμα 

καταςκήνωςησ  

24. Παιδί ςτην 

καταςκήνωςη  

25. Δουλειά ςε 

μικρζσ 

αυτοδιοικοφμενεσ 

ομάδεσ ή 

Ενωμοτιακό 

φςτημα ςτην 

καταςκήνωςη  

26. Ναυτοδηγικζσ 

Ομάδεσ  

Φύζη 9. Σεχνικζσ γνϊςεισ 

(Δ’) 

35. Εκδρομή ςτη 

φφςη (με ζμφαςη 

ςτο πρόγραμμα)  

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ 

(Αϋ) 

10. Πορεία  

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ 

(Βϋ) 

19. Εκδρομή ςτην 

φφςη (με ζμφαςη 

ςτην λειτουργία)  

9. Σεχνικζσ γνϊςεισ 

(Γϋ) 

27. Αςφάλεια, 

Τγεία 

-Τγιεινή ςτην 

εκδρομή 

& την καταςκήνωςη  

Κοινωνία 

Γιατείριζη  

36. Προςζλκυςη & 

Διατήρηςη Ανήλικων 

Μελϊν 

37. Χϊροσ – Εςτία 

 

 

11. Επικοινωνία  

12. Εξεφρεςη και 

Διαχείριςη πόρων  

 

20. Επαφή με γονείσ  

21. Εμπλουτιςμόσ 

Προγράμματοσ: 

υνεργαςία/Δράςεισ 

με άλλουσ φορείσ, 

Σεχνολογία, 

Επικαιρότητα 

28. Ευθφνη 

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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1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
 

  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Συηιτθςε με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου για όλα όςα ζμακεσ, ςε προβλθμάτιςαν, ςε εντυπωςίαςαν, ζχεισ 

απορίεσ ςε ςχζςθ με το ειςαγωγικό εγχειρίδιο. 

  

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
https://www.playbuzz.com/tmimaekpaidefsewn10/12-5-2018-9-32-26-am?fbclid=IwAR1pUdL9O18kXQgov6hvrJxbsD5avGItEzP8Ui8PqjvqSEhqU-a5EWr7t5w


Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 10 - 

2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 
  

«Μαζί μαρ έλα ςσηρ Γηρ σα ςύμξπα…» 

  

 
 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Συγκζντρωςθ ονομάηουμε τθν τακτικι ςυνάντθςθ όλθσ τθσ Ομάδασ. Είναι θ ϊρα που ζχουμε για τα παιδιά και 

τουσ νζουσ (μαηί με τθν εκδρομι και τθν καταςκινωςθ) να βιϊςουν τθν Οδθγικι Ηωι με γνϊμονα τθν επίτευξθ 

του Οδθγικοφ Σκοποφ. Οι ϊρεσ αυτζσ είναι πολφ ςθμαντικζσ και θ ευκφνθ που αναλαμβάνουμε είναι μεγάλθ. 

Για το λόγο αυτό πρζπει να προετοιμάηεται ζγκαιρα και με φροντίδα, ακολουκϊντασ τθν προβλεπόμενθ 

διαδικαςία (είδθ, δομι, διάρκεια, ςυχνότθτα, περιεχόμενο) από κάκε Κλάδο. 

  

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τα είδθ, τθν δομι, τθν 

διάρκεια, τθν ςυχνότθτα τθσ 

ςυγκζντρωςθσ, να είςαι ςε κζςθ 

ςυμμετάςχεισ ενεργά ςτο ςχεδιαςμό 

μίασ ςυγκζντρωςθσ ςφμφωνα με το 

Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα - 

όπωσ αυτι περιγράφεται από τον 

Κλάδο ςου -και να αιςκάνεςαι άνετα 

να αναλάβεισ τουλάχιςτον ζνα μζροσ 

αυτισ. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Διάλεξε από τον Ρρογραμματιςμό τθσ Ομάδασ ςου, δφο ςυγκεντρϊςεισ που δεν ζχουν πραγματοποιθκεί 

ακόμα. Θ μία να είναι από αυτζσ που μπαίνουν υποχρεωτικά  ςτον Ρρογραμματιςμό και θ άλλθ μία 

απλι. Σχεδίαςε μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για κάκε μία από αυτζσ (ςτόχο, δομι, ωρολόγιο, 

περιεχόμενο, κλπ) και πρότεινζ τθν ςτο ςφνολο που προβλζπεται από τον Κλάδο ςου και τον 

Ρρογραμματιςμό ςασ, για τθν προετοιμαςία τθσ ςυγκζντρωςθσ (Συμβοφλιο Αρχθγείου, Συμβοφλιο 

Υπευκφνων, Επιτροπι). Συηθτιςτε τθν πρόταςι ςου και αποφαςίςτε τι τελικά κα υλοποιιςετε. Αλλάξατε 

κάτι και αν ναι, γιατί;  

2. Ανζλαβε ςε δφο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ να προετοιμάςεισ και να υλοποιιςεισ ςτθν μία το Άνοιγμα 

και το Κλείςιμο και ςτθν άλλθ το Κυρίωσ Μζροσ. 

 

ΠΗΓΕ: 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 20 ςελ. 59, κεφ. 21 ςελ. 

62, κεφ. 22 ςελ. 63) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 6-9, ςελ. 

28-31, ςελ. 131 ζωσ τζλοσ) 

● Μαηί ωσ τθν άκρθ τθσ γθσ (3 τεφχθ) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.11-16) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ.42-100) 

●Φτιάχνουμε; 

● Ρετάμε; 

● Ραίηουμε; 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (Κεφ. 5 Α) 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4733

/4733.pdf 

● Με δφο λόγια ... Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτα: 

Συγκζντρωςθ) 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4241&LANG=

GR 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτεσ: Επιτροπζσ) 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 35-36) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=273&LANG=G

R 

 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4733/4733.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4733/4733.pdf
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4241&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4241&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=273&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=273&LANG=GR
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3. ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
  

«Μημ κάμειρ λξιοόμ φπήςη βίαρ, ςση διδαςκαλία σψμ οαιδιώμ αλλά μα σ’ αμασπέυειρ με 

οαιφμίδια, για μα μοξπέςειρ κι εςύ μα διακπίμειρ ακόμα οεπιςςόσεπξ ατσό για σξ ξοξίξ σξ 

καθέμα σξτρ είμαι γεμμημέμξ» 

Πλάσψμαρ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Ραιχνίδι αποκαλείται μια δομθμζνθ δραςτθριότθτα που 

ζχει ςκοπό τθν ψυχαγωγία ι αςκείται ωσ εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Στον Οδθγιςμό χρθςιμοποιείται και για 

ψυχαγωγία και ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο και λειτουργεί 

ωσ βαςικό μζςο του ΟΡΡ. Το παιχνίδι πρζπει να είναι 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ηωισ των παιδιϊν κακϊσ 

ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςε όλουσ τουσ τομείσ ανάπτυξισ 

τουσ. Το πϊσ αυτό ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των 

παιδιϊν, τα είδθ, θ επιλογι, το πότε, το ποφ, το πϊσ είναι 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ  για να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

εκπαιδευτικό εργαλείο.  

  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μάκε τα είδθ των παιχνιδιϊν. Ραίξε τρία διαφορετικά είδθ παιχνιδιϊν ςτο Γαλαξία, το Σμινοσ ι τθν 

Ομάδα ςου ςε τρία διαφορετικά μζρθ τθσ ςυγκζντρωςθσ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα χαρακτθριςτικά 

θλικίασ του ςυγκεκριμζνου Κλάδου. Ροιο ςτόχο εξυπθρετοφν; Σε ποιοφσ τομείσ ανάπτυξισ  ςυνζβαλαν; 

2. Αναηιτθςε παιχνίδια από διάφορεσ πθγζσ. Διάλεξε αυτά που ςου αρζςουν περιςςότερο και ςυγκζντρωςζ 

τα ςε ζνα αρχείο κατά είδοσ και κατθγορία.  

ΣΟΧΟ: 

Να αξιοποιείσ το παιχνίδι, ωσ 

βαςικό μζςο του Οδθγικοφ 

Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ 

και να αναγνωρίηεισ τθν 

ςθμαςία του ςτθν ανάπτυξθ των 

παιδιϊν.  
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ΠΗΓΕ: 

  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Οδθγιςμόσ Ζνα Δοκιμαςμζνο Ραιδαγωγικό 

Σφςτθμα, Εκδόςεισ ΣΕΟ (ςελ.75 «Θ παιδαγωγικι 

ςθμαςία του παιχνιδιοφ») 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: resources, girl guiding, 

teambuilding, icebreakers, kim, cooperative games  

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 20, ςελ. 60-61) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 29, 37-38, 

40-42, 113-115) 

● Ραίηουμε περνάμε ωραία ςτθ μικρι μασ τθν 

παρζα 

● Αςτροπαιχνίδια και άλλα Αςτροκαμϊματα 

● www.seo.gr ΑΣΤΕΛΑ χριςιμα αρχεία ςτο ανάλογο 

ςφνκθμα χρονιάσ για τα Ραιχνίδια 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ.104-109) 

● Ραίηουμε; 

● 60 Χρόνια Ραιχνίδι 

● Youtube- Κλάδοσ Ρουλιϊν 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Το Κουτί με τισ ιδζεσ, Ενότθτα: Ραιχνίδια 

● Οδθγόσ για Ραιχνίδι: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4682

/4682.pdf 

● 

http://www.pinterest.com/kladosodigwn/Ενωμοτιακ

ά παιχνίδια 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Είναι ϊρα για παιχνίδι 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ.53-55) 

● Το αλφαβθτάρι των παιχνιδιϊν (Μάρω Καλογζρθ, 

Εκδόςεισ Δίαυλοσ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4682/4682.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4682/4682.pdf
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/Ενωμοτιακά
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/Ενωμοτιακά
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4. ΠΡΟΟΔΟ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

«Σα σπία Σ σηρ εοιστφίαρ: Σαλέμσξ, Σόλμη, Σύφη» 

Ο. Ελύσηρ 

 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ Ατομικι Ρρόοδοσ είναι ζνα από τα 3 βαςικά μζρθ του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ. Είναι μία από 

τισ μεκόδουσ μασ για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των παιδιϊν. Δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά μασ, να 

απαςχολθκοφν με κάτι που ενδιαφζρει τα ίδια, αποκτοφν νζεσ γνϊςεισ, καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτά τουσ, 

ανακαλφπτουν ταλζντα, κλίςεισ, νζα ενδιαφζροντα. 

 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ το ςφςτθμα Ατομικισ 

Ρροόδου ςτον Κλάδο ςου και 

κυρίωσ τθν παιδαγωγικι ςθμαςία 

του και να είςαι ςε κζςθ να 

ςυμβάλεισ αποτελεςματικά ςε 

αυτό, παρζχοντασ ςτα παιδιά 

ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ, 

ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Τί απαιτείται για να δϊςει ζνα μζλοσ τθσ Ομάδασ ςου Υπόςχεςθ; Ραρακολοφκθςε και υποςτιριξε τθ 

διαδικαςία. 

2. Σκζψου ζνα πρωτότυπο τρόπο να παρουςιάςεισ τθν Ατομικι Ρρόοδο ςτα παιδιά τθσ Ομάδασ ςου με 

ςτόχο να τα ενκουςιάςεισ για αυτό, αλλά και να κατανοιςουν τθν διαδικαςία που προβλζπεται. Τι 

κερδίηει το παιδί μζςα από τθν Ατομικι Ρρόοδο;  

3. Μάκε τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ενόσ βιματοσ/μονοπατιοφ/προςανατολιςμοφ και των πτυχίων/ 

ειδικεφςεων και φτιάξε ζνα παιχνίδι για να τα μάκουν και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ ςου. Στθ 

ςυνζχεια παρατιρθςε τθν αξιολόγθςθ μιασ δοκιμαςίασ προόδου των παιδιϊν τθσ Ομάδασ ςου και 

ςυηιτθςε με τον Αρχθγό ςου ι τον Ζφορο  τα ςθμεία που πρζπει κανείσ να προςζξει. (Κλάδοι Ρουλιϊν, 

Οδθγϊν, Μεγάλων Οδθγϊν) Ρότε είναι ζτοιμο ζνα Αςτζρι να δϊςει Υπόςχεςθ ,ποιά είναι θ αξία τθσ για 

το ίδιο το παιδί  ;Ροιά είναι θ ςθμαςία τθσ Ρροόδου για το Αςτζρι; Υπάρχει ςυςχζτιςθ με τα 

χαρακτθριςτικά θλικίασ τουσ και τουσ τομείσ ανάπτυξθσ; (Κλάδοσ Αςτεριϊν) 

ΠΗΓΕ: 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 16, ςελ. 48) 

● Ταξίδια ςε Καινοφργιουσ Ουρανοφσ (ςελ. 11, 13-26) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=182&LANG=GR 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.20-27) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.33-37) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 7) 

● Με δφο λόγια...Κλάδοσ Οδθγϊν, Ενότθτα: Ατομικι 

Ρρόοδοσ 

● Ατομικι Ρρόοδοσ: 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3799&LANG=G

R 

● Λειτουργία Ομάδασ Κλάδου Οδθγϊν/Ατομικι 

Ρρόοδοσ: 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4236&LANG=G

R 

● Κορυφζσ 

● Οδθγόσ για Υπόςχεςθ 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 94-99, 145-300) 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Ατομικι Ρρόοδοσ) 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=182&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3799&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3799&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4236&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4236&LANG=GR
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5. ΤΜΒΟΤΛΙΑ 
 

«Σξ βαςικό ςσξιφείξ μιαρ καλήρ ςτζήσηςηρ δεμ είμαι σόςξ η εντομάδα, όςξ η 

εμοιςσξςύμη.»                                                           Λα Ρξςυξτκώ 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Τα Συμβοφλια είναι ςθμαντικό εργαλείο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. Είναι μια δθμοκρατικι διαδικαςία μζςα από τθν 

οποία όλοι ιςότιμα μποροφν να εκφράςουν τθν άποψι τουσ, να ςυνδιαμορφϊςουν τθν πορεία τθσ Ομάδασ, να 

αναλάβουν ευκφνεσ και να είναι ςυνυπεφκυνοι για αυτι. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τα Συμβοφλια που 

πραγματοποιοφνται ςτθν Ομάδα του Κλάδου 

ςου, τθ διάρκεια, τθ δομι, τθ ςυχνότθτα, τθ 

ςθμαςία τουσ, ποιοσ τα ςυντονίηει και ςε 

ποια χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των παιδιϊν 

τθσ Ομάδασ ςου ανταποκρίνονται και να 

κατανοιςεισ τον τρόπο με τον οποίο 

βοθκοφν τα παιδιά να αναπτυχκοφν. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μάκε  πόςα, ποια, πωσ ονομάηονται, κάκε πότε και πϊσ γίνονται τα Συμβοφλια ςτον Κλάδο ςου. 

Ρροςπάκθςε να εξθγιςεισ για ποιο λόγο γίνονται ζτςι. Τι κα ςυνζβαινε αν δεν υπιρχαν;  

2. Ραρατιρθςε το Συμβοφλιο Ομάδασ του Κλάδου ςου, τον τρόπο που φζρεται ο ςυντονιςτισ, πϊσ 

λαμβάνουν τα μζλθ τον λόγο, πϊσ και αν παρακινοφνται από τον ςυντονιςτι να ςυμμετζχουν, τι κζματα 

περιλαμβάνει κλπ. Κα ζκανεσ κάτι διαφορετικά και αν ναι, γιατί; Κάνε μια λίςτα με καλζσ και κακζσ 

πρακτικζσ για μια αποτελεςματικι ςυηιτθςθ ςτθν Ομάδα. Γιατί ο ςυντονιςτισ μιλάει τελευταίοσ; 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 13, ςελ. 34) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.16-17) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.20) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 6) 

● Με δφο λόγια...Κλάδοσ Οδθγϊν, Ενότθτα: 

Συμβοφλια 

 

 

● Συμβοφλια: 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4239&LANG=

GR 

● Καινοφργια Μονοπάτια (ςελ. 21-23) 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Συμβοφλια Ομάδασ, 

Επιτροπζσ) 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 37-38) 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4239&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4239&LANG=GR
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6. ΕΡΓΑΣΗΡΙ 
 

«Όσαμ είςαι οεπίεπγξρ, βπίςκειρ οξλλά εμδιαυέπξμσα οπάγμασα μα κάμειρ» 

Γ. Νσίςμεϊ 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Το Εργαςτιρι είναι ζνα ακόμθ μζςο του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ, άλλθ μια ευκαιρία για τα 

παιδιά να μάκουν κάτι που τουσ ενδιαφζρει και να εμβακφνουν ςε αυτό ςυμμετζχοντασ ενεργά και 

δθμιουργικά. Επιλζγοντασ το κατάλλθλο εργαςτιρι για τθν θλικία και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν μασ, 

αξιοποιοφμε ζνα ακόμα εργαλείο για να ςυμβάλουμε ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ.  Εργαςτιρι δεν είναι 

μόνο θ χειροτεχνία,  εργαςτιρι είναι όταν θ Ομάδα μακαίνει, πειραματίηεται και δοκιμάηει μια καινοφργια 

τεχνικι με τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ ι ενόσ πεπειραμζνου ανκρϊπου πάνω ςε ζνα κζμα. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ πϊσ, από ποιόν και 

γιατί, προετοιμάηεται και υλοποιείται 

ζνα εργαςτιρι ςτον Κλάδο ςου και να 

μπορείσ να το χρθςιμοποιείσ ωσ μζςο 

του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ 

Ρρογράμματοσ, αξιοποιϊντασ 

πρωτότυπεσ πθγζσ, υλικά και ιδζεσ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Αναηιτθςε πθγζσ με ιδζεσ για εργαςτιρια/χειροτεχνίεσ, κατάλλθλα για τα παιδιά τθσ θλικίασ του Κλάδου 

ςου. Διάλεξε 3 τομείσ ανάπτυξθσ και βάςει των χαρακτθριςτικϊν τθσ θλικίασ πρότεινε 2 τουλάχιςτον 

εργαςτιρια που να ανταποκρίνονται ςε αυτά, ζνα που κα μποροφςε να γίνει ςτθν Εςτία και ζνα ςε μια 

δράςθ ςτθν φφςθ. Ρεριζγραψε με λεπτομζρειεσ τθν προετοιμαςία που κα ζπρεπε να κάνεισ (υλικά, 

διάρκεια, κλπ). Σκζψου ςτθν περίπτωςθ που χρειαηόταν να πραγματοποιθκεί το εργαςτιρι με τθ 

ςυνδρομι ενόσ ειδικοφ που δεν ζχει ςχζςθ με τον Οδθγιςμό, τι κα ζπρεπε να του πεισ για να τον 

προετοιμάςεισ κατάλλθλα. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: arts and crafts, DIY 

• http://xeirotechnies.blogspot.gr/ 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 20, ςελ. 59) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 43-60) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ114) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ - Χειροτεχνίεσ 

● Φτιάχνουμε; 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ Α τριμθνίασ 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ Άλλα 

εργαςτιρια 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: εργαςτιρια 

● Οδθγόσ για εργαςτιρια: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039

/5039.pdf 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 147-160, 178-183) 

 

 

 

 

 

 

http://xeirotechnies.blogspot.gr/
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039/5039.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039/5039.pdf
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7. ΟΜΑΔΕ |ΗΛΙΚΙΕ/ΑΡΙΘΜΟΙ/ΔΟΜΗ| & ΕΝΩΜΟΣΙΑΚΟ 

ΤΣΗΜΑ 
 

«Μόμξι μαρ μοξπξύμε μα κάμξτμε σόςξ λίγα. Μαζί μοξπξύμε μα κάμξτμε σόςξ οξλλά.» 

