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Καλωσόρισες στην 

Βασική Εκπαίδευση 
 

Αγαπητή-έ Εκπαιδευόμενη-ε, 

Ένα ταξίδι ξεκινά! Μαζί με την/τον Εκπαιδεύτριά/ τή 

σου, θα προχωρήσετε βήμα-βήμα τα μονοπάτια της 

Οδηγικής Ζωής. 

Ευχόμαστε να είναι ένα όμορφο ταξίδι γνώσεων και 

εμπειριών που θα βοηθήσει τόσο εσένα προσωπικά όσο 

και στο έργο σου στο Τοπικό Συμβούλιο. 

 

 

Ανήκει στ................................................................................................. 

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

Διεύθυνση:.............................................................................................. 

Τηλέφωνο:............................................................................................... 

 

 

Η/Ο Εκπαιδεύτρια/ής μου: 

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

....................................... 
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Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 

Ποιος είναι ο σκοπός της Βασικής Εκπαίδευσης; 

 
Σκοπός της Βασικής Εκπαίδευσης είναι να αποκτήσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις του ρόλου σου, εφαρμόζοντας τις δραστηριότητες που  εμπίπτουν σε αυτόν, 
τουλάχιστον μια φορά. 
 
 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Βασικής Εκπαίδευσης; 

 
• Σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις τον ρόλο σου, μέρα με τη μέρα, βιωματικά, στην πράξη.  
• Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και τον δικό σου ρυθμό μάθησης, ανάλογα με τον 
χρόνο που μπορείς ή θέλεις να διαθέσεις. 
• Έχεις δίπλα σου Εκπαιδευτή που στηρίζει διαρκώς την προσπάθειά σου και λαμβάνεις τακτικά 
ανατροφοδότηση σχετικά με το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. 
• Ακολουθεί τη ζωή του Τοπικού Συμβουλίου και εμπλουτίζει το πρόγραμμά του. 
• Μειώνει τα κόστη για μετακινήσεις και άλλα έξοδα. 
 
 

Πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό υλικό της Βασικής Εκπαίδευσης; 

 
Χωρίζεται σε Θεματικές Ενότητες, για παράδειγμα: «Προγραμματισμός», «Συμβούλια», «Προσέλκυση 
Μελών», οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό σχετικών Δραστηριοτήτων. Οι Δραστηριότητες αυτές είναι 
υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση της Ενότητας. Σε κάθε Ενότητα προτείνονται πηγές στις οποίες μπορείς να 
ανατρέξεις για βοήθεια. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις και άλλες πηγές σε συνεργασία με τον 
Εκπαιδευτή σου. 
Οι Ενότητες είναι οργανωμένες σε 4 Τριμηνίες, για να ακολουθούν την  ετήσια πορεία του Τοπικού 
Συμβουλίου. 
 
 

Η σειρά πραγματοποίησης των Δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική; 

 
Όχι. Μπορείς να προγραμματίσεις ποιες Δραστηριότητες θα υλοποιήσεις, σύμφωνα με τις δικές σου 
επιθυμίες. Θεωρητικά, μπορείς να ολοκληρώσεις σε μια Τριμηνία όλες τις σχετικές δραστηριότητες, αλλά 
αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το μόνο που χρειάζεται είναι, πριν ξεκινήσεις την προσπάθειά σου, να κάνεις ένα 
πλάνο των Δραστηριοτήτων με τις οποίες σκοπεύεις να ασχοληθείς την συγκεκριμένη τριμηνία και να το 
οριστικοποιήσεις με τον Εκπαιδευτή σου. Πάντως, όσες Δραστηριότητες δεν προλάβεις να τις υλοποιήσεις 
μέσα στην τριμηνία, θα πρέπει να τις καλύψεις σε κάποια επόμενη τριμηνία (για τον λόγο αυτό, δεν 
αποκλείεται το πλάνο των Δραστηριοτήτων να περιλαμβάνει Δραστηριότητες από προηγούμενες ή και 
επόμενες τριμηνίες). 
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Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
Πώς δουλεύω τις δραστηριότητες; 

 
Διαβάζεις και κατανοείς το ζητούμενο της δραστηριότητας σε σχέση με τον στόχο της Ενότητας. Αναζητείς 
σχετικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως τις προτεινόμενες σε κάθε Ενότητα, τον Εκπαιδευτή σου, 
άλλα έμπειρα Μέλη, τον/την Έφορό σου, μέχρι να αισθάνεσαι σίγουρος-η ότι γνωρίζεις αρκετά για το θέμα 
αυτό. Προετοιμάζεις την υλοποίηση της Δραστηριότητας, σύμφωνα με την γνώση που έχεις βρει. Υλοποιείς 
την δραστηριότητα.  Αξιολογείς την δραστηριότητα. 
 
