
Το Συνέδριο των Αρχηγών 
του 

Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού





Συσκεψη πολλών προσώπων για σπουδαία ζητήµατα 
//

Η ολότητα των συγκεντρωµένων σε σύσκεψη, σε 
συνεδρία

Ελληνικό λεξικό ‘Τεγόπουλος – Φυτράκης’ 



Συνέδρια / Συνελεύσεις





Στόχος

Στόχος

Στόχος

Στόχος

………..

….να συµβάλλεις στη 
δηµιουργία και 
τροποποίηση θεσµών

………να δώσεις νέα πνοή

……οραµατιστείς το 
µέλλον του Σ.Ε.Ο.



1985

1987

1990

1992

1993

1995

Σπέτσες,
Διεθνές έτος 
νεότητας

Βάρη,
«Μέλλον είναι η 
επόµενη στιγµή»

Βάρη,
«Όταν λαχταράς να 
πετάξεις βρίσκεις τον 
τρόπο να φτάσεις ψηλά»

Αθήνα,
Ανανέωση του 
Παιδαγωγικού 
Προγράµµατος 
του Οδηγισµού. 

Χαλκιδική, 
«Συµµετοχή στο 
σήµερα, σπορά 
για το αύριο»

Βάρη, 
«Τα βήµατά σου 
συναντώ και 
προχωρώ µόνο 
µπροστά»

Το συνέδριο των Αρχηγών στον «χρόνο»



1997

2002

2005

2008

2012

2016

Αρχ. Ολυµπία,
«Δώσε Σχήµα»Κέρκυρα,

«Οδηγός µου, 
η Οµάδα µου»

Θεσσαλονίκη,
Αρχηγοί σε θέσεις 
κλειδιά. 

Βάρη, 
«Οδηγός σε έναν 
κόσµο που 
αλλάζει»

Βόλος, 
«Έλα να κάνουµε 
θόρυβο»

Το συνέδριο των Αρχηγών στον «χρόνο»



Το συνέδριο των Αρχηγών στον «χώρο»

Οµάδες Οδηγών

Εθελοντικές 
Οργανώσεις

Δηµόσιοι 
φορείς

Πολίτες Παγκόσµιος 
Οδηγισµός



«χτίζοντας» µια πρόταση

Τα στοιχεία µιας πρότασης

Ποιούς επηρεάζει;

Πώς επηρεάζει;

Εκτίµηση κόστους

Εκτίµηση ωφέλειας

Ποιός προτίνει;

Ποιός στηρίζει;

Σκεπτικό







Η πρόταση
Κάνω την πρότασή µου γνωστή – Πείθω και Πείθοµαι 
– Συνθέτω, Συµφωνώ, Διαφωνώ 

πρόταση

υποστήριξη

υποστήριξη

Η αναζήτηση συµφωνίας είναι επιθυµητή, 
Η διαφωνία είναι δηµιουργική



Από την Πρόταση στην Απόφαση

γραµµατεία οµάδας 
ή

γραµµατεία συνεδρίου

Οµάδα Εργασίας 

Διαµόρφωση 
σειράς ψήφισης 

Επιτροπής 
Διαδικασιών

Απαρτία ¾
% υπερψήφισης 50%+1

Ολοµέλεια 

§ επιλέγονται από την ίδια την οµάδα

§ Συντονιστές – αρχηγοί µε εµπειρία 
συνεδρίου

Ορίζοντας Συντονιστή & Γραµµατέα

Επεξεργασία 
θέµατος 

Υποβολή 
προτάσεων 



Η ψηφοφορία

Υποστήριξη
πρότασης από τον 
εισηγητή για 2’

Υποστήριξη
τροποποίησης από 
τον εισηγητή για 2’

Ψήφιση της 
τροποποίησης

Ψήφιση της 
πρότασης

Εφόσον καταψηφισθεί η τροποποίηση 
τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση



Η επόµενη µέρα του Θεσµού



Στόχος

Στόχος

Στόχος

Στόχος

………..

…. συµβάλλεις στη 
δηµιουργία και 
τροποποίηση θεσµών

………να δώσεις νέα πνοή

……οραµατιστείς το 
µέλλον του Σ.Ε.Ο.

Και αφού το δεις προσωπικά και…….

Δες το και συλλογικά……..



Καλή επιτυχία στις εργασίες σας