Ε. Κέλεπ 

  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Θ δουλειά ςε μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ, ι αλλιϊσ Ενωμοτιακό Σφςτθμα, είναι μία βαςικι Μζκοδοσ του 

Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ θ οποία μάλιςτα, μασ διαφοροποιεί ςχεδόν από κάκε άλλθ 

παιδαγωγικι οργάνωςθ. Ενωμοτιακό ςφςτθμα, ονομάηουμε τον χωριςμό τθσ Ομάδασ ςε μικρότερεσ 

αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ. Οι ομάδεσ αυτζσ ζχουν διαφορετικι ονομαςία, ςφνκεςθ, αρικμό και λειτουργία 

ανάλογα τον Κλάδο. Αν εφαρμοςτεί  ςωςτά, τότε ζχει ςίγουρθ επιτυχία.  

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ ποιεσ είναι και πϊσ λειτουργοφν οι 

μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ ςτον Κλάδο ςου 

(Ενωμοτιακό Σφςτθμα), τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ θ Ομάδα χωρίηεται, πϊσ αυτό εξυπθρετεί τα 

χαρακτθριςτικά θλικίασ και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν 

και να ςυμβάλεισ ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν για να βιϊνει κάκε μικρι 

αυτοδιοικοφμενθ ομάδα (Ρεντάδα, Φωλιά, 

Ενωμοτία, Επιτροπι) ςωςτά τθ δικι τθσ ηωι. Επίςθσ, 

να γνωρίηεισ τα χαρακτθριςτικά (θλικίεσ, δομι, 

αρικμό μελϊν) τθσ Ομάδασ που ανικεισ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μάκε τι προβλζπεται για τισ μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ του Κλάδου ςου, πϊσ ονομάηονται, πόςα 

μζλθ ζχουν, πϊσ ςχθματίηονται (με τι κριτιρια), τι διάρκεια ζχουν, ποια είναι θ «ηωι» τουσ μζςα ςτθν 

Ομάδα. Κατζγραψε γιατί πιςτεφεισ ότι προβλζπονται αυτά. Ροια θ ςθμαςία τουσ για το παιδί; Σε ποια 

χαρακτθριςτικά θλικίασ απαντοφν; Ρϊσ ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν; 

2. Ρϊσ το Στζλεχοσ μπορεί να υποςτθρίξει ενεργά μια μικρι αυτοδιοικοφμενθ ομάδα, ποιοσ είναι ο ρόλοσ 

του; 

3. Μάκε τα χαρακτθριςτικά των Ομάδων Αςτεριϊν, Ρουλιϊν, Οδθγϊν και Μεγάλων Οδθγϊν. Από πόςα 

μζλθ αποτελείται θ κάκε μια (παιδιά και Στελζχθ), τι θλικία πρζπει να ζχουν, ποια είναι θ δομι τουσ 

(αρχθγείο αποτελοφμενο από... παιδιά χωριςμζνα ςε...) και πϊσ ονομάηονται ςε κάκε Ομάδα. Ροφ 

ανικουν οι ομάδεσ των Κλάδων (οργανόγραμμα). 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 8, ςελ.23 και κεφ.23, 

ςελ. 64-65) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6 και 16 - 18) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.10-18) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 2, 6) 

● Με Δυο Λόγια… Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτεσ: 

Ενωμοτία, Δραςτθριότθτα Ενωμοτίασ) 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 23-33) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3798&LANG=

GR 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4240&LANG=

GR 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Επιτροπζσ) 

 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3798&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3798&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4240&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4240&LANG=GR
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WAGGGS 
 

"Η εκοαίδετςη είμαι σξ οιξ δτμασό όολξ οξτ μοξπείρ μα φπηςιμξοξιήςειρ για μα αλλάνειρ 

σξμ κόςμξ."                                                                            Nelson Mandela 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Θ WAGGGS δθμιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που αφοροφν ςε κζματα παγκοςμίου ενδιαφζροντοσ, όπωσ 

θ φτϊχεια, θ βία, θ οικολογία, το αςφαλζσ ςερφάριςμα. Τα προγράμματα αυτά, μπορείσ να τα βρεισ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ, ςτισ 4 επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ WAGGGS (αγγλικά, γαλλικά, ιςπανικά, αραβικά). Συνικωσ 

ςυνοδεφονται και από ζνα ζντυπο με οδθγίεσ για τουσ Αρχθγοφσ. Σε περίπτωςθ που δεν γνωρίηεισ καμία από 

αυτζσ τισ γλϊςςεσ, μπορείσ να αναηθτιςεισ προγράμματα που ζχουν μεταφραςτεί ςτα Ελλθνικά από το Τμιμα 

Διεκνϊν Σχζςεων, όπωσ είναι τα προγράμματα για τθν Θμζρα Σκζψθσ, ι να αναηθτιςεισ προγράμματα που 

ζχουν βαςιςτεί ςε κάποιο τθσ WAGGGS όπωσ είναι ο “Οδθγόσ ςτθν Κουηίνα” του Κλάδου Οδθγϊν. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Επιςκζψου τθν ιςτοςελίδα τθσ WAGGGS. Μελζτθςε τα προγράμματα που προτείνει. Ροια από  αυτά ι 

μζροσ αυτϊν και με ποιο τρόπο κα μποροφςεσ να εντάξεισ ςτθν ηωι ςτθν Ομάδα;  

2. Επζλεξε κάποια για να τα παρουςιάςεισ ςτθν Ομάδα (Οδθγοί, ΜΟ) ι ςτο Αρχθγείο (Αςτζρια, Ρουλιά) για 

ζμπνευςθ ςτον προγραμματιςμό ςτο ςτάδιο των ιδεϊν ι και για να δϊςεισ ζμπνευςθ για τθν οργάνωςθ 

μιασ ςυγκζντρωςθσ. 

ΠΗΓΕ:  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

https://www.wagggs.org/en/ 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5162/5162.pdf 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=4224&LANG=GR 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίςεισ τα προγράμματα 

που ζχει δθμιουργιςει θ 

WAGGGS και να μπορείσ να τα 

εντάξεισ ςτθν ηωι ςτθν Ομάδα. 

 

https://www.wagggs.org/en/
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5162/5162.pdf
http://seo.gr/media.asp?ITMID=4224&LANG=GR
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9. ΟΔΗΓΙΚΕ ΓΝΩΕΙ  
 

«Να’ φειρ σξ αγκίςσπι οάμσα έσξιμξ. Μερ ςσξ μεπό, εκεί οξτ δεμ οεπιμέμειρ, είμαι σξ χάπι» 

Οβίδιξρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Οι Οδθγικζσ (ι τεχνικζσ) 

γνϊςεισ είναι άλλο ζνα μζςο 

του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ 

Ρρογράμματοσ. Μζςα από τθν 

γνϊςθ και τθν εφαρμογι αυτϊν 

δίνουμε άλλθ μια ευκαιρία ςτο 

παιδί για ανάπτυξθ ςε ποικίλα 

πεδία. Μακαίνει να 

προςτατεφει τον εαυτό του, να 

δίνει λφςεισ, να κάνει τθν ηωι 

του πιο εφκολθ, να επιτυγχάνει 

ςτόχουσ, να χαίρεται, να είναι 

ζτοιμο για όλα!  

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ πϊσ και από ποιεσ 

πθγζσ μπορείσ να μακαίνεισ 

Οδθγικζσ (ι τεχνικζσ) γνϊςεισ 

και να μακαίνεισ ςυνεχϊσ νζεσ. 

Να αναγνωρίηεισ τθν ςθμαςία 

τουσ για τθν ανάπτυξθ των 

παιδιϊν και να μπορείσ να τισ 

αξιοποιείσ ςτο πρόγραμμα.  
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Λίςτα Οδηγικϊν (ή τεχνικϊν) Γνϊςεων: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΕΙ 

Σακίδιο, Ατομικι εξάρτυςθ  1. Τακτοποίθςθ ςακιδίου 
2. Ατομικι εξάρτυςθ για μια πορεία/εκδρομι /καταςκινωςθ  

Ά Βοικειεσ, Ρερίκαλψθ   
 

3. Εκδορά 
4. ινορραγία 
5. Τςίμπθμα 
6. Θλίαςθ 
7. Διάςτρεμμα 
8. Λιποκυμία  
9. Ζγκαυμα  
10. Ρυρετόσ  
11. Διάρροια 
12. Κλιςθ ςε αςκενοφόρο 
13. Χοριγθςθ φαρμάκων (από τα Στελζχθ μόνο) 
14. Ρεριεχόμενο φαρμακείου Ά Βοθκειϊν τθσ εςτίασ 

/εκδρομισ/καταςκινωςθσ 
15. Αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων καταςτάςεων (π.χ. αςκζνειεσ) (από τα Στελζχθ 

μόνο)  

Κόμποι, Συνδζςεισ, Μικρζσ 
και 
Μεγάλεσ καταςκευζσ 
 

16. Καντθλίτςα 
17. Σταυρόκομπο 
18. Ροδόδεςμο 
19. Ψαλιδιά 
20. Φίμωμα 
21. Ξυλόδεςμο 
22. Σταυροειδι ςφνδεςθ 
23. Διαγϊνιο ςφνδεςθ 
24. Ραράλλθλθ ςφνδεςθ 
25. Τρίποδο 
26. Σκοινιά (είδθ, ςυντιρθςθ, χριςθ)  
27. Ρφλθ 
28. Τραπεηαρία 
29. Κοφνια 
30. Λςτό 
31. Σακιδιοκικθ 
32. Ραπουτςοκικθ 
33. Λαμποκικθ 
34. Κάδο ςκουπιδιϊν 

Σκθνι  
 

35. Σκθνζσ: είδθ, κόςτθ, χριςθ  
36. Σκθνι τφπου igloo. Χριςθ, ςτιςιμο – ξεςτιςιμο, ςυντιρθςθ  
37. Σκθνι τφπου λάμδα (δεκάρα). Χριςθ, ςτιςιμο – ξεςτιςιμο, ςυντιρθςθ  
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Φωτιςμόσ, Εργαλεία  38. Λάμπεσ κυζλλθσ (χριςθ, κακαριςμόσ, ςυντιρθςθ, τοποκζτθςθ) 
39. Λάμπεσ lux μικρζσ (χριςθ, κακαριςμόσ, ςυντιρθςθ, τοποκζτθςθ) 
40. Λάμπεσ 1000 κεριϊν (χριςθ, κακαριςμόσ, ςυντιρθςθ, τοποκζτθςθ)  
41. Χριςθ, ςυντιρθςθ, αποκικευςθ εργαλείων (τςουγκράνα, φτυάρι, αξίνα, 

ςφυρί, ματςόλα, βαριοποφλα, πριόνι, τςεκοφρι) 

Ρρόβλεψθ καιροφ  42. Σφγχρονοι τρόποι πρόβλεψθσ καιροφ 
43. Εμπειρικοί τρόποι πρόβλεψθσ καιροφ 

Ρροςανατολιςμόσ  
 

44. Ρυξίδα 
45. gps 
46. Εμπειρικοί τρόποι 
47. Χάρτεσ 
48. Αςτεριςμοί  

Τοπογραφία  
 

49. Ταχφ οδοιπορικό, οδοιπορικό, επιπεδομετρικό   
50. Μζτρθςθ φψουσ 
51. Μζτρθςθ μικουσ  

Ανιχνευτικά  
Κρυπτογραφικά  
Μορσ 
Μχνθ  

52. Ανιχνευτικά  
53. Διάφορα κρυπτογραφικά  
54. Κϊδικασ Μορσ 
55. Μχνθ ηϊων, αποτυπϊματα 

Φωτιά  
Μαγείρεμα  
  

56. Φωτιζσ: είδθ, κανόνεσ, αςφάλειασ, χριςθ 
57. Μαγειρικι χωρίσ ςκεφθ 
58. Μαγειρικι ςε γκαηάκι  
59. Μαγειρικι ςτθν φφςθ (άλλοι τρόποι) 
60. Αλλαγι φιάλθσ (από τα Στελζχθ μόνο) 

Ναυτοδθγικζσ Γνϊςεισ 61. Ονοματολογία ςκάφουσ και εξαρτίασ 
62. Αρμοδιότθτεσ ςτθ λζμβο 
63. Διεκνι Κανονιςμό Αποφυγισ Συγκροφςεων (ΔΚΑΣ) 
64. Άγκυρεσ και αγκυροβολία 
65. Ραραγγζλματα κωπθλαςίασ, ιςτιοπλοΐασ 
66. Α’ βοικειεσ ςτθ κάλαςςα 
67. Καταςτάςεισ ανάγκθσ (ανατροπι, ατυχιματα, άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα, 

ςωςτικά, ρυμοφλκθςθ) 
68. Ρρόγνωςθ καιροφ  
69. Επικοινωνία ςτθ κάλαςςα (VHF) 
70. Συντιρθςθ λζμβου 
71. Σθμεία και χριςθ ναυτικοφ χάρτθ 
72. Ρυξίδα και εφρεςθ ςτίγματοσ 
73. Χάραξθ και τιρθςθ ναυτικισ πορείασ 
74. Κόμποι (καντθλίτςα, οχτάρι, κοτςανελόδεςμο) νετάριςμα και ςυντιρθςθ 

ςχοινιϊν 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Δεσ τθν λίςτα με τισ Οδθγικζσ (ι τεχνικζσ) γνϊςεισ. 

Σθμείωςε ποιεσ γνωρίηεισ και ποιεσ όχι. 

Ροιεσ Οδθγικζσ (ι τεχνικζσ) γνϊςεισ είναι εντελϊσ απαραίτθτεσ για ζνα Στζλεχοσ; 

Λεράρχθςε αυτζσ που δεν γνωρίηεισ από τθν πιο άμεςα ςθμαντικι να μάκεισ.  

Φρόντιςε να μακαίνεισ τουλάχιςτον 6 νζεσ γνϊςεισ ςε κάκε τριμθνία και να τισ εντάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ 

Ομάδασ (ςτθν ςυγκζντρωςθ, ςτθν εκδρομι, ςτθν καταςκινωςθ) 

Συμπλιρωςε το παρακάτω πλάνο για να βοθκθκείσ. 

 

 

 



Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 27 - 

ΠΛΑΝΟ: 

Α/Α Γνϊςθ Ρότε 

Θμ/ια 

Ζνταξθ ςτο πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ρθγζσ 

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

6.     

 

 

7.     

 

 

8.     

 

 

9.     

 

 

10.     

 

 

11.     

 

 

12.     
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13.     

 

 

14.     

 

 

15.     

 

 

16.     

 

 

17.     

 

 

18.     

 

 

19.     

 

 

20.     

 

 

21.     

 

 

22.     

 

 

23.     

 

 

24.     
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Παράδειγμα:  

Α/Α Γνϊςθ Ρότε 

Θμ/ια 

Ζνταξθ ςτο πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ρθγζσ 

1. 2 9/2 Ραιχνίδι όπου τα παιδιά κα πρζπει ςε 
ςυγκεκριμζνο χρόνο να επιλζξουν από 
διάφορα πράγματα (ςωςτά και λάκθ) 
που ζχουμε τοποκετιςει ςτο χϊρο, 
ποια είναι τα κατάλλθλα για τθν 
ατομικι τουσ εξάρτυςθ για μία 
χειμωνιάτικθ πορεία. 

Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (ςελ. 261) 

2. 58 23/2 Ενωμοτιακό μαγείρεμα ςτθν πορεία  

3. 14 2/3 Ενκάρρυνςθ και ςτιριξθ των 
υπεφκυνων φαρμακείου τθσ Ενωμοτίασ 
να ςκεφτοφν και να πραγματοποιιςουν 
μια πρωτότυπθ δραςτθριότθτα μζςα 
από τθν οποία τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 
ομάδασ κα μάκουν για το περιεχόμενο 
ενόσ φαρμακείου. 

Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (Ραράρτθμα 2 

Α’Βοικειεσ – Φαρμακείο) 

4. 12 2/3 Ραιχνίδι ρόλων ςε ηευγάρια Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (Ραράρτθμα 2 - 

 Α’Βοικειεσ – Φαρμακείο) 

5. 1 6/4 Σκυταλοδρομία με ςτόχο ποια ομάδα 
κα γεμίςει πρϊτθ και ςωςτά το ςακίδιο 
ζτςι ϊςτε να προετοιμαςτοφν ςωςτά 
για τθν εκδρομι. 

 

6 - 11 16, 17, 

18, 19, 

20, 21 

20/4 Καταςκευι πίνακα με κόμπουσ που κα 
μείνει και  για τον ςτολιςμό τθσ Εςτίασ. 
Ρραγματοποίθςθ ενόσ εργαςτιριου, 
όπου τα παιδιά κα χρθςιμοποιιςουν 
τουσ κόμπουσ από τον πίνακα για 
τουλάχιςτον 3 διαφορετικοφσ λόγουσ 
τον κακζνα. (π.χ. για διάςωςθ, για 
Αϋβοικειεσ, ςτθν κάλαςςα, για το 
ςτολιςμό,) 

Το μικρό εγχειρίδιο για κόμπουσ και 

ςυνδζςεισ: 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/

4530/4530.pdf 

 

12-13 44, 36 20/4 Ραιχνίδι orienteering μζςα από το 
οποίο τα παιδιά κα μάκουν πωσ 
ςτινεται και ξεςτινεται ςωςτά μια 
ςκθνι 

 

14 37 10/7  Συμμετοχι ςτθν προκαταςκινωςθ 

15-17 38, 39, 

40 

12/7  Ανάλθψθ τθσ υπευκυνότθτασ του 

εξωραϊςμοφ ςτθν καταςκινωςθ 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4530/4530.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4530/4530.pdf
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18 31 12/7 Διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ τθσ πιο 
όμορφθσ και πρακτικισ ςακιδιοκικθσ 
ςτθν καταςκινωςθ. 

 

19 34 5/10 Εκςτρατεία κακαριότθτασ, με 
καταςκευι των κάδων ςκουπιδιϊν. 

 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

● Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: Ρρϊτεσ βοικειεσ, 

Ρροςανατολιςμόσ, Εμπειρικι πρόβλεψθ καιροφ, 

Ανιχνευτικά ςθμεία 

● www.animatedknots.com 

● 

http://www.academia.edu/5626388/EGXEIRIDIO_TO

POGRAFIAS 

● http://issuu.com/costasmcy/docs/skapaniki 

●Καταςκθνωτικζσ γνϊςεισ: 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=5093&LANG=

GR 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 16, ςελ. 48, κεφ. 21,ςελ. 

62, κεφ. 22, ςελ. 63, κεφ. 23, ςελ. 64, κεφ. 24, ςελ. 

67, κεφ. 25, ςελ. 68, κεφ. 26, ςελ. 69, κεφ. 2, ςελ. 73) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 27-33) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● ΝΤΟΣΛΕ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

Στελεχϊν) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.76-79,80-85,89-91) 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (Ραράρτθμα- Ενότθτα: 

Α’Βοικειεσ – Φαρμακείο) 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 78 – 79, 82-90, 100, 

147-150, 155 - 156) 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ 

Κρυπτογραφικά και κρυμμζνα μθνφματα 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ 

Τεχνικζσ Γνϊςεισ 

● Οδθγικζσ Γνϊςεισ: 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=4322&LANG=GR 

● Ραρζα Τεφχοσ: 17, «είςαι Οδθγόσ; … μετράσ!» 