 

Πώς και από ποιον πιστοποιείται μία Δραστηριότητα; 

 

Η Δραστηριότητα πιστοποιείται από τον Τοπικό Έφορο ή τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, αμέσως 
μόλις υλοποιηθεί και παρουσιαστεί η Δραστηριότητα που επέλεξες. Πιστοποίηση σημαίνει απλά 
επιβεβαίωση πραγματοποίησης της Δραστηριότητας όχι όμως και αξιολόγησή της.  
 
 

Πώς αξιολογείται μία Δραστηριότητα και με ποια κριτήρια; 

 
Αφού την αξιολογήσεις εσύ η ίδια/ο ίδιος, συνεργάζεσαι με την/τον Εκπαιδεύτρια/τή σου και καταλήγετε 
στα συμπεράσματά σας! Όπως κάθε αξιολόγηση, έτσι και αυτή, γίνεται βάσει του στόχου δηλαδή  αν και 
κατά πόσο έχεις πετύχει τον στόχο, όπως αυτός περιγράφεται ή όπως τον έθεσες με την/τον Εκπαιδεύτρια/τή 
σου. Τα βασικά κριτήρια είναι η σωστή προετοιμασία, η αναζήτηση πηγών, η κατανόηση του περιεχομένου, 
η δυνατότητα υλοποίησης. 
Το βασικό όμως κριτήριο είναι αν έμαθες κάτι καινούργιο ή εμπλούτισες τις γνώσεις σου και αν απόκτησες 
νέες ικανότητες μέσα από την εμπειρία σου. 
 
 

Πότε ολοκληρώνεται μια δραστηριότητα; 

 
Όταν την αξιολογήσεις με την/τον εκπαιδεύτρια /τη σου και η αξιολόγηση είναι θετική. Αν όχι, τότε μπορείς 
να συζητήσεις τις απορίες σου, να διευκρινήσεις σημεία, κλπ με την/τον Εκπαιδεύτρια/τή σου ή αν κρίνεις 
εσύ ότι χρειάζεται να επαναλάβεις την διαδικασία.   
 
 

Πότε ολοκληρώνεται μια Ενότητα; 

 
Όταν πραγματοποιήσεις όλες τις Δραστηριότητες και ολοκληρώσεις τις αξιολογήσεις με τον Εκπαιδευτή σου. 
 

Πρέπει να κρατώ αρχείο; 

 
Ναι. Συγκεντρώνεις υλικό (σημειώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, αντικείμενα κ.λπ.) σχετικό με την 
πραγματοποίηση της Δραστηριότητας, για να διευκολύνεις την επικοινωνία και την αξιολόγηση με τον 
Εκπαιδευτή σου. 



Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Μελών Τοπικών Συμβουλίων 

 

- 5 - 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 

Κάθε πότε και πώς επικοινωνώ με τον Εκπαιδευτή μου; 

 
Τουλάχιστον 2 φορές το μήνα  μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή δια ζώσης, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
 
 

Πότε και πώς αξιολογείται η πρόοδός μου, γενικά; 

 
Αξιολογείται από σένα και την/τον Εκπαιδεύτρια/τή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει του 
προσωπικού σου πλάνου και των στόχων σου. Δηλαδή, εκτός από την αξιολόγηση που κάνεις με την/τον 
Εκπαιδεύτρια/τή σου για κάθε δραστηριότητα/ενότητα βάσει του στόχου της κάθε ενότητας, σε χρόνο που 
θα συναποφασίζεις με την/τον Εκπαιδεύτρια/τή σου, αξιολογείτε και την πορεία σου γενικά, όπως αν 
πετυχαίνεις τους προσωπικούς σου στόχους, που είχες θέσει στην αρχή, αν ακολουθείς το πλάνο, αν 
πραγματοποιείς τις δραστηριότητες που είχες προγραμματίσει. 
 
 

Πώς αξιολογείται συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία; 

 
Αξιολογείται από σένα, από τον Εκπαιδευτή σου και από την/τον Πρόεδρο του Τ.Σ. σου βάσει συγκεκριμένων 
ερωτηματολογίων που στέλνει το Τμήμα Εκπαιδεύσεων, τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο. 
 