μετριςεισ (φψοσ, μικοσ, απόςταςθ, χρόνο, όγκο) 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 69-80) 

 

 

 

http://www.academia.edu/5626388/EGXEIRIDIO_TOPOGRAFIAS
http://www.academia.edu/5626388/EGXEIRIDIO_TOPOGRAFIAS
http://issuu.com/costasmcy/docs/skapaniki
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=5093&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=5093&LANG=GR
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
http://seo.gr/media.asp?ITMID=4322&LANG=GR
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10. ΠΟΡΕΙΑ  
(ΕΞΑΡΣΤΗ, ΑΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΝΟΝΕ ΠΕΡΠΑΣΗΜΑΣΟ) 
 

«Μη νεφμάρ οψρ η γη φαίπεσαι με σα γτμμά ςξτ οόδια κι ξ άμεμξρ σπελαίμεσαι μα οαίζει 

ςσα μαλλιά ςξτ»                                                                            X. Γκιμοπάμ 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ πραγματοποίθςθ πορείασ/περιπάτου με τθν Ομάδα, ωσ μζςο του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ, 

δίνει και αυτό πολλαπλζσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν. Ρζρα από το προφανζσ, τθσ ςωματικισ άςκθςθσ 

δθλαδι, δίνει τθν ευκαιρία για επαφι με τθν φφςθ, γνωριμία με τθν φπαικρο, περιπζτεια, ανακάλυψθ, 

ελευκερία, κατάκτθςθ, παρατιρθςθ, δζςιμο Ομάδασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςι τθσ 

είναι θ γνϊςθ των κανόνων, ζτςι ϊςτε όλοι να μποροφν να τθν απολαφςουν με αςφάλεια. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, 

τθν εξάρτυςθ, τθ ςωςτι ζνδυςθ και 

υπόδθςθ, κακϊσ και το φαγθτό που 

παίρνουμε μαηί και να είςαι ςε κζςθ να 

προετοιμάηεισ και να πραγματοποιείσ 

πορεία/περίπατο με τθν Ομάδα ςου. Να 

μπορείσ να αντιλθφκείσ τθν παιδαγωγικι 

ςθμαςία τθσ πορείασ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1.  Ανζλαβε να προετοιμάςεισ και να υλοποιιςεισ μία πορεία για τθν Ομάδα ςου ςφμφωνα με όλα όςα 

προβλζπονται για τθν αςφάλεια,  τθν διατροφι, τον εξοπλιςμό και το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

Σκζψου και υλοποίθςε ζνα πρωτότυπο τρόπο για να προετοιμάςεισ τθν Ομάδα με όλα όςα πρζπει και 

εκείνοι να γνωρίηουν από πριν. Φρόντιςε για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ και παρατιρθςε κατά τθν 

διάρκειά τθσ, τισ αντιδράςεισ των παιδιϊν, τι τα δυςκολεφει, τι τα ευχαριςτεί, τι αποκομίηουν. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• www.seo.gr Τμιματα Διοίκθςθσ/Τμιμα 

Καταςκθνϊςεων/Κείμενα «Νζα Μθνφματα» 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: κανόνεσ πορείασ ςτθ 

φφςθ 

• http://www.discovertheforest.org/before-you-go/ 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 10 ςελ. 29, κεφ. 16 ςελ. 

48. κεφ. 21 ςελ. 62, κεφ. 22 ςελ. 63, κεφ. 23 ςελ 64, 

κεφ. 24 ςελ. 67, κεφ. 25 ςελ. 68, κεφ. 26 ςελ. 69, 

κεφ. 27, ςελ. 73) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 27-33) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● ΝΤΟΣΛΕ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

Στελεχϊν) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (74-75,81) 

 

 

 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Ραρζα, Τεφχοσ: 28 «είςαι ζνασ καλόσ πεηοπόροσ;» 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=

GR 

● Ραρζα, Τεφχοσ: 16 «τρεχάτε ποδαράκια μου» 

προςταςία ποδιϊν για πορείεσ 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=

GR 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 151-152) 

● Ρορεία, Ταχφ Οδοιπορικό 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4322&LANG=

GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discovertheforest.org/before-you-go/
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3743&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4322&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4322&LANG=GR
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11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
  

«Σξ οιξ ςημαμσικό ςσημ εοικξιμψμία είμαι μα ακξύρ ατσό οξτ δεμ λέγεσαι.» 

Π. Νσπάκεπ 

  

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Επικοινωνοφμε μεταξφ μασ ςυνεχϊσ με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ, μζςα από το τι λζμε, πϊσ το λζμε, τι δεν λζμε, 

από το ντφςιμο μασ, το πϊσ μιλάμε, το πϊσ φερόμαςτε. 

Θ αποτελεςματικι επικοινωνία είναι ίςωσ θ πιο 

ςθμαντικι ικανότθτα που πρζπει να αναπτφξει ζνασ 

άνκρωποσ. Τίποτα ςτθν ηωι μασ δεν μπορεί να γίνει χωρίσ αυτι. Στον Οδθγιςμό θ επικοινωνία μπορεί να είναι 

εξωτερικι ι εςωτερικι. Εξωτερικι επικοινωνία είναι κάκε τφποσ επικοινωνίασ, οργανωμζνθσ ι μθ, μεταξφ του 

Οδθγιςμοφ και τθσ κοινωνίασ (τα μεμονωμζνα άτομα τθσ κοινωνίασ/άλλεσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ/δθμόςιοι 

φορείσ/επιχειρθματίεσ κ.ά. ). Ρρζπει να υπολογίηουμε, τι μινυμα λαμβάνει θ τοπικι κοινωνία από εμάσ και πϊσ 

αυτό μεταφζρεται. Θ εςωτερικι επικοινωνία είναι με τα παιδιά μασ/ τα Μζλθ/ τα Στελζχθ/ τουσ γονείσ και τισ 

οικογζνειεσ των μελϊν μασ. Ωσ μζλοσ του Αρχθγείου μιασ Ομάδασ και ςφμφωνα με τισ ευκφνεσ που απορρζουν 

από αυτόν, κα πρζπει να μπορείσ να επικοινωνείσ αποτελεςματικά τόςο εξωτερικά όςο και εςωτερικά. Κα 

πρζπει να μπορείσ να μπορείσ να επικοινωνιςεισ ςωςτά προσ γονείσ και τρίτουσ για το ζργο του Οδθγιςμοφ. Να 

ςυμμετζχεισ ι και να ςυντονίςεισ μια αποτελεςματικι ςυηιτθςθ (π.χ. Συμβοφλια Ομάδασ, Στελεχϊν). Να 

μεταφζρεισ ςωςτά ζνα μινυμα, τόςο ωσ προσ το περιεχόμενο όςο και ωσ προσ τα ςωςτά κανάλια (π.χ. από τθν 

Ομάδα ςτο Τοπικό Συμβοφλιο). Να μπορείσ να δϊςεισ ςαφείσ και κατανοθτζσ οδθγίεσ (π.χ. παιχνίδι, κανόνεσ 

αςφαλείασ). Να μπορείσ να ςυντάξεισ ζνα κείμενο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του (π.χ. επιςτολι, μαιλ, 

πρόςκλθςθ, ευχαριςτιριο). Να μπορείσ να ανταποκρικείσ εγκαίρωσ και κατατοπιςτικά ςε ότι ςου ηθτείται από το 

Τοπικό/τθν Ρεριφζρεια/τθν Κεντρικι Διοίκθςθ (π.χ. ζντυπα, προτάςεισ). Να μπορείσ να επικοινωνιςεισ ςωςτά 

και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ςε social media και ΜΜΕ. Ράνω από όλα κα πρζπει να ζχεισ κετικι ςτάςθ και να 

μπορείσ να ακοφςεισ και να αφουγκραςτείσ  τισ ανάγκεσ και τα κζλω όλων όςων ςυνεργάηεςαι (παιδιά, γονείσ, 

άλλα Στελζχθ κλπ.). 

ΣΟΧΟ: 

Να αναγνωρίςεισ τθν ςθμαςία τθσ 

αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και 

να μπορείσ να επιλζξεισ το 

κατάλλθλο μζςο και τρόπο για μια 

αποτελεςματικι επικοινωνία.  
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ:  

1. Ντροπαλό παιδί, «ξερόλασ», παιδί «άρνθςθ», παιδί «απορία», παιδί που πετάγεται: τί υποδθλϊνει θ 

ςυμπεριφορά τουσ; Ρϊσ τα αντιμετωπίηουμε και γιατί; 

2. Σε τί πιςτεφεισ ότι διαφζρει ο γραπτόσ από τον προφορικό λόγο; Τί προςζχουμε ςτθ γραπτι επικοινωνία; 

Σφνταξε ζνα γράμμα, μια ανακοίνωςθ, μια πρόςκλθςθ ι ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τισ 

ανάγκεσ τθσ Ομάδασ ςου και ςυηιτθςζ το με τθν/τον Εκπαιδεφτρια/τι ςου. 

3. Ο τρόποσ που μιλάσ και ςυμπεριφζρεςαι ςτα παιδιά ,θ ‘εικόνα’  ςου ςτουσ γονείσ κακϊσ και       ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ πιςτεφεισ ότι επθρεάηει το ζργο ςου ωσ μζλοσ του Οδθγιςμοφ και αν ναι, γιατί; Τι 

πρζπει να προςζχεισ; 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

•Οδθγόσ Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881

/2881.pdf 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: Γλϊςςα ςϊματοσ, body 

language, διαδικαςία επικοινωνίασ, μθ λεκτικι 

επικοινωνία 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 13, ςελ. 34, κεφ. 11, ςελ. 

31) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ 

 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 11) 

● Καινοφργια Μονοπάτια (ςελ. 22) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 111-112) 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Συμβοφλια Ομάδασ) 

 

 

 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
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12. ΕΞΕΤΡΕΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ 
  

«Δεμ θα βπένει οξσέ σπιαμσάυτλλα. Αμ θέλξτμε μα έφξτμε οεπιςςόσεπα σπιαμσάυτλλα, 

οπέοει μα υτσέχξτμε οεπιςςόσεπερ σπιαμσαυτλλιέρ.»                              Σ. Έλιξσ 

  

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Για να μπορεί θ Ομάδα να λειτουργιςει απρόςκοπτα και να επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ τθσ χρειάηεται υλικό και 

χριματα. Το ίδιο ιςχφει φυςικά για όλο το Τοπικό αλλά και τθν Οργάνωςθ ςτο ςφνολό τθσ. Σε τοπικό επίπεδο, αν 

και θ διάκεςθ πόρων είναι κυρίωσ ευκφνθ του Τοπικοφ Συμβουλίου και ζνασ από τουσ λόγουσ φπαρξισ του, το 

Αρχθγείο οφείλει να αναλαμβάνει μζροσ αυτισ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται από τον ρόλο του. Θ ευκφνθ 

αυτι, ζγκειται ςτθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ αναγνϊριςθ των αναγκϊν (καταγραφι, προχπολογιςμόσ, κλπ), ςτθν 

γνϊςθ και ςωςτι ενθμζρωςθ των βαςικϊν πθγϊν εςόδων (ετιςια ςυνδρομι, ταχτικι ειςφορά), ςτθν εφρεςθ και 

αξιοποίθςθ άλλων πθγϊν (δωρεζσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) και ςτθν ςωςτι αξιοποίθςθ και διαχείριςθ 

(υπευκυνότθτεσ, ταμείο, αποδείξεισ, κλπ). 

  

ΣΟΧΟ: 

Να αναγνωρίηεισ τισ ανάγκεσ ςε υλικό 

και χριματα που ζχει θ Ομάδα ςου. 

Να μπορείσ να ςυμμετζχεισ ενεργά 

ςτθν εξεφρεςθ και διαχείριςθ πόρων, 

για να καλφπτονται αυτζσ οι ανάγκεσ, 

ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ και 

τα όςα προβλζπονται από τον Κλάδο 

ςου.  
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Να είςαι ςε κζςθ να ενθμερϊςεισ ζνα γονιό ι ζνα παιδί για τθν ετιςια ςυνδρομι, τθν τακτικι 

ειςφορά  ςτθν Ομάδα και άλλα ζξοδα τα οποία προκφπτουν από τθν ηωι ςτθν Ομάδα (Στολι, εκδρομζσ, 

Καταςκινωςθ). Με τι τρόπουσ μποροφμε να μειϊςουμε το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςε μια εκδρομι;  

2. Σκζψου τισ ανάγκεσ ςε υλικό και χριμα που ζχει θ Ομάδα ςου. Από ποφ προζρχονται οι πόροι τθσ 

Ομάδασ και ποιοσ τουσ διαχειρίηεται; Ρϊσ τθρείται το ταμείο; Μίλθςε με τον ταμεία  τθσ Ομάδασ ςου και 

ηιτθςζ του να ςου εξθγιςει.  Σκζψου και πρότεινε 2-3 τρόπουσ εξεφρεςθσ χρθμάτων. Βοικθςε 

ουςιαςτικά ςτθν υλοποίθςθ κάποιασ ςχετικισ δράςθσ. 

 3. Θ Φωλιά/Ενωμοτία ζχει πόρουσ; Ροιοι είναι αυτοί και για ποιο λόγο πιςτεφεισ ότι υπάρχουν; Ροιοσ 

τουσ διαχειρίηεται; (Κλάδοι Ρουλιϊν  και Οδθγϊν) 

 

ΠΗΓΕ: 

  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Οργανιςμόσ: Μζροσ Ρρϊτο Β5 

• Συχνζσ Ερωτιςεισ: 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=32&LAN

G=GR 

• Τμιμα Οικονομικϊν/Χριςιμα Αρχεία: 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=G

R 

• Μαηί ςτθρίηουμε τον Οδθγιςμό:  

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=20&LAN

G=GR 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 8, ςελ. 23) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 62-87) 

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ Α τριμθνίασ 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ ενότθτα Ρόροι 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ Bazaar 

Χριςτουγεννιάτικο 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

• Crowd funding: 

http://globalsustain.org/en/aboutus, 

http://www.giveandfund.com/ 

giveandfund/homepage 

 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=32&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=32&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=20&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=20&LANG=GR
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
http://globalsustain.org/en/aboutus
http://www.giveandfund.com/
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13. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ & ΤΝΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
  

«Θα γμψπίςψ σα οαιδιά μξτ όςξ φπειάζεσαι για μα σα κασαλάβψ. Θα αγαοώ σα οαιδιά μξτ 

όςξ φπειάζεσαι για μα σα βξηθήςψ. Θα εκοαιδετσώ αοό ατσά, γιασί μοξπξύμ μα με 

διδάνξτμ οξλλά.»                                                                      Μ.Λαμσάξτ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Κάκε παιδί είναι μοναδικό και ανεπανάλθπτο και δεν αναπτφςςεται απαραίτθτα με τον ίδιο ρυκμό με τουσ 

ςυνομιλικουσ του, όμωσ παρ’ όλα αυτά μποροφμε να περιμζνουμε από τα περιςςότερα παιδιά τθσ ίδιασ θλικίασ 

να ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά (χαρακτθριςτικζσ ςυμπεριφορζσ). Το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα, 

είναι προςαρμοςμζνο ςτθν θλικία των παιδιϊν των τεςςάρων Κλάδων, ςφμφωνα με τα γενικότερα 

χαρακτθριςτικά τθσ θλικιακισ τουσ ομάδασ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται και να καλφπτει όλουσ τουσ τομείσ 

ανάπτυξισ τουσ.  

Είναι απαραίτθτο, να λαμβάνουμε υπόψθ τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ θλικιακισ ομάδασ που απευκυνόμαςτε 

αλλά και τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν που ζχουμε ςτθν Ομάδα μασ, κάκε φορά που 

ςχεδιάηουμε και υλοποιοφμε κάτι ςτθν Ομάδα, με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ικανότθτεσ και τα 

ενδιαφζροντά τουσ και ταυτόχρονα να  ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξι τουσ.  

Τθν ςυνεκπαίδευςθ των δφο φφλων (μεικτζσ ομάδεσ) πρζπει να τθν βλζπουμε ωσ μία εκπαιδευτικι μζκοδο που 

αναπτφςςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν και τουσ παρακινεί να αναγνωρίηουν τισ ομοιότθτεσ, 

τισ διαφορζσ τουσ αλλά και τισ δυνατότθτζσ τουσ, να ςζβονται ο ζνασ τον άλλο και να βρουν τρόπουσ να χτίςουν 

από κοινοφ ζνα καλφτερο κόςμο.  

Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να δίνουμε τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ και ςτα δφο φφλα, ςφμφωνα με αυτό που επικυμοφν 

και όχι ςφμφωνα με αυτό που παραδοςιακά ςυνδζεται με το φφλο τουσ, απαλλαγμζνοι δθλαδι από 

προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα για τα φφλα  . Είναι ςθμαντικό το πρόγραμμα να χαρακτθρίηεται από ποικιλία 

και ιςορροπία, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν, ανεξάρτθτα από το φφλο 

τουσ.  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

ΣΟΧΟ: 

Να ζχεισ επίγνωςθ των χαρακτθριςτικϊν θλικίασ, του φφλου 

και των αναγκϊν των παιδιϊν τθσ Ομάδασ ςου. Να μπορείσ να 

δουλεφεισ μαηί τουσ αποτελεςματικά, ϊςτε το πρόγραμμα να 

ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτζσ τουσ και 

να τουσ δίνει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και προόδου, τόςο 

ατομικισ, όςο και ομαδικισ. 
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1. Σχεδίαςε και πραγματοποίθςε ζνα παιχνίδι ι ζνα εργαςτιρι που να ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά 

θλικίασ τθσ Ομάδασ ςου. Ραρατιρθςε τισ ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν, πϊσ αντιδροφν τα μεγαλφτερα ςε 

ςχζςθ με τα μικρότερα, τα αγόρια με τα κορίτςια κλπ. Ρϊσ μπορείσ να το διαχειριςτείσ ζτςι ϊςτε να 

υποδθλϊνει ανάπτυξθ και ευκαιρίεσ για όλουσ; 

2. Ρροςάρμοςε ζνα παιχνίδι που ςυνθκίηεται ςε Ομάδεσ άλλων Κλάδων, ςτα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ 

των παιδιϊν τθσ Ομάδασ ςου. Τί άλλαξεσ και γιατί; 

 

 

 ΠΗΓΕ: 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Οδθγιςμόσ Ζνα Δοκιμαςμζνο Ραιδαγωγικό 

Σφςτθμα, Εκδόςεισ ΣΕΟ (ςελ. 67 «Οδθγιςμόσ και 

ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ», ςελ.87 

«Συνεκπαίδευςθ;») 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: Piaget, ςτάδια 

ανάπτυξθσ παιδιοφ, Erikson, χαρακτθριςτικά 

θλικιϊν, aspects of development 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν Κλάδου Αςτεριϊν (κεφ. 11, 

ςελ. 31- 32) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 5) 

 Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 3) 

  

 Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 109-110) 

● Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: εφθβεία, 

χαρακτθριςτικά εφιβων 
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14. ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 

«Μοξπείρ μα αμακαλύχειρ οεπιςςόσεπα για έμαμ άμθπψοξ μέςα ςε μια ώπα οαιφμιδιξύ, 

οαπά ςε μια ώπα ςτζήσηςηρ.»                                                          Πλάσψμαρ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Το Μεγάλο Ραιχνίδι είναι το μζςο που ςυνδυάηει άριςτα τθν ψυχαγωγία με τθ μάκθςθ. Είναι ζνα από τα μζςα 

που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, για να εφαρμόςουμε το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. Ενϊ ζνα απλό παιχνίδι 

δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να αςκιςουν 1-2 δεξιότθτεσ, το Μεγάλο Ραιχνίδι, κακϊσ περιζχει πολφ 

περιςςότερα ςτοιχεία, δίνει δυνατότθτεσ για  προςωπικι ανάπτυξθ ςε περιςςότερουσ τομείσ. Είναι ζνασ πάρα 

πολφ ευχάριςτοσ, αποτελεςματικόσ και αγαπθτόσ ςε όλουσ τρόποσ να αποκτιςουν ι να εφαρμόςουν τα παιδιά 

νζεσ γνϊςεισ, να ςυνεργαςτοφν, να δοκιμάςουν τισ δυνάμεισ τουσ, να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ, να 

ανακαλφψουν και να χαροφν τισ ομορφιζσ τθσ φφςθσ, να γνωρίςουν παίηοντασ τισ γειτονιζσ, τα αξιοκζατα και 

τθν ιςτορία τθσ πόλθσ τουσ.  

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τον ςκοπό, τα είδθ και τθ δομι των 

Μεγάλων Ραιχνιδιϊν και να είςαι ςε κζςθ να 

ςυμμετζχεισ ενεργά, με πρωτοτυπία και 

φανταςία, ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ 

ενόσ Μεγάλου Ραιχνιδιοφ. Να αναγνωρίηεισ τθν 

παιδαγωγικι τουσ αξία. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Λάβε μζροσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενόσ Μεγάλου Ραιχνιδιοφ. Ροιόσ ιταν ο ςτόχοσ του ,τι 

δραςτθριότθτεσ περιελάμβαναν οι Στακμοί; Ροιόσ ο ρόλοσ τθσ μεταμφίεςθσ ςε ζνα Μεγάλο Ραιχνίδι; Τι 

αποκόμιςαν τα παιδιά ςυμμετζχοντασ ςε αυτό; 

2. Ροια είδθ Μεγάλων Ραιχνιδιϊν υπάρχουν; Τι εξυπθρετεί το κακζνα; Σχεδίαςε 2 Μεγάλα Ραιχνίδια 

διαφορετικοφ είδουσ. Κατζγραψε τον ςτόχο, το άνοιγμα και το κλείςιμο, τουσ ςτακμοφσ, το περιεχόμενο 

τουσ  και εξιγθςε πϊσ ανταποκρίνονται ςτον ςτόχο, πρόβλεψε τθν διάρκεια, τα υλικά, τα άτομα που κα 

χρειαςτοφν και ότι άλλο χρειάηεται για τθν ομαλι υλοποίθςι του. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: wide games 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 21, ςελ. 62, κεφ. 27, ςελ. 

73) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 17-19, 27-

34, 37-42, 113-119) 

● www.seo.gr ΑΣΤΕΛΑ/Χριςιμα αρχεία 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.13-15) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ. 53-54) 

● Κοντά ςτα Ρουλιά Νο2 (Χαροφμενα Δάςθ, μεγάλα 

παιχνίδια, ςκόρπιεσ ιδζεσ, ςυγκεντρϊςεισ με Κ.Λ.) 

● Ρετάμε; 

● Ραίηουμε; 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ για Ραιχνίδι 

 Οδθγόσ για Μεγάλα Ραιχνίδια: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039

/5039.pdf 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ Α’ Τριμθνίασ 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: Ραιχνίδια & 

Συγκεντρϊςεισ 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ 

Κρυπτογραφικά και κρυμμζνα μθνφματα  

 

 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039/5039.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5039/5039.pdf
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
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15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΠΡΟΦΟΡΑ  
  

«Αμ έφεσε μια ετγεμική χτφή, θα κασαλάβεσε μια μέπα οψρ η μόμη δτμασή ετστφία είμαι 

η οπξςυξπά σξτ εατσξύ ςαρ.»                                                               Γ. Θεξσξκάρ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ Κοινωνικι Συμμετοχι – Ρροςφορά είναι ζνασ από τουσ 3 άξονεσ που κινείται το Οδθγικό Ραιδαγωγικό 

Ρρόγραμμα. Αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Οδθγικισ Ηωισ, αφενόσ γιατί όλοι οι άνκρωποι είμαςτε μζροσ 

τθσ κοινωνίασ αφετζρου γιατί ο ςκοπόσ μασ είναι να κάνουμε αυτι τθν κοινωνία καλφτερθ. Δεν είναι άλλωςτε 

τυχαίο που θ ςυμμετοχι ςτα κοινά είναι το ζνα από τα τρία μζρθ τθσ Υπόςχεςι μασ.  

Συμμετοχή στα κοινά: Ενεργά και ενθμερωμζνα μζλθ τθσ κοινωνίασ με ςεβαςμό προσ τουσ άλλουσ, που ςζβονται 

τθ διαφορετικότθτα και ςυμβάλλουν ςτο να γίνει μια κετικι αλλαγι ςτον κόςμο. 

  

ΣΟΧΟ: 

Να αναγνωρίηεισ τθν αξία τθσ κοινωνικισ 

ςυμμετοχισ - προςφοράσ και τθ ςθμαςία 

τουσ ωσ άξονα του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ 

Ρρογράμματοσ και να μπορείσ να παρζχεισ 

ερεκίςματα, ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ, 

ϊςτε να γίνονται πράξθ μζςα από τθ ηωι 

τθσ Ομάδασ. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Τι ςυγκεντρϊςεισ πραγματοποιιςατε  μζςα ςτθν τριμθνία που αφοροφςαν ςτθν κοινωνικι  ςυμμετοχι  

και ποιεσ ςτθν κοινωνικι προςφορά; Μελζτθςε τον προγραμματιςμό και δεσ αν υπιρχαν και άλλεσ 

ευκαιρίεσ που δεν αξιοποιιςατε. Ροια είναι θ διαφορά μεταξφ ςυμμετοχισ και προςφοράσ; Τι κερδίηει το 

παιδί ςυμμετζχοντασ ι / και προςφζροντασ ςτθν κοινωνία;  

2. Ρϊσ κα αξιοποιοφςεσ το ςφςτθμα αυτοδιοίκθςθσ ςτον Κλάδο ςου για τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ 

και τθν αξιολόγθςθ μιασ δράςθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ι προςφοράσ; Σκζψου τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

κα ςτιριηεσ τα παιδιά τθσ Ομάδασ ςου ςτθν όλθ προςπάκεια. 
 

 ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: εκελοντιςμόσ ςτο 

εξωτερικό ευκαιρίεσ 

• Οδθγιςμόσ Ζνα Δοκιμαςμζνο Ραιδαγωγικό 

Σφςτθμα, Εκδόςεισ ΣΕΟ (ςελ. 49 «Συνείδθςθ πολίτθ 

– κοινωνικι ςυμμετοχι») 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 14, ςελ. 35, κεφ. 15, ςελ. 

36, κεφ. 17, ςελ. 53, κεφ. 18, ςελ. 53) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ 

 

 Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.4,16-19) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.102-103) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Το κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: κοινωνικι 

προςφορά – ςυμμετοχι 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 91-117) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 153-160, 185-190) 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Επιτροπζσ) 

● Θ καταςκινωςθ ςτον Κλάδο Μεγάλων 
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16. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
  

«Έφψ κασαλάβει όσι ξ καλύσεπξρ σπόοξρ μα δίμειρ ςτμβξτλέρ ςσα οαιδιά ςξτ είμαι μα 

αμακαλύχειρ σι είμαι ατσό οξτ θέλξτμ και μεσά μα σα ςτμβξτλέχειρ μα σξ κάμξτμ.» 

Χ. Σπξύμαμ 

  

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Ο Οδθγιςμόσ δθμιουργεί ζνα αςφαλζσ περιβάλλον ϊςτε να μπορεί να αναπτυχκεί ςφαιρικά ζνα παιδί. Να 

αναπτυχκεί νοθτικά, ςωματικά, κοινωνικά, ςυναιςκθματικά, θκικά και πνευματικά μζςω των θλικιακά 

κατάλλθλων δραςτθριοτιτων.  

1. Σωματικι διάςταςθ: Εςτιάηει ςτο ςϊμα. Συμπεριλαμβάνει τθν υγεία/υγιεινι και ανάγκεσ όπωσ θ διατροφι, ο 

φπνοσ, θ φυςικι δραςτθριότθτα, θ κακαριότθτα. 

2. Νοθτικι διάςταςθ: Συνδζεται με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, τθσ κατανόθςθσ και τθσ γνϊςθσ. 

Συμπεριλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων προςοχισ, μνιμθσ, κατθγοριοποίθςθσ πλθροφοριϊν. Ζχει επίςθσ 

ςχζςθ με τθν γλωςςικι ανάπτυξθ. 

3. Συναιςκθματικι διάςταςθ: Αφορά ςτθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ, κατανόθςθσ και ζκφραςθσ των 

ςυναιςκθμάτων. 

4. Κοινωνικι διάςταςθ: Αφορά ςτθν ικανότθτα του ατόμου να αναγνωρίηει τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτθν 

κοινωνία, το πϊσ αυτι είναι δομθμζνθ και πϊσ ομάδεσ ατόμων αλλθλεξαρτϊνται. Συμπεριλαμβάνει τθν 

κατανόθςθ των κανόνων ςυμπεριφοράσ και αλλθλεπίδραςθσ και τον ζλεγχο των αντιδράςεων. 

5. Θκικι διάςταςθ: Αφορά ςτισ αρχζσ και ςτισ αξίεσ που ζνα άτομο ι μια κοινωνία ζχουν αποδεχτεί ωσ ςωςτζσ 

και οι οποίεσ κατευκφνουν τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ςυμπεριφορζσ τουσ. 

6. Ρνευματικι διάςταςθ: Αφορά ςτισ πιο βακιζσ ςκζψεισ και πιςτεφω του ατόμου. Θ πίςτθ ότι υπάρχει κάποια 

ανϊτερθ δφναμθ. Αυτι θ πτυχι ςυνδζεται με τισ αξίεσ που ζχει ζνα άτομο και του παρζχει κακοδιγθςθ ςτθν 

κακθμερινότθτά του. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τουσ τομείσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν και να 

είςαι ςε κζςθ να αναγνωρίηεισ ςυμπεριφορζσ που 

υποδθλϊνουν ανάπτυξθ, να τθν υποςτθρίηεισ ςυνειδθτά 

και να προςφζρεισ ευκαιρίεσ μζςα από το Οδθγικό 

Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Αναηιτθςε πλθροφορίεσ ςτισ πθγζσ και ςυηιτθςε με τον εκπαιδευτι ςου ςχετικά με τουσ τομείσ ανάπτυξθσ 

των παιδιϊν (ςωματικό/ςυναιςκθματικό/κοινωνικό/νοθτικό/θκικό/ πνευματικό). Διάλεξε τουλάχιςτον μια 

ςυγκζντρωςθ που ζχεισ πραγματοποιιςει και εντόπιςε ςθμεία που παρουςιάηουν ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ςε 

ζναν ι και περιςςότερουσ από τουσ παραπάνω τομείσ. 

 

 

ΠΗΓΕ: 

  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: Piaget, ςτάδια 

ανάπτυξθσ παιδιοφ, Erikson, χαρακτθριςτικά 

θλικιϊν, aspects of development 

 

 Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 11, ςελ. 31, κεφ. 16, ςελ. 

48, κεφ. 20, ςελ. 59) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ 

  

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 3) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 109-127) 
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17. ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
 

«Μη υθείπεςαι ςε έπιδερ και μημ γκπιμιάζειρ με σξ κακό, μα οερ έμα σπαγξύδι για σξτ 

καλξύ ση φάπη»                                                                            Ρ. Έμεπςξμ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Ο ρόλοσ τθσ μουςικισ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του παιδιοφ και τθ 

διάπλαςι του ωσ ατόμου. Σε ομαδικό επίπεδο, θ μουςικι λειτουργεί ωσ βαςικό εργαλείο κοινωνικοποίθςθσ και 

βοθκά το παιδί να ενταχκεί ςτο ςφνολο με αρμονικό τρόπο. Το τραγοφδι προςφζρει ελευκερία ζκφραςθσ, 

θρεμία, εκτόνωςθ, δθμιουργία ςυναιςκθμάτων κ.α. Το τραγοφδι κατζχει βαςικι κζςθ ςτο Οδθγικό Ραιδαγωγικό 

Ρρόγραμμα, χαρακτθρίηει τθν Ομάδα, ςυνοδεφει τισ δράςεισ τθσ και εκφράηει τθν Οδθγικι ηωι. 

ΣΟΧΟ: 

Να μάκεισ Οδθγικά τραγοφδια και 

να μπορείσ να τα διδάξεισ και ςτα 

παιδιά. Να  μπορείσ να αξιοποιείσ 

το τραγοφδι ςτθν Ομάδα ςου, ωσ 

μζςο του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ 

Ρρογράμματοσ και να κατανοείσ τθν 

αξία που ζχει το τραγοφδι για το 

παιδί και τθν Ομάδα. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Αναηιτθςε πθγζσ για Οδθγικά τραγοφδια. Διάλεξε τρία που δεν γνωρίηεισ οφτε εςφ οφτε θ Ομάδα ςου:  

α) για να ξεςθκϊςεισ τθν Ομάδα ςου, β) για να βοθκιςεισ τθν Ομάδα ςου να θρεμιςει και γ) για να 

ενιςχφςεισ το αίςκθμα τθσ ομαδικότθτασ. Μάκε τα και δίδαξζ τα και ςτθν Ομάδα ςου. Είχαν το 

αποτζλεςμα που ικελεσ; 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 20, ςελ. 59) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 88-95) 

  

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ.110-111) 

● CD: Τα τραγοφδια μασ & Ντο-ρε-μι 

● www.seo.gr ΡΟΥΛΛΑ/Στελζχθ/Βιβλία 

Στελεχϊν/ΝΤΟ Ε ΜΛ 

 

 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ για Συγκεντρϊςεισ Α’ Τριμθνίασ 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: Συγκεντρϊςεισ 

● CD Ζλα να τραγουδιςουμε 

● CD υκμόσ και Μελωδία 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 51-52) 

● ΜεγαλΟδθγικά Τραγοφδια: 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=343&LANG=GR 

 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=343&LANG=GR
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18. ΟΔΗΓΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ  
(Τποχρεωτική για τελζχη Ομάδων με Αναπηρίεσ , προαιρετική για τουσ υπόλοιπουσ) 
 

“Να θτμάςαι όσι είςαι αοξλύσψρ μξμαδικόρ. Όοψρ και όλξι ξι άλλξι.” 

Margaret Mead 

 
 

 

 

 

Επιμζρουσ ςτόχοι: 

 Να μπορείσ να ενθμερωκείσ ςωςτά από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ του για τθν κατάςταςθ του 
παιδιοφ, τα φάρμακα που παίρνει, τισ κακθμερινζσ του ςυνικειεσ κακϊσ και τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ πικανϊν δυςκολιϊν ι προβλθμάτων. 

 Να μπορείσ να επικοινωνιςεισ ςωςτά με τον γιατρό που παρακολουκεί το παιδί για να ζχεισ 
περιςςότερθ και καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει.  

 Να μπορείσ να επικοινωνιςεισ με το δάςκαλο του ςτο ςχολείο ϊςτε να μπορεί να ςε ενθμερϊςει ςχετικά 
με τισ ικανότθτεσ, τθ ςυμπεριφορά, τισ ςχζςεισ με τα άλλα παιδιά τθσ θλικίασ του και τθ ςυμπεριφορά 
απζναντι ςτουσ υπόλοιπουσ ενιλικεσ. 

 Να μπορείσ να φροντίςεισ για τθ ςωςτι προετοιμαςία τθσ ομάδασ κακϊσ και του Αρχθγείου, ϊςτε θ 
ενςωμάτωςθ να είναι ουςιαςτικι και να δϊςει ςτο παιδί ι τον νζο τθν ευκαιρία να αναπτφξει τισ 
δεξιότθτεσ του και να χαρεί τθν οδθγικι ηωι. 

 

ΣΟΧΟ:  

Να γνωρίηεισ πϊσ εφαρμόηεται το Οδθγικό 

Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα ςε παιδιά και 

νζουσ με αναπθρία , ςφνδρομο ι κάποιασ 

άλλθσ μορφισ ιδιαιτερότθτα. Να 

κατανοιςεισ τι χρειάηεται για τθν 

ενςωμάτωςθ ενόσ παιδιοφ ι νζου με 

οποιαδιποτε από τισ παρακάτω 

ιδιαιτερότθτεσ (ι άλλεσ που πικανά δεν 

αναφζρονται ι δεν είναι εμφανείσ), 

ςφνδρομα και αναπθρία. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Ο Οδθγιςμόσ είναι για όλουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτισ Ομάδεσ μπορεί να ζχουμε παιδιά και νζουσ με κάποιου 

είδουσ πακιςεισ, ιδιαιτερότθτεσ, ψυχικά, ςυναιςκθματικά, μακθςιακά προβλιματα, διάφορα ςφνδρομα ι/και 

ςωματικζσ αναπθρίεσ. Τα παιδιά αυτά, κα πρζπει να μποροφν να ςυμμετζχουν κανονικά ςτθν ηωι τθσ Ομάδασ 

και ευκφνθ του Αρχθγείου είναι να φροντίηει για τθν αςφάλειά τουσ, να δθμιουργεί ζνα αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ 

και να μπορεί να προςαρμόηει το πρόγραμμα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηει ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ 

ίςεσ ευκαιρίεσ για προςωπικι ανάπτυξθ, ςυμμετοχι και διαςκζδαςθ.  Επιπλζον, υπάρχουν μζςα ςε ςχολεία 

ειδικισ εκπαίδευςθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ και Λδρφματα, Ομάδεσ Οδθγϊν με Αναπθρία, οι οποίεσ 

λειτουργοφν και αυτζσ ςφμφωνα με το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα, προςαρμοςμζνο πάντοτε ςτισ 

ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ. 

Άλλου είδουσ ιδιαιτερότητεσ: 

Αλλεργίεσ, Άςκμα, Διαβιτθσ 

Δυςλεξία, Δυςπραξία 

Ρροβλιματα ομιλίασ και 

τραυλιςμόσ 

 

φνδρομα και διαταραχζσ 

Επιλθψία, Αυτιςμόσ, Άςπεργκερ 

Τουρζτ. ΔΕΡ-Υ 

 

 

 

Αναπηρίεσ: 

Νοθτικι Στζρθςθ, Ρροβλιματα 
Πραςθσ, Ρροβλιματα Ακοισ, 
Κινθτικά προβλιματα 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ρροετοιμάςου κατάλλθλα για να επικοινωνιςεισ με ζνα γονιό, ζνα παιδί, το γιατρό ι/και τον δάςκαλό 
του (ςε ςυνεννόθςθ με τον γονζα) για μία από τισ ειδικζσ καταςτάςεισ που αναφζρονται παραπάνω. Τι 
ενζργειεσ πρζπει να κάνεισ; Τι πλθροφορίεσ χρειάηεςαι; 

2. Επζλεξε ζνα Μεγάλο Ραιχνίδι Φφςθσ που ζχετε παίξει με τθν Ομάδα ςου. Τι πρζπει να προςζξεισ και πϊσ 
κα το προςαρμόςεισ εάν ςτθν Ομάδα υπιρχε ζνα παιδί με κινθτικά προβλιματα ι άςκμα; 

3. Με ποιο τρόπο εφαρμόηεται το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα ςε μια Ομάδα Οδθγϊν με Αναπθρία; 
Ροφ διαφζρει ςε ςχζςθ με τουσ Κλάδουσ;  

4. Ρωσ προετοιμάηεισ ςωςτά τα μζλθ μιασ ομάδασ ϊςτε να δεχτοφν ζνα παιδί ι νζο με αυτιςμό; Τι πρζπει 
να προςζξεισ;  

 

ΠΗΓΕ: 

Κλάδοσ Οδθγϊν 

Οδθγόσ ςτθν Ομάδα, Ραράρτθμα 1 
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19. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΦΤΗ  
(ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ) 

  

«Ατσόρ οξτ σανιδεύει μόμξρ σξτ, μοξπεί μα νεκιμήςει ςήμεπα. Αλλά ατσόρ οξτ σανιδεύει 

με κάοξιξμ άλλξμ οπέοει μα οεπιμέμει μέφπι μα εσξιμαςσεί και ξ άλλξρ και γι’ ατσό 

μοξπεί μα οάπει φπόμξ οπξσξύ υύγξτμ.»                                              Χ. Ν. Θξπώ 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ περιλαμβάνει δφο βαςικοφσ τομείσ: τθ Λειτουργία και το Ρρόγραμμα. Ο όροσ 

«Λειτουργία» αναφζρεται ςε όλα όςα αφοροφν ςτθν προετοιμαςία και πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ από 

λειτουργικισ και υποςτθρικτικισ άποψθσ, όπωσ ο χϊροσ, θ διαμονι, το φαγθτό, το αναλϊςιμο υλικό, θ 

αςφάλεια. Υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία είναι ο Υπαρχθγόσ Λειτουργίασ, ο οποίοσ ςυνεργάηεται ςτενά με 

τον/τθν Αρχθγό και με όλα τα μζλθ του Αρχθγείου.  Θ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ χωρίηεται ςε τρία μζρθ: ςτισ 

εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν πριν από τθν εκδρομι, ςε όλα όςα πρζπει γίνουν κατά τθ διάρκειά τθσ και ςε 

όςα πρζπει να ακολουκιςουν μετά από τθν πραγματοποίθςι τθσ. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ πϊσ οργανϊνεται και 

υλοποιείται μια εκδρομι ςτθ φφςθ, ωσ 

προσ τθ «Λειτουργία» και να μπορείσ να 

ςυμμετζχεισ ενεργά τόςο ςτθν 

οργάνωςθ όςο και ςτθν υλοποίθςι τθσ. 