 

Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης; 

 

Η συνολική διάρκεια της Εκπαίδευσης είναι ένα έτος, μια πλήρης δηλαδή Οδηγική χρονιά.  
Αν κάποιος Εκπαιδευόμενος, ωστόσο, δεν καταφέρει κατά τη διάρκεια του ενός έτους της Εκπαίδευσης να 
ολοκληρώσει όλες τις Ενότητες που απαιτούνται, μπορεί να το κάνει σε νέα Εκπαίδευση, αφού πρώτα στείλει 
εκ νέου δήλωση και πληρώσει την συμμετοχή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένης 
ανάγκης και εφόσον συμφωνήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με εντολή του Τμήματος μπορεί να δοθεί 
παράταση, χωρίς να απαιτηθεί η εκ νέου δήλωση σε Εκπαίδευση. 
 
 

Θα έχω τον ίδιο Εκπαιδευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της Βασικής Εκπαίδευσης; 

 
Ναι, εκτός αν για σοβαρούς λόγους εκ μέρους του Εκπαιδευτή αυτό καταστεί αδύνατον. Σε εξαιρετικές 
επίσης περιπτώσεις μπορείς να ζητήσεις να αλλάξεις Εκπαιδευτή σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο ή τον 
Τοπικό Έφορό σου. 
Στην περίπτωση επίσης που χρειαστεί να ενταχθείς σε νέα Εκπαίδευση, μπορείς να ολοκληρώσεις τις 
Ενότητες με τον Εκπαιδευτή που είχες, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος. Διαφορετικά, συνεχίζεις με κάποιον 
άλλον Εκπαιδευτή για τον οποίο θα σε ενημερώσει το Αρχηγείο της νέας Εκπαίδευσης.  
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Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 

Ποιος είναι ο ρόλος της/του Εκπαιδεύτριας/τή; 

 

Σε στηρίζει στην όλη προσπάθεια: επιλύει απορίες, εξηγεί σημεία που δεν σου είναι ξεκάθαρα, κουβεντιάζει 
μαζί σου τυχόν προβληματισμούς, σε βοηθά στον σχεδιασμό μιας Δραστηριότητας, αν χρειαστεί, και γενικά 
σε βοηθά να προχωρήσεις και να ολοκληρώσεις την προσπάθειά σου. 
Ο ρόλος της/του Εκπαιδεύτριας/τή σου δεν είναι να αποφασίσει εκείνος αν έχεις επιτύχει τους στόχους σου 
ή αν έχεις ολοκληρώσει μια δραστηριότητα αλλά να σε βοηθήσει να το αντιληφθείς μόνος σου.  
Ο ρόλος της/του Εκπαιδεύτριας/τη, είναι παρόμοιος με εκείνον του Μέντορα. Βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχία της Εκπαίδευσής σου είναι να αναλάβεις εσύ –και όχι η/ο Εκπαιδεύτρια/ης σου- την ευθύνη για την 
μάθησή σου. Αυτό θα πει ότι πρέπει να δείξεις θέληση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και δέσμευση.  
 
 

Υπάρχει δυνατότητα να πιστοποιήσω προηγούμενη εμπειρία μου στο Συμβούλιο; 

 
Ναι. Τεκμηρίωσε - σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτή σου - πώς και γιατί η προηγούμενη εμπειρία που έχεις 
πρέπει να πιστοποιηθεί. Αξιολογήστε τις δραστηριότητες που έχεις από προηγούμενη εμπειρία κατά τον ίδιο 
τρόπο που αξιολογείτε τις νέες ή διαμορφώστε νέες δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
σου για να ολοκληρώσεις την ενότητα. Θυμήσου ότι ο σκοπός της υλοποίησης μιας δραστηριότητας δεν είναι 
απλά να την “περάσεις” αλλά να μάθεις κάτι καινούργιο που θα σε βοηθήσει να είσαι πιο αποτελεσματικός-
ή στον ρόλο σου. 
 
 

Πότε ολοκληρώνω την Βασική Εκπαίδευση; 

 
Όταν ολοκληρώσεις όλες τις Ενότητες και στείλεις την γραπτή αξιολόγηση στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων 
 
 

Τι ακολουθεί μετά την Βασική Εκπαίδευση;  

 
Μετά την Βασική Εκπαίδευση ακολουθούν οι Εκπαιδεύσεις «Ηγεσία και Κοινωνία» και «Ηγεσία και Φύση», 
που αποτελούν την δεύτερη φάση της Γενικής Εκπαίδευσης. Για να ολοκληρώσεις αυτό το στάδιο πρέπει να 
παρακολουθήσεις και τις δύο Εκπαιδεύσεις με όποια σειρά προτιμάς. Θυμήσου ότι μπορείς να δηλώσεις 
συμμετοχή, για να προλάβεις τις προθεσμίες, ακόμα και αν δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμα την Βασική 
Εκπαίδευση, αλλά θα την έχεις ολοκληρώσει μέχρι την έναρξη της Ηγεσίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε 
συνεννόηση με την/τον Εκπαιδεύτρια/τη σου μπορείς να παρακολουθήσεις την Ηγεσία αν έχεις 
συμπληρώσει το 80% της Βασικής.  