Να αιςκάνεςαι ικανόσ να αναλάβεισ 

τουλάχιςτον μία υπευκυνότθτα ι/και 

μια υπθρεςία. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Να πάρεισ μζροσ ςε μια εκδρομι και να παρατθριςεισ/ςθμειϊςεισ/ρωτιςεισ για τισ ενζργειεσ 

πριν/κατά τθν διάρκεια/μετά, ωσ προσ τθν λειτουργία, με τον υπεφκυνο λειτουργίασ. Ανζλαβε να 

βοθκιςεισ τον υπεφκυνο Λειτουργίασ ςε τουλάχιςτον ζνα αντικείμενο (διατροφι, διαμονι, μεταφορικά, 

οικονομικά) πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά τθν Εκδρομι. 

2. Δεσ τισ υπθρεςίεσ και τισ υπευκυνότθτεσ που αναλαμβάνουν τα Στελζχθ ςε μια εκδρομι και επζλεξε 

μία (αυτι που πιςτεφεισ ότι κα ςε δυςκολζψει περιςςότερο) για να τθν αναλάβεισ ςε μια διιμερθ 

εκδρομι με τθν Ομάδα. Συηιτθςε με τον υπεφκυνο λειτουργίασ. Σκζψου τρόπουσ για να είςαι πιο 

αποτελεςματικόσ/ι ιδιαίτερα ωσ προσ τθν εμπλοκι των παιδιϊν με αυτι. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

●Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: ΕΟΣ, Καταφφγια, 

Καταςκθνωτικοί χϊροι 

●http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&

LANG=GR 

●Ράμε Εκδρομι: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5117

/5117.pdf  

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 21, ςελ. 62, κεφ. 22, ςελ. 

63, κεφ. 23, ςελ. 64) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ 

 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.15-16) 

● Ντοςιζ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

ςτελεχϊν) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (Κεφ. 5β, Εκδρομι και 

Ραράρτθμα iv, χριςιμα αρχεία για εκδρομι) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 56, 227-228) 

 

 

 

 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&LANG=GR
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5117/5117.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5117/5117.pdf
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20. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙ 
  

«Η ετγέμεια ανίζει οξλλά και δεμ κξςσίζει σίοξσε» 

Αγγλική οαπξιμία 

  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Οι γονείσ, μασ εμπιςτεφονται τα παιδιά τουσ τακτικά, από λίγεσ ϊρεσ ζωσ και κάποιεσ θμζρεσ. Είναι πολφ 

ςθμαντικό να γνωρίηουν ςε ποιουσ εμπιςτεφονται και για ποιουσ λόγουσ τα παιδιά τουσ. Χρειάηεται να 

μποροφμε να αναγνωρίςουμε τισ ανάγκεσ τουσ και να ανταποκρικοφμε ςε αυτζσ με ςαφινεια, ευγζνεια και 

υπευκυνότθτα. Ρρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να εξθγιςουμε γιατί κάνουμε ότι κάνουμε (ποια είναι τα οφζλθ για 

το παιδί και τθν κοινωνία γενικότερα), πϊσ το κάνουμε (Οδθγικι Μζκοδο) και τι κάνουμε ςτθν Ομάδα. Ρρζπει 

να γνωρίηουν ότι θ Οδθγικι Ομάδα είναι ζνα αςφαλζσ περιβάλλον για τθν ςυνολικι ανάπτυξθ τουσ παιδιοφ 

τουσ. 

Επιπλζον, θ καλι λειτουργία τθσ Ομάδασ εξαρτάται ςε πολφ μεγάλο βακμό από τισ ςχζςεισ που αναπτφςςει το 

Αρχθγείο με τουσ γονείσ / κθδεμόνεσ των παιδιϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό να τουσ γνωρίηει προςωπικά, να 

κρατάει ςυχνι επαφι μαηί τουσ και να ενδιαφζρεται ειλικρινά για τα παιδιά τουσ. 

Θ ςυνεχισ και φιλικι επαφι με τουσ γονείσ παρζχει ςτο Αρχθγείο γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που μπορεί να 

αποδειχκοφν πολφ χριςιμεσ για τθν καλι λειτουργία τθσ Ομάδασ, του Τοπικοφ, αλλά και τθσ Ρεριφζρειασ 

γενικότερα. 

Θ επικοινωνία και θ καλι ςχζςθ με τουσ γονείσ είναι απαραίτθτθ κυρίωσ για ζναν ακόμα λόγο: για να μπορζςει 

το Αρχθγείο να γνωρίςει καλφτερα το παιδί τουσ (κακϊσ οι γονείσ ξζρουν καλφτερα από όλουσ το χαρακτιρα 

του, τισ ιδιαιτερότθτζσ του κ.λπ.) και ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ να ςυμβάλει ςτθν προςωπικι του ανάπτυξθ. 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ για ποιουσ λόγουσ, πότε 

και πϊσ επικοινωνοφμε με τουσ γονείσ 

και να είςαι ςε κζςθ να εφαρμόηεισ 

αυτι τθν επικοινωνία με ςαφινεια, 

ευγζνεια και υπευκυνότθτα. Να 

αναγνωρίηεισ τθν ςθμαςία τθσ επαφισ 

με τουσ γονείσ και να επιδιϊκεισ μία 

άριςτθ ςχζςθ μαηί τουσ. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Σε μια προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ γονζων, ςκζψου ζνα πρωτότυπο τρόπο και υλοποίθςε: α) μια 

δραςτθριότθτα που κα τουσ ενκουςιάςει με ςτόχο να γνωρίςουν  το  ΟΡΡ και τι προςφζρει ο Οδθγιςμόσ 

ςτα παιδιά τουσ και β)  μια δραςτθριότθτα για το πϊσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν Ομάδα. 

2. Ανζλαβε να ενθμερϊςεισ ζναν καινοφργιο γονζα. Σκζψου τισ ανάγκεσ του και τι πρζπει να γνωρίηει 

ςχετικά με τθν ηωι ςτθν Ομάδα. Διατφπωςε πικανζσ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ τουσ. Επιςκζψου τθν 

αντίςτοιχθ ςελίδα με του ΣΕΟ που απαντϊνται οι πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ ςχετικά με τον Οδθγιςμό και 

ςφγκρινε τισ απαντιςεισ ςου.  

 

 ΠΗΓΕ: 

 Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

Συχνζσ Ερωτιςεισ: http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=32&LANG=GR 

 Γράμμα προσ γονείσ –Αίτθςθ εγγραφισ – Δθλϊςεισ GPDR: 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=50&PID=2&LANG=GR 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 4, ςελ. 17-18) 

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 11) 

 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=32&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=50&PID=2&LANG=GR
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21. ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ/ΔΡΑΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

  

«Θα βπειρ καθώρ κξισάζειρ οίςψ ση ζψή ςξτ, οψρ ξι ςσιγμέρ οξτ νεφψπίζξτμ, είμ’ ξι 

ςσιγμέρ οξτ βξήθηςερ σξτ άλλξτρ.»                                                      Νσ.Χέμπι 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να είςαι ςε κζςθ να προτείνεισ 

τεχνολογικά επιτεφγματα, κζματα 

τθσ επικαιρότθτασ εκνικοφ αλλά και 

παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ, 

ςυνεργαςίεσ και δράςεισ με άλλουσ 

εκελοντικοφσ ι κεςμικοφσ φορείσ 

και δράςεισ για τθν καλλιζργεια 

αποδοχισ και παραδοχισ τθσ 

διαφορετικότθτασ  που μποροφν να 

εμπλουτίςουν το πρόγραμμα τθσ 

Ομάδασ - και κατά ςυνζπεια να 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των 

παιδιϊν - και να ςυμβάλλεισ ενεργά 

ςτθν προετοιμαςία και τθν 

υλοποίθςθ τουσ.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Ο Οδθγιςμόσ δεν μπορεί να είναι αποκομμζνοσ από τθν υπόλοιπθ κοινωνία αφοφ φφςει και κζςει αποτελεί 

μζροσ αυτισ. 

 Θ ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ είναι ζνασ τρόποσ αλλθλεπίδραςθσ και ζχει πολλαπλά οφζλθ ςε 

πολλαπλά επίπεδα. Μπορεί να εξυπθρετιςει διάφορουσ ςτόχουσ, όπωσ τθν εμπλοκι των ομάδων ςε 

δράςεισ ςυμμετοχισ ι/και προςφοράσ ςτθν κοινωνία ι το περιβάλλον, ηωισ ςτθν φφςθ, προςωπικισ 

ανάπτυξθσ, τθν αναγνωριςιμότθτα τθσ οργάνωςθσ, τθν εξεφρεςθ πόρων, το μοίραςμα γνϊςεων και 

εμπειριϊν.  

 Θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ δεν μπορεί επίςθσ να περάςει απαρατιρθτθ. 

Ηοφμε όλοι ςτθν κοινωνία τθσ τεχνολογίασ και είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηουμε τα οφζλθ αλλά και 

τουσ κινδφνουσ. Τα παιδιά μασ πρζπει να εκπαιδευτοφν για τον κόςμο τθσ τεχνολογίασ όπωσ ακριβϊσ 

εκπαιδεφονται και για τον ζξω, από το ςπίτι, κόςμο. Εκτόσ αυτοφ θ τεχνολογία μασ δίνει πολλζσ 

δυνατότθτεσ που δεν πρζπει να αγνοοφμε και ενκουςιάηει πικανϊσ και τα παιδιά.  

 Άλλο ζνα ςθμαντικό κομμάτι είναι θ επικαιρότθτα. Δεν μποροφμε να μιλάμε για ενεργοφσ πολίτεσ, αν 

δεν παρατθροφμε τι γίνεται γφρω μασ και δεν κάνουμε κάτι για αυτό. Μπορεί να είναι ζνα κζμα 

παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ ι τοπικό, μπορεί να μασ αφορά άμεςα ι όχι, μπορεί να ζχει να κάνει με 

προςφορά ι με αυτοπροςταςία κλπ.  

 Τζλοσ, ςτο πλαίςιο του Οράματοσ του Οδθγιςμοφ για ζναν καλφτερο κόςμο, τθσ βαςικισ αρχισ του να 

είναι ανοιχτόσ ςε όλον τον κόςμο  και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο 

αποδεχόμαςτε τθν διαφορετικότθτα αλλά και καλλιεργοφμε τθν αποδοχι τθσ ζμπρακτα. Θ λζξθ 

διαφορετικότθτα ςθμαίνει ποικιλία, διαφορά και ετερογζνεια.  Ωσ κοινωνικόσ όροσ , θ διαφορετικότθτα 

υπονοεί τον αγϊνα ενάντια ςτισ προκαταλιψεισ και ςτισ άδικεσ διακρίςεισ.  Ωσ προςωπικόσ όροσ 

ςθμαίνει τθν κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ των διαφορϊν που υπάρχουν ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. Θ 

διαφορετικότθτα είναι μια ςφνκετθ ζννοια, θ οποία δεν κα πρζπει να ςυγχζεται με τθν ζννοια τθσ 

ποικιλομορφίασ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: «Θ Διαφορετικότθτα ςυνιςτά μια από τισ 

κεμελιακζσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και αποτζλεςε μια από τισ κινθτιριεσ δυνάμεισ ςτθν πορεία 

προσ τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Αναφζρεται ςε ςφνολο ςυνειδθτϊν πρακτικϊν που αναγνωρίηουν και 

αποδζχονται το διαφορετικό. Σιμερα, οι αξίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προωκοφν μια καλφτερθ δθμόςια 

κατανόθςθ ςχετικά με τα κοινωνικά οφζλθ τθσ διαφορετικότθτασ και τον αγϊνα κατά των διακρίςεων. 

Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι να ςταματιςει τθν -με οποιανδιποτε τρόπο- διάκριςθ 

κατά ατόμων εξαιτίασ τθσ φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ ι ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.» 

Γενικά, καλό είναι να καλλιεργοφμε μία κουλτοφρα όπου όλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ, κα μποροφν να «φζρουν» 

ςτθν Ομάδα κάτι που τα αφορά, κάτι που είδαν, άκουςαν ι διάβαςαν, κάτι που τα απαςχολεί και να τουσ 

δίνεται θ δυνατότθτα να αςχολθκοφν με αυτό περιςςότερο. Για παράδειγμα, διαβάηοντασ για τον πόλεμο ςτθν 

Υεμζνθ, κα μποροφςαν να ςυηθτιςουν για αυτό ςτο Συμβοφλιο Ομάδασ, να αναηθτιςουν περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ, όπωσ το αν και τι κάνει θ χϊρα μασ για αυτό και γιατί όχι να γράψουν και να ςτείλουν ζνα γράμμα 

ςτον ΟΘΕ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ρρότεινε 3 ιδζεσ για ςυνεργαςία τθσ Ομάδασ ςου με φορείσ ι άλλεσ οργανϊςεισ ςτον τόπο ςου και 

πραγματοποιιςτε τουλάχιςτον μία απ’ αυτζσ. Κάνε μια λίςτα με τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςεισ για τθν 

προετοιμαςία, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. Θ προετοιμαςία των παιδιϊν είναι 

ςθμαντικι όταν πραγματοποιείται μια δράςθ ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ. Συμφωνείσ ι όχι και για ποιουσ λόγουσ; 

2. Σκζψου τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορείσ να εντάξεισ τθν τεχνολογία ςτο πρόγραμμα τθσ Ομάδασ, όπωσ για 

παράδειγμα  χριςθ gps ςε πορεία, χριςθ εφαρμογισ ςε Μ.Ρ., αςφαλισ χριςθ διαδικτφου και μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, αναηιτθςθ πθγϊν ςο διαδίκτυο, ψευδείσ ειδιςεισ.  

3. Σκζψου κζματα από τθν επικαιρότθτα που μποροφν να ενταχκοφν ςτον Ρρογραμματιςμό τθσ Ομάδασ και 

πρότεινε ερεκίςματα και ιδζεσ για να γίνει αυτό. Τι μπορείσ να κάνεισ ςτθ περίπτωςθ ενόσ εκτάκτου γεγονότοσ 

(όπωσ πόλεμοσ, πλθμμφρα, πυρκαγιά) ι ενόσ γεγονότοσ τθσ επικαιρότθτασ που αναδεικνφει ι δθμιουργεί ζνα 

ςθμαντικό κοινωνικό πρόβλθμα (όπωσ o ρατςιςμόσ, θ ενδοςχολικι βία, οι προςφυγικζσ ροζσ) που δεν ζχει 

ενταχκεί ςτον Ρρογραμματιςμό; Μπορείσ να το εντάξεισ ςτο πρόγραμμα τθσ Ομάδασ και αν ναι, με ποιο τρόπο; 

4. Σκζψου εάν ςτθν Ομάδα ςου και το Τοπικό ςου,  προωκείται ζμπρακτα θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ι 

εάν υπάρχουν φαινόμενα αποκλειςμοφ. Σκζψου αν και τι κάνει θ Ομάδα ι/και το Τοπικό ςου ςχετικά και 

πρότεινε ιδζεσ για επιπλζον ενζργειεσ. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

Be the Change, WAGGGS 

Stop the Violence, WAGGGS  

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: κοινωνικι 

προςφορά – ςυμμετοχι 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 140-143) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 31, 153-160) 
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22. ΣΕΛΕΣΕ 
 

«Βίξρ αμεόπσαςσξρ μακπά ξδόρ αοαμδόκετσξρ»   

(Ζψή φψπίρ γιξπσέρ, μακπύρ δπόμξρ φψπίρ οαμδξφείξ) 

Δημόκπισξρ 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Τελετι είναι ο ειδικόσ τρόποσ με τον οποίο εορτάηεται ζνα γεγονόσ και με τον οποίο δθμιουργείται ατμόςφαιρα 

που προβάλλει και τονίηει τθ ςοβαρότθτα και τθ ςθμαςία του. Τζτοιεσ τελετζσ είναι θ Τελετι τθσ Υπόςχεςθσ, του 

Ρετάγματοσ, του Ρεράςματοσ, οι διάφορεσ Απονομζσ θ Ζπαρςθ και Υποςτολι τθσ Σθμαίασ. 

 

 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1.  Αφοφ ενθμερωκείσ για όλεσ τισ Τελετζσ που προβλζπονται για τον Κλάδο ςου, διάλεξε μία για να 

ςυμμετάςχεισ ενεργά ςτθν προετοιμαςία και ςτθν υλοποίθςι τθσ. Ανζλαβε να διδάξεισ το τραγοφδι, να 

φτιάξεσ κάποιο αναμνθςτικό κλπ. 

2. Σκζψου τον τρόπο που πραγματοποιοφνται οι Τελετζσ, για ποιο λόγο πιςτεφεισ ότι γίνονται ζτςι; Τι 

κερδίηει το παιδί και θ Ομάδα από αυτό;  Υπάρχουν κοινά ςτοιχεία μεταξφ των διαφορετικϊν Τελετϊν;  

 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τθ ςθμαςία των 

τελετϊν, τθν παιδαγωγικι τουσ 

διάςταςθ και τον τρόπο με τον 

οποίο γίνονται, ϊςτε να 

ςυμμετζχεισ ενεργά ςε αυτζσ. 
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ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 19, ςελ. 54, κεφ. 14, ςελ. 

53, κεφ. 16, ςελ. 48) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 17 -25) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=192&LANG=G

R 

● http://seo.gr/media.asp?ITMID=324&LANG=GR 

  

 Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.29-33) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 9) 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 42-43) 

● Οδθγόσ για Υπόςχεςθ: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4372

/4372.pdf 

● CD Ζλα να τραγουδιςουμε - Τραγοφδι Υπόςχεςθσ 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 83-90) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=192&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=192&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=324&LANG=GR
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4372/4372.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4372/4372.pdf
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23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 
  

«Μξτ απέςει μα βπίςκξμαι κξμσά ςσημ κξπτυή εμόρ βξτμξύ. Είμαι δύςκξλξ μα φαθείρ εκεί.» 

Γ. Ζτμοόπςκα 

  

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ Καταςκινωςθ αποτελεί τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ χρονιάσ για όλουσ τουσ Κλάδουσ. Στθν 

καταςκινωςθ τα παιδιά ηουν το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα για περιςςότερο χρόνο από ότι ςε όλθ τθν 

Οδθγικι Χρονιά! Είναι ςθμαντικό λοιπόν, να προετοιμάηεται και να υλοποιείται με κάκε φροντίδα αξιοποιϊντασ 

όλεσ τισ ευκαιρίεσ και τισ δυνατότθτεσ που μασ δίνει ο τόποσ και ο χρόνοσ. Κάκε Στζλεχοσ και ιδιαίτερα ο 

Αρχθγόσ τθσ Ομάδασ, πρζπει να αναγνωρίηει τθν ςθμαςία τθσ καταςκινωςθσ και να κάνει ότι μπορεί για να 

ςυμμετάςχει όλθ θ Ομάδα (παιδιά και Στελζχθ) ςε αυτι. Ανεξάρτθτα πάντωσ με το αν κάποιο Στζλεχοσ κα είναι 

ι όχι ςτθν καταςκινωςθ, όλο το Αρχθγείο τθσ Ομάδασ ςυνεργάηεται και προετοιμάηει εγκαίρωσ ότι ζχει 

αναλάβει για το Ρρόγραμμα τθσ Καταςκινωςθσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ Καταςκινωςθσ, κάκε Στζλεχοσ, 

ανεξάρτθτα με το αν ζχει προετοιμάςει ι όχι, το προγραμματικό μζροσ, ςυμμετζχει ςε αυτό.  

 

Η κατασκήνωση μπορεί να είναι τρόποσ ηωισ, βιωματικι εμπειρία, ψυχαγωγία ι και περιπζτεια, μπορεί να 

χαρακτθρίηεται από φανταςία, ρομαντιςμό ι και γραφικότθτα. Μπορεί, ακόμθ, να μασ κυμίηει αλθςμόνθτεσ, 

χαροφμενεσ ςτιγμζσ τθσ παιδικισ και εφθβικισ μασ θλικίασ. Η καταςκινωςθ μπορεί να ςθμαίνει πολλά 

διαφορετικά πράγματα για τον κακζνα. Κυρίωσ, όμωσ, θ καταςκθνωτικι εμπειρία ζχει αναγνωριςκεί ωσ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ και κατ’ επζκταςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ κοινωνίασ μασ (Miller, 

1997). 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ πϊσ προετοιμάηεται θ 

καταςκινωςθ του Κλάδου ςου, ωσ προσ το 

πρόγραμμα και να μπορείσ να ςυμμετζχεισ 

ενεργά ςτθν προετοιμαςία τθσ. Να 

αιςκάνεςαι ικανόσ να αναλάβεισ ζνα 

μζροσ του προγράμματοσ, αξιοποιϊντασ 

τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ ηωι ςτθ 

φφςθ για τθν ανάπτυξθ και τθν ψυχαγωγία 

των παιδιϊν τθσ θλικίασ του Κλάδου ςου. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Σε ςυνεργαςία με το υπόλοιπο Αρχθγείο τθσ Καταςκινωςθσ, διαμόρφωςε το αναλυτικό πρόγραμμα για 

τθν καταςκινωςθ ςτθν οποία κα πάει θ Ομάδα ςου. Ανζλαβε τουλάχιςτον 2 δραςτθριότθτεσ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ, προετοίμαςζ τεσ, εξιγθςε ςτουσ υπόλοιπουσ ςε τί εξυπθρετοφν οι προτάςεισ 

ςου και μετά τθν τελικι διαμόρφωςι τουσ, ςυντόνιςε τθν υλοποίθςι τουσ. 

2. Συηιτθςε με τον Αρχθγό τθσ καταςκινωςθσ ςε τί εξυπθρετεί θ φπαρξθ κεντρικισ ιδζασ καταςκινωςθσ 

ςτον Κλάδο ςου και πϊσ θ ςυγκεκριμζνθ κεντρικι ιδζα που ζχετε διαλζξει ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ 

αυτι. Ανζλαβε να φτιάξεισ τθν διακόςμθςθ τθσ καταςκινωςθσ. Τι περιζχει; Τι πρζπει να προςζξεισ; Ρου 

εξυπθρετεί; 

 

 ΠΗΓΕ: 

  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• www.facebook.com/groups Καταςκθνωτικό 

Γκρουπ- Στελζχθ Σ.Ε.Ο. 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: outdoor activities ideas 

girl guides 

  

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

●Ντοςιζ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

ςτελεχϊν) 

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4222&LANG=

GR 

  

  

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4222&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4222&LANG=GR
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24. ΠΑΙΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 
 

«Όσαμ βλέοψ σξ φαμόγελξ ςσα οπξςψοάκια σψμ οαιδιώμ, νέπψ όσι είμαι έσξιμα μα μξτ 

ξπμήςξτμ ζησώμσαρ κάσι.»                                                                 Ο. ίμςξμ 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Κάκε παιδί ζρχεται ςτθν Καταςκινωςθ ζχοντασ τισ δικζσ του ανάγκεσ και προςδοκίεσ. Για να μπορζςει να 

απολαφςει τθν Καταςκινωςθ κα πρζπει το Αρχθγείο και το πρόγραμμα τθσ Καταςκινωςθσ να ανταποκρικεί ςε 

αυτζσ τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ, χωρίσ να ξεχνάει να λάβει υπόψθ του και τα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ 

θλικίασ αλλά και τον ςτόχο του για ανάπτυξθ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Ζνα παιδί που ανθςυχεί και αιςκάνεται 

αναςφάλεια ςτθν καταςκινωςθ δεν κα μπορζςει να ηιςει ευχάριςτα το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα ι 

ακόμα και κα κελιςει να φφγει από τθν καταςκινωςθ. Το Αρχθγείο, κα πρζπει αρχικά να αντιλθφκεί τθν αγωνία 

του και να το ςτθρίξει και να το βοθκιςει να τθν ξεπεράςει με τρόπο που να μθν του ςτερεί τθν ανάπτυξθ του.  

 

ΣΟΧΟ: 

Να ςυνειδθτοποιιςεισ τισ ανάγκεσ και τισ 

προςδοκίεσ των παιδιϊν ςε ςχζςθ με τθν 

καταςκινωςθ και να είςαι ςε κζςθ, 

ςυςχετίηοντασ με τα χαρακτθριςτικά θλικίασ 

και τουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ, να 

ςυμβάλεισ ςτθ δθμιουργία κλίματοσ 

ςυναιςκθματικισ και όχι μόνο αςφάλειασ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ρϊσ ανταποκρίνεται το πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ που κα πασ φζτοσ ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν τθσ 

ομάδασ ςου; Με ποιεσ δραςτθριότθτεσ και ςτοιχεία παρζχει ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ; Σε ποιουσ τομείσ; 

(ςωματικό/ ςυναιςκθματικό/ κοινωνικό/ νοθτικό/θκικό/ πνευματικό) 
2. Ροιζσ ανάγκεσ ζχει ζνα παιδί ςτθν καταςκινωςθ, τι προβλιματα μπορεί να αντιμετωπίςει και πωσ κα το 

βοθκιςεισ να τα ξεπεράςει ; 

3. Ανάλαβε τθν ευκφνθ για μια ςκθνι ι πεντάδα αντίςτοιχα με τον Κλάδο ςου (Κλάδοσ Αςτεριϊν/Κλάδοσ 

Ρουλιϊν). Ραρατιρθςε τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και ςτιριξζ τα ςε κζματα ατομικισ υγιεινισ και ςε ότι 

άλλο χρειάηονται. 
 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.6) 

● Ντοςιζ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ 
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 25. ΕΝΩΜΟΣΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

 

“ Η δύμαμη σηρ αγέληρ είμαι ξ λύκξρ και η δύμαμη σξτ λύκξτ είμαι η αγέλη.” 

Rudyard Kipling 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Θ δουλειά ςε μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ, ι αλλιϊσ Ενωμοτιακό Σφςτθμα, είναι μία βαςικι Μζκοδοσ του 

Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ θ οποία μάλιςτα, μασ διαφοροποιεί ςχεδόν από κάκε άλλθ 

παιδαγωγικι οργάνωςθ. Ενωμοτιακό ςφςτθμα, ονομάηουμε τον χωριςμό τθσ Ομάδασ ςε μικρότερεσ 

αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ. Οι ομάδεσ αυτζσ ζχουν διαφορετικι ονομαςία, ςφνκεςθ, αρικμό και λειτουργία 

ανάλογα τον Κλάδο. Αν εφαρμοςτεί ςωςτά, τότε ζχει ςίγουρθ επιτυχία. Το Ενωμοτιακό ςφςτθμα εφαρμόηεται ςε 

όλθ τθν ηωι τθσ Ομάδασ και φυςικά και ςτθν Καταςκινωςθ, πικανά με κάποιεσ διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με 

τθν υπόλοιπθ χρονιά κυρίωσ ωσ προσ τισ ευκαιρίεσ που μασ δίνει για περαιτζρω αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ ποιεσ είναι και πϊσ 

λειτουργοφν οι μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ 

ομάδεσ ςτον Κλάδο ςου ςτθν καταςκινωςθ 

και να ςυμβάλεισ ςτθ δθμιουργία των 

κατάλλθλων ςυνκθκϊν για να βιϊνει κάκε 

μικρι αυτοδιοικοφμενθ ομάδα (Ρεντάδα, 

Φωλιά, Ενωμοτία, Επιτροπι) ςωςτά τθ δικι 

τθσ ηωι ςτθν καταςκινωςθ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μάκε τι προβλζπεται για τισ μικρζσ αυτοδιοικοφμενεσ ομάδεσ του Κλάδου ςου ςτθν καταςκινωςθ, πϊσ 

ονομάηονται, πόςα μζλθ ζχουν, πϊσ ςχθματίηονται, τι διάρκεια ζχουν, ποια είναι θ «ηωι» τουσ μζςα ςτθν 

Καταςκινωςθ.  

2. Ρϊσ το Στζλεχοσ μπορεί να υποςτθρίξει ενεργά μια μικρι αυτοδιοικοφμενθ ομάδα ςτθν Καταςκινωςθ, 

ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

Θ ηωι ςτο Σμινοσ, ςελ. 16 
Βοικθμα Καταςκθνωτι Κλάδου Ρουλιϊν, ςελ. 9-10, 13-14  
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26. ΟΜΑΔΕ ΝΑΤΣΟΔΗΓΩΝ / ΠΛΗΡΩΜΑΣΑ  
(Τποχρεωτική για τελζχη Ομάδων Ναυτοδηγϊν / Πληρωμάτων, προαιρετική για τουσ υπόλοιπουσ) 

 

Ο άμθπψοξρ δεμ μοξπεί μα αμακαλύχει μέξτρ ψκεαμξύρ αμ δεμ έφει σξ θάππξρ μα 

αοξμακπτμθεί αοό σημ ακσή.                                                       Αμσπέ Ζίμσ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Οι Ναυτοδθγικζσ Ομάδεσ του Κλάδου Οδθγϊν και τα Ρλθρϊματα του Κλάδου Μεγάλων Οδθγϊν ιδρφκθκαν με 

ςκοπό να καλφψουν το ιδιαίτερο ενδιαφζρον Ομάδων για το υγρό ςτοιχείο, τθ κάλαςςα, τισ λίμνεσ ι τα μεγάλα 

ποτάμια, γεγονόσ που ενιςχφεται από το φυςικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ 

πατρίδασ μασ. 

Κατά κφριο λόγο, Ναυτοδθγικζσ Ομάδεσ και Ρλθρϊματα ιδρφονται ςε περιοχζσ που βρίςκονται κοντά ςε 

κάλαςςα, λίμνθ ι ποτάμι. Εφαρμόηουν τα προγράμματα του Κλάδου που ανικουν, προςαρμοςμζνα ςτο υγρό 

ςτοιχείο με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ κάλαςςα και τθ ναυτικι τζχνθ. 

Το κυριότερο μζςο για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ των Ναυτοδθγικϊν Ομάδων και των Ρλθρωμάτων είναι 

θ εναςχόλθςθ με το υγρό ςτοιχείο και θ ςυχνι επαφι των Οδθγϊν και Μεγάλων Οδθγϊν με αυτό. Το υγρό 

ςτοιχείο διαποτίηει κάκε ςτοιχείο λειτουργίασ τθσ Ναυτοδθγικισ Ομάδασ / του Ρλθρϊματοσ και ςυμβάλλει 

αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ του προγράμματόσ τθσ. 

 

ΣΟΧΟ:  

Να μπορείσ να 

εντάξεισ το υγρό 

ςτοιχείο ςτθν  ηωι τθσ 

Ομάδασ ςου. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Επζλεξε ζνα πρόγραμμα του Κλάδου ςου ι τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (τρζχων ι παλαιότερο) και 
προςάρμοςζ το ζτςι ϊςτε να ενςωματϊςεισ το υγρό ςτοιχείο ςε αυτό. 

2. Να ετοιμάςεισ και να παίξεισ με τθν Ομάδα ςου ζνα Μεγάλο Ραιχνίδι Καλάςςθσ. 

3. Τι επιπλζον Υπευκυνότθτεσ κα μποροφςε να ζχει θ Ναυτοδθγικι Ομάδα/το Ρλιρωμα; 

4. Ρραγματοποίθςε με τθν Ομάδα ςου μια ζξοδο κωπθλαςίασ.  
 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ: 

1. «Το εγχειρίδιο του Αρμενιςτι» Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, διατίκεται ςτο Ρρατιριο του ΣΕΡ 

2. «Ακτοπλοϊκι Ναυτιλία» Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα: 

www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_p00002.pdf 

3. «Ναυτιλία» Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2587&cnode=416 

4. «Ναυτιλιακζσ Γνϊςεισ» Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα: 

www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_j00093.pdf 

5. Λιμενικό Σϊμα ςτθν ιςτοςελίδα http://www.hcg.gr 

6. Ελλθνικι Λςτιοπλοϊκι Ομοςπονδία ςτθν ιςτοςελίδα http://www.eio.gr και ςτουσ τοπικοφσ ιςτιοπλοϊκοφσ 

ςυλλόγουσ 

7. Ελλθνικι Κωπθλατικι Ομοςπονδία Φιλάκλων Ναυτικϊν Σωματείων ςτθν ιςτοςελίδα http://www.kopilasia.gr 

8. Φάροι τθσ Ελλάδασ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.faroi.com 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

Οδθγόσ ςτθν Ομάδα, κεφάλαιο 10 

 

 

http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_p00002.pdf
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2587&cnode=416
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_j00093.pdf
http://www.hcg.gr/
http://www.eio.gr/
http://www.kopilasia.gr/
http://www.faroi.com/
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27. ΑΦΑΛΕΙΑ, ΤΓΕΙΑ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ & 

ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 
  

«Η κακή σύφη είμαι κακόρ ςφεδιαςμόρ, κακή εκσέλεςη, κακή οπξεσξιμαςία, κακή ςημαςία 

ςση λεοσξμέπεια.»                                                                           Ν. σιξύαπμσ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ αςφάλεια και θ υγεία/υγιεινι, ςε ολόκλθρθ τθν ηωι τθσ Ομάδασ και για όλα τα μζλθ τθσ (παιδιά και Στελζχθ) 

είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ! Κάκε φορά που προετοιμάηουμε μία εκδρομι ι μία καταςκινωςθ αλλά και ςε 

κάκε ςυγκζντρωςθ, πρζπει πρϊτα από όλα να κάνουμε ότι μποροφμε για να μθν ςυμβεί τίποτα ι και αν ακόμα 

ςυμβεί να μποροφμε να το αντιμετωπίςουμε. Θ πρόλθψθ, θ ςωςτι προετοιμαςία, θ φροντίδα, θ ςωςτι 

αντιμετϊπιςθ είναι λζξεισ κλειδιά για τθν επιτυχία. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ 

και υγείασ/υγιεινισ, να ςυμβάλεισ 

ενεργά ςτθ διαφφλαξθ των 

κατάλλθλων ςυνκθκϊν τουσ και να 

αναγνωρίηεισ τθν αξία τθσ πρόλθψθσ 

και τθσ ςωςτισ προετοιμαςίασ μίασ 

εκδρομισ ι καταςκινωςθσ ςε ςχζςθ 

με αυτά. 

 



Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 67 - 

 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Με βάςθ το πρόγραμμα μιασ προθγοφμενθσ εκδρομισ τθσ Ομάδασ ςκζψου και εντόπιςε ςθμεία 

προςοχισ ωσ προσ τθν αςφάλεια όλων. Για ποιουσ λόγουσ πιςτεφεισ ότι φροντίηουμε τα παιδιά να είναι 

αςφαλιςμζνα (ταυτότθτα) ιδιαίτερα πριν από μια εκδρομι ι τθν καταςκινωςθ; Σε ποιζσ περιπτϊςεισ 

είναι αναγκαίο το Ριςτοποιθτικό Υγείασ ,τι μασ εξαςφαλίηει και πϊσ το αξιοποιοφμε; Βρεσ το 

πιςτοποιθτικό υγείασ που υπάρχει ζτοιμο ςτθ ςελίδα του ΣΕΟ ,ενθμζρωςε τουσ γονείσ για τθ ςωςτι 

χριςθ του. 

2. Φτιάξε ζνα παιχνίδι για να προετοιμάςεισ τα παιδιά για α) τθ ςωςτι χριςθ τθσ ςκθνισ, β) τισ ενζργειεσ 

ςτισ οποίεσ πρζπει να προβαίνουν ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, γ) τθ ςωςτι χριςθ εργαλείων και 

ιδιαίτερα του ςουγιά, δ) τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ ςυμβίωςθσ με ζντομα και άλλα ηϊα δ) το ενωμοτιακό 

μαγείρεμα (Κλάδοσ Οδθγϊν) και γενικά για τθ ηωι ςτθ φφςθ με άνεςθ και αςφάλεια. 

3. Κάνε μια λίςτα με όλα όςα αφοροφν ςτθν αςφάλεια και ςτθν υγιεινι τθσ υπευκυνότθτασ ι υπθρεςίασ 

που ζχεισ αναλάβει ςε μία εκδρομι. Τι πρζπει να κάνεισ από πριν, τι κατά τθν διάρκεια και τι μετά; Ρϊσ 

μπορεί να ςυμβάλει θ κατάλλθλθ προετοιμαςία για τθν πρόλθψθ ανεπικφμθτων καταςτάςεων;  

4. Τι πρζπει να προςζξεισ κατά τισ μετακινιςεισ  από και προσ τον χϊρο που πραγματοποιείται θ εκδρομι ι 

θ καταςκινωςθ; (μεταφορικά μζςα, χριματα, φαρμακείο, κλπ) 

5. Ρυραςφάλεια. Σε ποιζσ περιπτϊςεισ κάνουμε άςκθςθ πυραςφάλειασ και τι περιλαμβάνει; 

 

ΠΗΓΕ: 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

●Αςφάλεια ςτθν Καταςκινωςθ: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5497/5

497.pdf 

●Κανονιςμόσ Καταςκθνϊςεων: 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5489/5

489.pdf 

●http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=65&LANG=GR 

●Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: risk assessment camping 

  

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ. 15-16) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.79,91) 

● Ντοςιζ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

ςτελεχϊν) 

  

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 5 εκδρομι, Ραράρτθμα: 

Φαρμακείο) 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

• Θ καταςκινωςθ ςτον Κλάδο Μεγάλων Οδθγϊν 

  

 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5497/5497.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5497/5497.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5489/5489.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5489/5489.pdf
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=65&LANG=GR
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28. ΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΕΧΩΝ 
  

«Η δπάςη δεμ οηγάζει αοό ση ςκέχη, αλλά αοό σημ εσξιμόσησα για αμάληχη ετθύμηρ.» 

Νσ. Μοξμφέυεπ 

  

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Το Σ.Ε.Ο. εμπιςτεφεται ςτα Στελζχθ του τθ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν μζςα από τθν ζμπρακτθ εφαρμογι του 

Νόμου και τθσ Υπόςχεςθσ.  