 

Για οποιοδήποτε λόγο μην διστάσεις να επικοινωνήσεις με το Τμήμα 

Εκπαιδεύσεων στο: training@seo.gr 

mailto:training@seo.gr
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Πίνακας Ενοτήτων 
 
 

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

12. Στόχοι 

13. Προγραμματισμός 

14. Προϋπολογισμός 

15. Οργάνωση 

Εκδήλωσης 

1. Εισαγωγική 

Ενότητα 

2. Σκοπός 

Οργάνωσης, 

Νόμος – 

Υπόσχεση 

3. Δομή – 

Διαδικασίες 

Οργάνωσης 

4. Συμβούλια 

 

5. Υπευθυνότητες και 

Δομή Τοπικού 

Συμβουλίου 

6. Τήρηση Βιβλίων και 

Αρχείων 

7. Προσέλκυση Μελών 

8. Εκλογές 

 

9. Ανίχνευση 

αναγκών 

10. Αξιολόγηση 

11. Πηγές για 

Χορηγίες και 

Δωρεές  

 

   16.1  Πρόεδρος,      16.2 Τοπικός Έφορος,      16.3 Αντιπρόεδρος,      16.4 Γραμματέας,      16.5Ταμίας 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

 

  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

 

1. Συζήτησε με την/τον Εκπαιδεύτρια/τή σου για όλα όσα έμαθες, σε προβλημάτισαν, σε εντυπωσίασαν, 

έχεις απορίες σε σχέση με το εισαγωγικό εγχειρίδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promithion
Stamp
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ - ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
 
 

«Αιέν Αριστεύειν»  Όμηρος 

 

 
-ΥΠΟΣΧΕΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Τι σημαίνει η Υπόσχεση για σένα; Αν έχεις δώσει Υπόσχεση, θυμήσου σε ποιον και πότε την έδωσες. Αν 

δεν έχεις δώσει ακόμα Υπόσχεση, ξεκίνησε την προετοιμασία. 

2. Ποια είναι τα Ρητά των τεσσάρων Κλάδων; Τι κοινό έχουν μεταξύ τους; 

3. Γράψε ένα σύντομο κείμενο που θα αναφέρεται ή θα εμπνέεται από τον Σκοπό του Οδηγισμού και την 

ωφελιμότητά του στο κοινωνικό σύνολο, για να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο ή στην ιστοσελίδα του  
 
Τοπικού σου Τμήματος. 
 

ΠΗΓΕΣ: 
 
1. Οργανισμός  
(Μέρος Πρώτο.  Α.  Η ΟΔΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Μέρος Δεύτερο. Β.  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ,  Β1, Β2)  
 
2. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
http://www.seo.gr/homepage.asp?ITMID=2&Lang=GR 
 
3.Τι είναι Οδηγισμός 
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=25&LANG=GR 
 
4. “Οδηγισμός ένα δοκιμασμένο Παιδαγωγικό Σύστημα”, έκδοση 2002. 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να γνωρίζεις  τις Αξίες, τις Αρχές 
και τον Σκοπό του Οδηγισμού. 
Προσπαθώντας να κάνεις τρόπο 
ζωής τον Οδηγισμό, να μπορείς, 
μέσα από τον ρόλο σου στο 
Τοπικό Συμβούλιο, να στηρίζεις 
και να συμβάλλεις ενεργά στην 
επίτευξη του Σκοπού του.  
 

http://www.seo.gr/homepage.asp?ITMID=2&Lang=GR
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=25&LANG=GR
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3. ΔΟΜΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

«Ας διαφυλάξουμε το όραμα αυτής της παγκόσμιας συναδέλφωσης, της οποίας τα μέλη 

παραμερίζουν τις διαφορές φυλής, θρησκείας και τάξης και προχωρούν χέρι με χέρι προς το ευρύ 

μέλλον που απλώνεται μπροστά τους, βοηθώντας την εδραίωση της ειρήνης και την εξάπλωση 

της ευτυχίας στον κόσμο»                                                                  

Robert Baden Powell  

 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Περίγραψε με τρόπο απλό και κατανοητό τι είναι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και ποιος είναι ο 

σκοπός του. 