Κάκε χρόνο, ςτθν αρχι τθσ Oδθγικισ χρονιάσ, ο/ θ Αρχθγόσ λαμβάνει από τον / τθ Γενικι Ζφορο τθν Εντολι 

Αρχθγίασ που τον / τθν κακιςτά υπεφκυνο/-θ για: 

 Τθν καλι λειτουργία τθσ Ομάδασ, ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ και μεκόδουσ του Οδθγιςμοφ. 

 Τθ ςωςτι εφαρμογι του Οδθγικοφ Ραιδαγωγικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ Ομάδασ. 

 Τθν προβολι τθσ ςωςτισ εικόνασ του Οδθγιςμοφ προσ τθν κοινωνία. 

Αναλυτικότερα, θ ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ τθσ Αρχθγίασ ςε μια ομάδα ςυνεπάγεται για τον Αρχθγό και το Αρχθγείο 

τθσ Ομάδασ ςυνολικά, ςυγκεκριμζνα κακικοντα και υποχρεϊςεισ απζναντι: 

Α) ςτθν Ομάδα 

Β) ςτουσ Γονείσ των μελϊν τθσ Ομάδασ και τον κοινωνικό περίγυρο 

Γ) ςτο Τοπικό ι/και Ρεριφερειακό Τμιμα 

Δ) ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Σ.Ε.Ο. 

  

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τα ςυγκεκριμζνα κακικοντα και 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον ρόλο ςου, 

απζναντι ςε ποιουσ και για ποιουσ λόγουσ ζχει ευκφνεσ 

ζνα Στζλεχοσ. Να αναγνωρίηεισ τον εαυτό ςου ωσ 

«εκελοντι με επαγγελματικι ςυνείδθςθ», ζτςι ϊςτε να 

είςαι ακόμα πιο αποτελεςματικόσ ςτον ρόλο ςου. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μάκε τισ ευκφνεσ ςου ωσ Στζλεχοσ ςτθν Ομάδα (απζναντι ςτα παιδιά, τουσ γονείσ, τα άλλα Στελζχθ, το 

Τοπικό Τμιμα, το ΣΕΟ, τον εαυτό ςου). Για ποιουσ λόγουσ ζχει ζνα Στζλεχοσ τζτοιεσ ευκφνεσ; Συηιτθςζ το 

με τον Αρχθγό ι τον Ζφορό ςου. Κατονόμαςε τουσ τρεισ ςθμαντικότερουσ, για εςζνα προςωπικά, λόγουσ. 

Τι πρζπει να κάνεισ για να ανταποκρικείσ ςτισ απαιτιςεισ του ρόλου ςου; Κατζγραψε τουσ “κανόνεσ” 

ςου. 

2. Με δεδομζνθ τθν ευκφνθ που ζχεισ απζναντι ςτα παιδιά, ςτουσ γονείσ τουσ και ςτο ΣΕΟ που ςτα 

εμπιςτεφτθκαν, ςκζψου και κατζγραψε πϊσ κα πρζπει να αντιμετωπίςεισ αποτελεςματικά, τι πρζπει να 

κάνεισ και τι όχι, π.χ. ςε περιπτϊςεισ που κάποιο παιδί δεν καταλαβαίνει κάτι, δεν είναι ςυνεπζσ, μιλάει 

άςχθμα. Σκζψου πραγματικά περιςτατικά από τθν εμπειρία ςου ςτθν Ομάδα.   

3. Με δεδομζνθ τθν ευκφνθ που ζχεισ να εφαρμόηεισ τουσ νόμουσ, ςκζψου και κατζγραψε τι πρζπει να 

προςζχεισ ςχετικά με τθν νομικι ευκφνθ που ζχεισ αναλαμβάνοντασ μια ομάδα παιδιϊν και το νόμο για 

προςωπικά δεδομζνα. 

 

ΠΗΓΕ: 

  

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Οργανιςμόσ: Μζροσ Τζταρτο Β1 

•Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: εκελοντιςμόσ, 

εκελοντιςμόσ ευκφνεσ, εκελοντιςμόσ οφζλθ 

  

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 2, ςελ. 12, κεφ. 3, ςελ. 

14, κεφ. 5, ςελ. 20) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ 

 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.5) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 1) 

● Ραιδαγωγικόσ ςτόχοσ Κλάδου Οδθγϊν 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 98-102) 
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29. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
  

«Αμ δεμ ςφεδιάζειρ σξ ολάμξ για ση δική ςξτ ζψή, είμαι οιθαμό μα οέςειρ ςσξ ολάμξ 

κάοξιξτ άλλξτ. Και μάμσεχε σι θα έφει ςφεδιάςει για ςέμα: όφι οξλλά.» 

Σζ. Ρξθ 

  

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Ρρογραμματιςμόσ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία επιλζγονται οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ και εντάςςονται 

ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ αλλά και το «ςχζδιο» βάςει του οποίου δουλεφουμε όλθ τθν χρονιά. Θ 

διαδικαςία αν και διαφζρει ςε κάκε Κλάδο, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά των θλικιϊν, 

βαςίηεται ςτισ ίδιεσ αρχζσ όπωσ απορρζουν από το ΟΡΡ και ςτα ίδια κυκλικά βιματα: ςτόχοσ – ςχεδιαςμόσ – 

υλοποίθςθ – αξιολόγθςθ. Είναι ςθμαντικό να ακολουκοφμε τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία και εξίςου ςθμαντικό 

να παρακολουκοφμε τθν υλοποίθςι του. Συνεπϊσ, ο προγραμματιςμόσ δεν τελειϊνει όταν εντάξουμε τισ 

δράςεισ ςε θμερομθνίεσ, αλλά όταν ολοκλθρωκεί και αξιολογθκεί θ υλοποίθςι του.  

  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1.  Ράρε μζροσ ςτθν προετοιμαςία και ςτθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ του Ρρογραμματιςμοφ όπωσ 

προβλζπεται από τον Κλάδο ςου. Ραρατιρθςε τθν διαδικαςία, ποιοσ ςυμμετζχει, ςε τι βακμό, ςε ποια 

όργανα γίνεται. Τι εξυπθρετεί το κακζνα από αυτά; Γιατί ςτουσ Κλάδουσ Ρουλιϊν και Αςτεριϊν, τα 

παιδιά δεν γνωρίηουν τον Ρρογραμματιςμό; 

2. Σκζψου, πρότεινε και εφάρμοςε ερεκίςματα και τρόπουσ ζτςι ϊςτε να είναι πιο αποτελεςματικόσ ο 

προγραμματιςμόσ ςε κάποια ςτάδια (π.χ. ςτόχουσ, ιδζεσ) ι ςε όλα τα ςτάδια. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τθν διαδικαςία 

Ρρογραμματιςμοφ ςτον Κλάδο ςου 

και να ςυμβάλεισ ενεργά ςε αυτι 

τόςο κατά τον ςχεδιαςμό όςο και 

ςτθν υλοποίθςι τθσ. Να 

αναγνωρίηεισ τα οφζλθ του για όλα 

τα εμπλεκόμενα μζρθ (παιδί, 

Ομάδα, Στζλεχοσ). 
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ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 13, ςελ. 35, κεφ. 20, ςελ. 

59, κεφ. 8, ςελ. 23, κεφ. 16, ςελ. 48) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 11, 13-20) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ. 6 -11)  

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 4) 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ  

● Με Δφο Λόγια… Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτα: 

Ρρογραμματιςμόσ): 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4578&LANG=

GR  

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: ςυγκεντρϊςεισ 

● 

http://www.seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4238&L

ANG=GR 

  

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Ρρογραμματιςμόσ) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4578&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=4578&LANG=GR
http://www.seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4238&LANG=GR
http://www.seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4238&LANG=GR
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30. ΕΚΛΟΓΕ  
(Κλάδοσ Πουλιϊν/Οδηγϊν) 

 

«Εκλξγέρ: μξμαδικξί αγώμερ, όοξτ κεπδίζξτμ ξι οεπιςςόσεπξι σψμ ςτμμεσεφόμσψμ» 

Λ. Πίσεπ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Οι εκλογζσ είναι μια διαδικαςία, ςτο πλαίςιο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, με τθν οποία τα παιδιά επιλζγουν τουσ 

ςυντονιςτζσ τθσ μικρισ τουσ αυτοδιοικοφμενθσ ομάδασ (Φωλιά/Ενωμοτία). Θ φπαρξθ ενόσ ςυντονιςτι και θ 

επιλογι αυτοφ από τα ίδια τα παιδιά, είναι δομικό ςτοιχείο του κατ’ Ενωμοτία Συςτιματοσ. Τα παιδιά 

ςυμμετζχουν ενεργά ςε δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, εκλζγουν και εκλζγονται, αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των 

προτάςεων και τθσ ψιφου τουσ. 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τθ διαδικαςία των εκλογϊν 

ςτον Κλάδο ςου και να είςαι ςε κζςθ να 

ςυμβάλεισ ςτθ διεξαγωγι τουσ 

αποτελεςματικά. Να αναγνωρίηεισ τθν 

ςθμαςία τθσ δθμοκρατικισ διαδικαςίασ, 

να μπορείσ να τθν μεταδόςεισ ςτα παιδιά 

και να κατανοείσ τι κερδίηουν τα παιδιά 

ςυμμετζχοντασ ςε αυτιν. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

1. Ρροετοίμαςε και υλοποίθςε τθ ςυγκζντρωςθ για τθν προετοιμαςία των Εκλογϊν κακϊσ και για τισ 

Εκλογζσ, μαηί με τα υπόλοιπα μζλθ του Αρχθγείου. Ροιά πιςτεφεισ οτι είναι θ ςθμαςία των εκλογϊν για 

τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν; 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ. 16-18) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ ΒϋΜζροσ (ςελ. 55 – 58) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.18) 

● Σκόρπια Φφλλα 

 

 

 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 6) 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ Α’ Τριμθνία 

● Με δφο λόγια… Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτα: 

Εκλογζσ) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4237&LANG=

GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4237&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4237&LANG=GR
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31. ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΝ 

 

«Ν’ αγαοάρ σημ ετθύμη. Να λερ: Εγώ, εγώ μξμάφξρ μξτ έφψ φπέξρ μα ςώςψ ση Γη. Αμ δε 

ςψθεί, εγώ θα υσαίψ!»                                                                Ν. Καζαμσζάκηρ 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ ςθμαςία τθσ Υπευκυνότθτασ  είναι μεγάλθ και  για το άτομο το οποίο  τθν αναλαμβάνει, αλλά και για τθν  ίδια 

τθν Ομάδα. Το άτομο που κα αναλάβει μια Υπευκυνότθτα: 

• αποκτά ςυγκεκριμζνο, γνωςτό ςε όλουσ ρόλο, ο οποίοσ κακορίηει  και τθν  πορεία και  τθν πρόοδο τθσ Ομάδασ 

του. 

• Ο τρόποσ δουλειάσ του επθρεάηει άμεςα τθν Ομάδα. 

• ζχει τθ δυνατότθτα να αξιολογεί και να αξιολογείται για αυτό που κάνει.  

Αποκτοφν   όλοι   λοιπόν   τθν   εμπειρία   τθσ   ςυνυπευκυνότθτασ  και  μοιράηονται  ευκφνεσ. Υπάρχει  αρμονικι 

ςυνεργαςία, καταμεριςμόσ εργαςίασ και τελικά ςωςτι λειτουργία τθσ Ομάδασ. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ ποιεσ είναι οι 

υπευκυνότθτεσ των παιδιϊν 

ςτθν Ομάδα και ςτθ Φωλιά/ 

Ενωμοτία, κακϊσ και τθν 

παιδαγωγικι τουσ ςθμαςία. 

Αντίςτοιχα, να γνωρίηεισ ποιεσ 

είναι οι υπευκυνότθτεσ του 

Αρχθγείου, πϊσ ςυμβάλλουν 

ςτθν καλι λειτουργία τθσ 

Ομάδασ και να αναλάβεισ μια 

από αυτζσ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1.Μάκε ποιζσ είναι, πϊσ κατανζμονται και κάκε πότε αλλάηουν οι Υπευκυνότθτεσ των παιδιϊν ςτο 

Γαλαξία / ςτο Σμινοσ / ςτθν Ομάδα. Ροιεσ από αυτζσ ζχουν αναλάβει τα παιδιά τθσ Ομάδασ ςου; Τι 

πιςτεφεισ ότι κερδίηει κάκε παιδί αλλά και θ Ομάδα από τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων Υπευκυνοτιτων; 

2.Μάκε ποιζσ είναι οι Υπευκυνότθτεσ του Αρχθγείου. Αν δεν ζχεισ ιδθ αναλάβει κάποια, ηιτθςε να 

αναλάβεισ μία που ςε ενδιαφζρει. Ροιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ ςου; Τι ςε δυςκολεφει περιςςότερο; Τι 

μπορείσ να κάνεισ για να είςαι πιο αποτελεςματικόσ/ι. Ρωσ πιςτεφεισ ότι ςυμβάλει ςτθν προςωπικι ςου 

ανάπτυξθ;  

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

●Οδθγιςμόσ Ζνα Δοκιμαςμζνο Ραιδαγωγικό 

Σφςτθμα, Εκδόςεισ ΣΕΟ (ςελ.75 «Θ παιδαγωγικι 

ςθμαςία του παιχνιδιοφ») 

●Οργανιςμόσ, μζροσ τζταρτο, Β2. 

●http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=

GR 

●Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: resources, girl guiding, 

teambuilding, icebreakers, kim, cooperative games 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 4, ςελ. 16, κεφ. 6, ςελ.21, 

κεφ. 7, ςελ. 22, κεφ. 8, ςελ. 23, κεφ. 13, ςελ. 34) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.5,18, 20-27) 

● Βιματα ςτον Κόςμο (ςελ.18) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 2, 6) 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 28) 

● Με δφο λόγια...Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτα: 

Υπευκυνότθτεσ 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3804&LANG=

GR 

 

 Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

●http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=667&LANG=

GR 

 

  

 

 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3804&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3804&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=667&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=667&LANG=GR
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32. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΠΡΩΣΩΝ/ΔΕΤΣΕΡΩΝ, ΕΝΩΜΟΣΑΡΧΩΝ/ΤΠΕΝΩΜΟΣΑΡΧΩΝ, ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
 

«Μημ οεποασάρ μοπξςσά μξτ, μοξπεί μα μη ςε ακξλξτθήςψ. Μημ οεποασάρ οίςψ μξτ, 

μοξπεί μα μημ ςε ξδηγήςψ. Αολώρ οεποάσα δίολα μξτ και γίμε υίλξρ μξτ» 

Albert Camus 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ, όπωσ προβλζπεται για κάκε Κλάδο, είναι ςθμαντικι και απαραίτθτθ 

προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ, να γνωρίςουν και να κατανοιςουν καλφτερα τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Ομάδασ 

και να μποροφν ζτςι να ζχουν τθν ευκφνθ και τθν ικανοποίθςθ τθσ ςυνδιαμόρφωςθσ τθσ πορείασ τθσ. Είναι 

άλλωςτε και μια ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ τθσ δυναμικισ τθσ Ομάδασ.  

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τον ςκοπό και τθ κεματολογία τθσ 

Εκπαίδευςθσ που προβλζπεται για τον Κλάδο ςου, να 

είςαι ςε κζςθ να ςυμβάλεισ ενεργά ςτθν οργάνωςθ και 

υλοποίθςι τθσ και να μπορείσ να υποςτθρίξεισ τα παιδιά 

ςτο ζργο που αναλαμβάνουν.  
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Μελζτθςε τθν διαδικαςία τθσ  εκπαίδευςθσ Ρρϊτων - Δεφτερων/ Ενωμοταρχϊν - Υπενωμοταρχϊν / 

Ομάδασ Μ.Ο (ςκοπόσ, πϊσ υλοποιείται, πότε, που, ποιοι παίρνουν μζροσ, από ποιουσ προετοιμάηεται, 

ποια είναι τα κζματα).    Λάβε μζροσ ςτθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςι τθσ  γενικά  και για 

τουλάχιςτον ζνα εκπαιδευτικό κζμα ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από τον Κλάδο ςου. 

2. Σκζψου και εφάρμοςε με ποιον τρόπο μπορείσ να υποςτθρίξεισ τα παιδιά ςτο ζργο για το οποίο 

εκπαιδεφτθκαν.  

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.19) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ.63-65) 

● Ρετάμε; (ςελ.98-115) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 6) 

● Με Δυο Λόγια… Κλάδοσ Οδθγϊν (Ενότθτα: 

Εκπαίδευςθ Ενωμοταρχϊν) 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4242&LANG=GR 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

 ● http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=270&LANG=GR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=4242&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=270&LANG=GR
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33. ΣΟΧΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

«Μημ κπίμειρ σξμ γείσξμά ςξτ, μέφπι μα οεποασήςειρ δύξ υεγγάπια με σα μξκαςίμια σξτ» 

Ιμδιάμικη οαπξιμία 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ:  

Θ ςτοχοκεςία ςε όλθ τθν ηωι τθσ Ομάδασ είναι πολφ ςθμαντικι γιατί ορίηει κάκε φορά τον προοριςμό μασ 

ξεκάκαρα και μασ επιτρζπει ζτςι να κινοφμαςτε όλοι προσ τθν ςωςτι και κοινι κατεφκυνςθ. Οι ςτόχοι μπορεί να 

είναι βραχυπρόκεςμοι (π.χ. ςτόχοσ ςυγκζντρωςθσ) ι μακροπρόκεςμοι (π.χ. ςτόχοσ χρονιάσ). Θ κάκε 

ςυγκζντρωςθ πρζπει να ζχει ζνα ι και περιςςότερουσ ςτόχουσ που να ανταποκρίνονται ςτον ςτόχο χρονιάσ, 

ςτουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και το ΟΡΡ, ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν, ςτο Σκοπό του Οδθγιςμοφ. Στόχουσ πρζπει 

να ζχουμε και για το κάκε παιδί ξεχωριςτά.  

Θ αξιολόγθςθ είναι μια διαδικαςία μζςα από τθν οποία ςυνοψίηουμε, διευκρινίηουμε, επιςθμαίνουμε, 

αναδεικνφουμε κετικά ςτοιχεία, αναγνωρίηουμε λάκθ ι παραλείψεισ, ανατροφοδοτοφμε τθ ςκζψθ μασ, με 

ςτόχο τθ βελτίωςθ. Πταν αξιολογοφμε, μετράμε πόςο μετακινθκικαμε, πόςο βελτιωκικαμε. Ο ςτόχοσ ορίηει 

κάκε φορά τον προοριςμό προσ τον οποίο κινοφμαςτε και κάνει τθ μζτρθςθ αυτι πιο εφκολθ και πιο απτι. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τι είναι ςτόχοσ, τι είναι 

smart ςτόχοσ και να μπορείσ να 

διατυπϊνεισ smart ςτόχουσ. Να ξζρεισ 

πότε, ποιουσ και πϊσ βάηουμε ςτόχουσ 

ςτθν Ομάδα. Να κατανοείσ ότι θ 

αξιολόγθςθ είναι μια διαρκισ διαδικαςία 

που βαςίηεται ςτουσ ςτόχουσ τουσ 

οποίουσ κζτουμε ανά περίπτωςθ, να 

μπορείσ να ςυμμετζχεισ ενεργά και να 

βελτιϊνεςαι από αυτιν. 

 



Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 79 - 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ρϊσ προκφπτει ζνασ ςτόχοσ και γιατί πρζπει να βάηουμε ςτόχουσ; Ρότε ζνασ ςτόχοσ είναι smart; 

Ροιοσ ιταν ο ςτόχοσ τθσ τελευταίασ ςυγκζντρωςθσ / εκδρομισ / καταςκινωςθσ; Ιταν smart; Αν 

όχι προςπάκθςε να τον αναδιατυπϊςεισ ζτςι ϊςτε να είναι. Βάςει του νζου ςτόχου, ποια ςθμεία 

αξιολόγθςθσ κα ζκετεσ; Ροια κα ιταν τα κριτιρια;  

2. Να προετοιμάςεισ και να υλοποιιςεισ τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςε μία από τισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: αξιολόγθςθ τριμθνίασ, χρονιάσ, εκδρομισ με τουλάχιςτον 2 διαφορετικοφσ τρόπουσ 

π.χ. οπτικι, γραπτι, προφορικι.  Ροια ςθμεία που μποροφν να βελτιωκοφν διαπίςτωςεσ (ςτον 

εαυτό ςου, ςτο αρχθγείο, ςτα παιδιά); Τι κερδίηει το παιδί από τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ; 

3. Υποκετικά ςτον Ρρογραμματιςμό τθσ Ομάδασ, υπάρχει ςυγκζντρωςθ με τίτλο “ςινεμά”. Ρϊσ κα 

ςχεδίαηεσ αυτι τθν ςυγκζντρωςθ αν ο ςτόχοσ ιταν ςχετικόσ με α) τθν προςφορά, β) τθν φφςθ, γ) 

τθν προςζλκυςθ παιδιϊν. Διατφπωςε πρϊτα ζνα smart ςτόχο για τθν κάκε μια και ζπειτα το 

περιεχόμενο. 

4. Σκζψου τα παιδιά τθσ Ομάδασ ςου. Ρϊσ κα τα  βοθκιςεισ να αναπτυχκοφν; Γνωρίηεισ τα δυνατά 

και αδφνατα ςθμεία τουσ; Διατφπωςε ζνα ςτόχο για κάκε παιδί ςου.  

 

ΠΗΓΕ: 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 12, ςελ. 33, κεφ. 13, ςελ. 

34) 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ. 11,17,19) 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 4 & παράρτθμα: 

ςτόχοσ-αξιολόγθςθ) 

● Κινοφμενοσ Στόχοσ» Σφνκθμα Χρονιάσ 2011-2012: 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=4224&LANG=GR 

● Το Κουτί με τισ Λδζεσ, Ενότθτα: Συγκεντρϊςεισ 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Επιτροπζσ, Ατομικι 

Ρρόοδοσ, Ρρογραμματιςμόσ) 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 39) 

 

  

 

http://seo.gr/media.asp?ITMID=4224&LANG=GR
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34. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 

“Δώςε ςσξμ άμθπψοξ έμα χάπι και θα σξμ φξπσάςειρ μια υξπά. Μάθε σξμ μα οιάμει χάπια 

και θα είμαι φξπσαςμέμξρ μια ζψή.”                                                      Μαϊμψμίδηρ. 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ Κεντρικι Διοίκθςθ δθμιουργεί Ρρογράμματα είτε 

κατά Κλάδουσ, είτε για όλουσ τουσ Κλάδουσ με ςκοπό να 

εμπλουτιςτεί το πρόγραμμα των Ομάδων, κατόπιν 

ςυγκεκριμζνων αναγκϊν που διαπιςτϊνει ότι υπάρχουν 

ςε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ανάγκεσ αυτζσ μπορεί να 

εμπίπτουν ςτθν επικαιρότθτα, ςτουσ ςτόχουσ των 

Κλάδων, ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, κλπ. Στο πλαίςιο 

αυτό κάκε Ομάδα οφείλει να τα εντάςςει ςτο 

πρόγραμμά τθσ, με τθν ίδια λογικι που εντάςςει και 

όλα τα άλλα που απαιτοφνται προκειμζνου να 

εφαρμοςτεί το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ροια προγράμματα τρζχουν φζτοσ από τθν κεντρικι διοίκθςθ; Ρϊσ κα τα εντάξεισ ι τα ζχεισ εντάξει ςτθν 

ηωι ςτθν Ομάδα; 

2. Αναηιτθςε παλαιότερα προγράμματα προκειμζνου να δϊςεισ ζμπνευςθ για ιδζεσ ςτον προγραμματιςμό  

       ι να πάρεισ ζμπνευςθ για να ςχεδιάςεισ μια ςχετικι ςυγκζντρωςθ. 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίςεισ τα Ρρογράμματα 

που δθμιουργεί θ Κεντρικι 

Διοίκθςθ και να μπορείσ να τα 

εντάξεισ ςτθν ηωι τθσ Ομάδασ. 
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ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

 http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=51

60&LANG=GR 

 http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=55

27&LANG=GR 

 http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4261&L

ANG=GR 

 Αναηιτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΟ:  Θμζρα 

Οδθγιςμοφ 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

 http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=183&L

ANG=GR 

 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

 http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=219&L

ANG=GR 

 www.seo.gr/ ΡΟΥΛΛΑ/ Χριςιμα Αρχεία/ 

Μζρα των Ρουλιϊν 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

 http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3814

&LANG=GR 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

 http://seo.gr/media.asp?ITMID=340&LANG=

GR 

 http://seo.gr/media.asp?ITMID=341&LANG=

GR 

 

 

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5160&LANG=GR
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5160&LANG=GR
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5527&LANG=GR
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=5527&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4261&LANG=GR
http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4261&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=183&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=183&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=219&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=219&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3814&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3814&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=340&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=340&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=341&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=341&LANG=GR
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35. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΦΤΗ  
(ΜΕ ΕΜΦΑΗ  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

  

«Πιςσεύψ ςσξμ Θεό, μόμξ οξτ σξμ λέψ υύςη.» 

Φ. Λ. Ράισ 

  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ εκδρομι δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν Ομάδα να πραγματοποιιςει δράςεισ που δεν μποροφν να γίνουν ςτισ 

Συγκεντρϊςεισ, είτε γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ είτε γιατί δεν προςφζρεται ο χϊροσ. Θ εκδρομι 

αποτελεί μοναδικι ευκαιρία για τα παιδιά να ηιςουν και να χαροφν τθ φφςθ, να γνωρίςουν πόλεισ, χωριά και 

τόπουσ τθσ πατρίδασ μασ και να βιϊςουν τθν ομαδικι ηωι ςτο μζγιςτο βακμό. Θ μορφι και θ οργάνωςθ τθσ 

εκδρομισ εξαρτϊνται από τουσ ςτόχουσ που κα κζςει θ Ομάδα, κακϊσ και τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των 

παιδιϊν. 

Θ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ περιλαμβάνει δφο βαςικοφσ τομείσ: τθ Λειτουργία και το Ρρόγραμμα. Ο όροσ 

«Ρρόγραμμα» αναφζρεται ςε ότι ςχετίηεται με το «αναλυτικό περιεχόμενο» τθσ εκδρομισ, δθλαδι τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν βάςει του ΟΡΡ όπωσ Κεντρικι Λδζα, Μεγάλα Ραιχνίδια, Εργαςτιρια, 

Ατομικι Ρρόοδο, Αυτοδιοίκθςθ.  

Υπεφκυνοσ για το Ρρόγραμμα είναι ο Υπαρχθγόσ Ρρογράμματοσ, ο οποίοσ ςυνεργάηεται ςτενά με τον/τθν 

Αρχθγό αλλά και με όλα τα μζλθ του Αρχθγείου. Θ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ χωρίηεται ςε τρία μζρθ: ςτισ 

εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν πριν από τθν εκδρομι, ςε όλα όςα πρζπει γίνουν κατά τθ διάρκειά τθσ και ςε 

όςα πρζπει να ακολουκιςουν μετά από τθν πραγματοποίθςι τθσ. 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ πϊσ προετοιμάηεται και 

υλοποιείται μια εκδρομι ςτθ φφςθ ωσ 

προσ το «πρόγραμμα» και να μπορείσ 

να ςυμμετζχεισ ενεργά τόςο ςτθν 

προετοιμαςία όςο και ςτθν 

υλοποίθςθ. Να αναγνωρίηεισ τθν αξία 

τθσ ηωισ ςτθ φφςθ για τα παιδιά τθσ 

θλικίασ τθσ Ομάδασ ςου και τθν 

εκδρομι ωσ μζςο για αυτό. 
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Να ςυμμετάςχεισ ενεργά ςτθν προετοιμαςία και τθν πραγματοποίθςθ μιασ τουλάχιςτον εκδρομισ 

και να αναλάβεισ ζνα μζροσ του προγράμματοσ (πρωινι, απογευματινι ι βραδινι δραςτθριότθτα) και 

ζνα από τα παρακάτω: πρόςκλθςθ παιδιϊν, αναμνθςτικά, διακριτικά, διακόςμθςθ. Συηιτθςε με τον 

υπεφκυνο προγράμματοσ για τα κακικοντά του.  

2. Εντόπιςε ςτο διαδίκτυο ι αλλοφ πθγζσ με ιδζεσ για δράςεισ ςτθ φφςθ ι κάνε ζναν κατάλογο με τουσ 

φορείσ και τουσ ςυλλόγουσ που αςχολοφνται με τθ φφςθ τθσ περιοχισ όπου κα γίνει θ εκδρομι ι μίλα με 

τουσ ανκρϊπουσ του τόπου και κατάγραψε ιδζεσ για το πρόγραμμα τθσ Ομάδασ και τισ ευκαιρίεσ για 

Ατομικι Ρρόοδο. Επιπλζον ςκζψου πϊσ κα αξιοποιοφςεσ καλφτερα το ςφςτθμα Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

ΠΗΓΕ: 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο: ΕΟΣ, Καταφφγια, 

Καταςκθνωτικοί χϊροι 

• 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&L

ANG=GR 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 22, ςελ.63, κεφ. 26, ςελ. 

69-73, κεφ. 10, ςελ. 30, κεφ. 16, ςελ. 48, 50-51) 

● Ταξίδια ςε Καινοφργιουσ Ουρανοφσ, 

Δραςτθριότθτεσ ΦΥΣΘΣ (ςελ. 27-34) 

● Βιβλίο ΤΑ ΑΣΤΕΛΑ ΚΑΛ Θ ΦΥΣΘ 

● ΜΘΝΥΜΑΤΑ: τρίμθνο περιοδικό ςτελεχϊν με 

ανάλογεσ ιδζεσ ςε αντίςτοιχα τεφχθ. 

● http://seo.gr/media.asp?ITMID=200&LANG=GR 

 Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ. 15-16) 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Β’ Μζροσ (ςελ. 45-46 και 82-92) 

● Ντοςιζ: Θ Ηωι ςτο Χαροφμενο Δάςοσ (βοικθμα 

ςτελεχϊν) 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 5Β & παράρτθμα 5, 

Εκδρομι) 

● Με δφο λόγια… Κλάδοσ Οδθγϊν, Ενότθτα: 

Εκπαίδευςθ Ενωμοταρχϊν 

● Οδθγόσ για ςυγκεντρϊςεισ Α τριμθνίασ 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 151-152) 

● Ραλιζσ εκδόςεισ (Ξεχαςμζνα μονοπάτια, Ζνα 

δζντρο μεγαλϊνει μαηί μου, Ναι ςτθ φφςθ, 50 

αλθκινζσ ιςτορίεσ) 

 Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 163-168) 

● Ραλιζσ εκδόςεισ (Ξεχαςμζνα μονοπάτια, Ζνα 

δζντρο μεγαλϊνει μαηί μου) 

 

  

  

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&LANG=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=5092&LANG=GR
http://seo.gr/media.asp?ITMID=200&LANG=GR
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36. ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΜΕΛΩΝ 
 

«Αμ δεμ τοάπφξτμ μέσξφξι ςση φαπά, είμαι υλόγα οξτ ςβήμει» 

Α. μσε Λαμαπσίμ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Για να μπορζςουμε να εφαρμόςουμε ςωςτά το Οδθγικό Ραιδαγωγικό Ρρόγραμμα αλλά και για να δϊςουμε τθν 

ευκαιρία ςε όλο και περιςςότερα παιδιά να ηιςουν τθν Οδθγικι ηωι, οι Ομάδεσ μασ πρζπει να ζχουν τον 

ιδανικό αρικμό παιδιϊν, όπωσ αυτόσ περιγράφεται ανά Κλάδο. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να 

γνωρίηουμε πϊσ μποροφμε να προςελκφουμε νζα μζλθ αλλά και να εφαρμόηουμε άρτιο Οδθγικό Ραιδαγωγικό 

πρόγραμμα προκειμζνου να διατθροφμε τα μζλθ μασ.  

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Ραρατιρθςε τθν Ομάδα ςου για ζνα διάςτθμα και ςθμείωςε αν όλα τα παιδιά ζρχονται ςε κάκε 

ςυγκζντρωςθ. Αν ναι, τι πιςτεφεισ ότι τα κάνει να είναι ςυνεπι; Αν όχι, που πιςτεφεισ ότι οφείλεται; Τι 

μπορείσ να κάνεισ για αυτό;  

2. Εάν θ Ομάδα ςου δεν είναι πλιρθσ ςκζψου, πρότεινε και υλοποιείςτε με τθν Ομάδα τουλάχιςτον, μία 

δραςτθριότθτα που κα μποροφςε να προςελκφςει παιδιά. Τι πρζπει να λάβεισ υπόψθ ςου; Ροια είναι τα 

βιματα που πρζπει να κάνετε πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

προκειμζνου να πετφχετε τον ςτόχο ςασ; 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ τθ ςθμαςία τθσ 

προςζλκυςθσ και τθσ διατιρθςθσ 

των παιδιϊν ςτθν Ομάδα και να 

ςυμβάλεισ ενεργά ςε ςχετικζσ 

δράςεισ και ενζργειεσ. 
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ΠΗΓΕ: 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 20, ςελ. 59) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 27 ζωσ 

τζλοσ) 

 

 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ.5-6) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 2, θλικίεσ- δομι) 

● Λδζεσ για Ανάπτυξθ Ομάδασ 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3817&LANG=

GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3817&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=3817&LANG=GR
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37. ΧΩΡΟ-ΕΣΙΑ 
 

«Εςσίαμ σίμα» (Να σιμάρ σξ ςοίσι ςξτ) 

Λτςίαρ 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Θ Εςτία είναι το ςπίτι μασ. Είναι τόποσ ςυνάντθςθσ, ςυνφπαρξθσ, δθμιουργίασ, χαράσ. Κάκε Ομάδα ζχει τον 

προςωπικό τθσ χϊρο μζςα ςε αυτιν αλλά και χϊρουσ που χρθςιμοποιοφμε όλοι. Οι χϊροι και θ διαμόρφωςι 

τουσ πρζπει να είναι τζτοιοι που να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ μασ, να μασ κάνουν να νοιϊκουμε άνετα και 

όμορφα, να αντιπροςωπεφουν τισ αξίεσ και τα ιδανικά μασ.  

 

 

 

ΣΟΧΟ: 

Να γνωρίηεισ ποιεσ ανάγκεσ πρζπει να 

καλφπτει θ Εςτία και ςυγκεκριμζνα ο 

χϊροσ του Κλάδου ςου και να 

ςυμβάλεισ ϊςτε να είναι 

διαμορφωμζνοσ κατάλλθλα για τθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ και 

γενικά να αντιπροςωπεφει τθν εικόνα 

τθσ Οργάνωςθσ. 

 



Εγχειρίδιο Στελεχϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ 

- 87 - 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

1. Τι χρειάηεται να υπάρχει ςε μια Εςτία για να είναι άνετθ, λειτουργικι, κακαρι και αςφαλισ; Τι 

περιλαμβάνει θ διακόςμθςθ, τι υλικά χρθςιμοποιοφμε και γιατί; Σκζψου μερικζσ προτάςεισ για βελτίωςθ 

τθσ δικισ ςασ Εςτίασ και πρότεινζ τισ ςτθν/ον Υπεφκυνθ/ο Εςτίασ ι ςτο Συμβοφλιο Στελεχϊν. Αν 

εγκρικοφν, βοικθςε ςτθν υλοποίθςθ.  

2. Υποςτιριξε ενεργά τθν Φωλιά/Ενωμοτία για να κάνει τον ςτολιςμό τθσ Φωλιάσ/Γωνιάσ. Εναλλακτικά, 

ςκζψου και πρότεινε ιδζεσ, για το χϊρο που προβλζπεται για τον Κλάδο ςου, ςτο Συμβοφλιο Ομάδασ. 

Φρόντιςε να είναι πράγματα που μπορείτε να κάνετε μαηί με τα παιδιά. 

 

ΠΗΓΕ: 

 

Για όλουσ τουσ Κλάδουσ: 

• www.seo.gr Τμιματα Διοίκθςθσ/Ακίνθτθσ 

Ρεριουςίασ/Ξενϊνεσ – Εςτίεσ ΣΕΟ 

• Θ εςτία μασ (Εκδόςεισ ΣΕΟ) 

 

Κλάδοσ Αςτεριϊν: 

● Βοικθμα Στελεχϊν (κεφ. 9, ςελ 26, κεφ. 10, ςελ. 

29) 

● Ταξίδια ςε Καινοφριουσ Ουρανοφσ (ςελ. 8-9, 13-

14) 

 

Κλάδοσ Ρουλιϊν: 

● Θ Ηωι ςτο Σμινοσ Α’ Μζροσ (ςελ 5-6 και ςελ.33) 

 

Κλάδοσ Οδθγϊν: 

● Οδθγόσ ςτθν Ομάδα (κεφ. 2, 6) 

● Με δφο λόγια...Κλάδοσ Οδθγϊν, Ενότθτα: 

Στολιςμόσ Γωνιάσ 

● 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3806&LANG=

GR 

● http://www.pinterest.com/kladosodigwn/ 

Στολιςμόσ Γωνιάσ 

● Καινοφρια Μονοπάτια (ςελ. 26-27) 

 

Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν: 

● Ρροςανατολιςμοί (ςελ. 59) 

● 5 βαςικά ςθμεία τθσ ςωςτισ λειτουργίασ Ομάδασ 

Μεγάλων Οδθγϊν (Ενότθτα: Υπευκυνότθτεσ) 

 

 

http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3806&LANG=GR
http://seo.gr/teamsDetails.asp?ITMID=3806&LANG=GR
http://www.pinterest.com/kladosodigwn/
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ      ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ        ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ          ΜΑΡΣΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ          ΑΠΡΙΛΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ        ΜΑΙΟ  

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ          ΙΟΤΝΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ           ΙΟΤΛΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩN             ΑΤΓΟΤΣΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ               ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ  

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ                  ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ               ΝΟΕΜΒΡΙΟ  

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ               ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Δπαςσηπιόσησα Ππξεσξιμαςία 

(ημεπξμημία) 

Τλξοξίηςη 

(ημεπξμημία) 

Ανιξλόγηςη 

(ημεπξμημία) 
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Πιςτοποίηςη   Βϋ Σριμηνία  

Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή 

1.1   7.2   

2.1   7.3   

2.2   8.1   

3.1   8.2   

3.2   9.1   

4.1   10.1   

4.2   11.1   

4.3   11.2   

5.1   11.3   

5.2   12.1   

6.1   12.2   

7.1   12.3   
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Πιςτοποίηςη  Γϋ Σριμηνία  

Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή 

13.1   18.3   

13.2   18.4   

14.1   19.1   

14.2   19.2   

15.1   20.1   

15.2   20.2   

16.1   21.1   

17.1   21.2   

18.1   21.3   

18.2   21.4   
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Πιςτοποίηςη  Δϋ Σριμηνία  

Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή 

22.1   26.3   

22.2   26.4   

23.1   27.1   

23.2   27.2   

24.1   27.3   

24.2   27.4   

24.3   27.5   

25.1   28.1   

25.2   28.2   

26.1   28.3   

26.2      
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Πιςτοποίηςη    Αϋ Σριμηνία  

Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή Δρας/τα Ημερομηνία Τπογραφή 

29.1   33.4   

29.2   34.1   

30.1   34.2   

31.1   35.1   

31.2   35.2   

32.1   36.1   

32.2   36.2   

33.1   37.1   

33.2   37.2   

33.3      
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