2. Λάβε μέρος σε ένα από τα παρακάτω: α. Συνέδριο Εφόρων και Μελών. β. Τακτική Γενική Συνέλευση, 

εφόσον το Τοπικό σου Τμήμα είναι Τακτικό. γ. Συμβούλιο σε Συνάντηση της Περιφέρειας /Συνάντηση με 
Περιφερειακό Έφορο, όταν θα επισκεφτεί το Τοπικό σου Τμήμα.                                                                                                                                                         

3.Γνωρίζοντας τον ρόλο που έχει η Περιφερειακή Διοίκηση σκέψου τρία θέματα για τα οποία θα μπορούσε 

να βοηθήσει ο Έφορος Περιφέρειας. 

4. Διάλεξε μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση και συγκέντρωσε για αυτήν στοιχεία, όπως η νομική της 

μορφή, η δομή, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά της. Σύγκρινέ τα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του 
Σ.Ε.Ο. Τι παρατηρείς;  

 

ΠΗΓΕΣ: 

1. Οργανισμός (Μέρος Πρώτο.  Α.  Η ΟΔΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Μέρος Τρίτο. Γ. Ο ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ )  
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=GR 
2.Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Γνωρίζοντας τη νομική μορφή, τη 
δομή και τα γενικά χαρακτηριστικά 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
(Σκοπός, Αρχές, Διοίκηση, Ιστορία του 
Ελληνικού Οδηγισμού, σχέση του με 
την Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση 
WAGGGS) να μπορείς από τη θέση που 
έχεις στο Τοπικό Συμβούλιο να 
εκπροσωπείς επάξια και  
αποτελεσματικά το Τοπικό σου Τμήμα. 

http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=GR
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf
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4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

«Το βασικό στοιχείο μιας καλής συζήτησης δεν είναι τόσο η εξυπνάδα όσο η εμπιστοσύνη» 

Λα Ροσφουκώ 

 

 
 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 

1. Ανάλαβε να καταρτίσεις μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τοπικού Συμβουλίου την Ημερήσια 

Διάταξη μίας συνεδρίασης του Τοπικού σου Συμβουλίου. 

2. Κράτησε τα πρακτικά σε μία συνεδρίαση του Τοπικού σου Συμβουλίου για ένα θέμα.  

3. Πριν από μία εκδήλωση ή άλλη δράση, μελέτησε την αξιολόγηση της αντίστοιχης εκδήλωσης σε 

πρακτικά προηγούμενων ετών. Στη συνέχεια, συνόψισε τα σημαντικότερα συμπεράσματα και αξιοποίησέ τα 
στο συμβούλιο της προετοιμασίας. 

4. Προετοιμάσου για ένα θέμα που θα παρουσιάσεις και θα υποστηρίξεις στο Τοπικό Συμβούλιο. Φρόντισε 

να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη. 
 

 

 
ΠΗΓΕΣ: 

 
Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Με δεδομένο ότι το Τοπικό 
Συμβούλιο είναι το όργανο λήψης 
αποφάσεων για τα θέματα που 
αφορούν στο Τοπικό Τμήμα, να 
γνωρίζεις πολύ καλά τον τρόπο 
λειτουργίας του (Συνεδριάσεις, 
Ημερήσια Διάταξη, τήρηση 
Πρακτικών, Εκλογές νέων Μελών, 
Αρχαιρεσίες κ.λπ), ώστε να μπορείς 
να συμμετέχεις αποτελεσματικά σε 
αυτό. 
 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
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5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Τ.Σ. 
 

«Πώς μπορεί μια ομάδα ποδοσφαίρου να αποτελείται μόνο από τερματοφύλακες; Πώς μπορεί 

μια ορχήστρα να αποτελείται μόνο από γαλλικά κόρνα;» 

Ντέσμοντ Τούτου 

 

 
 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Διάβασε στον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf τις ευθύνες και τα καθήκοντα της Υπευθυνότητάς 
σου, καθώς και μιας ακόμα Υπευθυνότητας του Τ.Σ. που ανήκει σε διαφορετικό τομέα από την δική σου.  
Στη συνέχεια συζήτησε με τον Πρόεδρο ή τον Έφορο ή τον Ταμία πώς η καθεμιά από τις δύο  αυτές 
Υπευθυνότητες υπηρετεί τον τομέα στον οποίο ανήκει. 

2. Σε μία δραστηριότητα του Τοπικού Τμήματος παρατήρησε και κατάγραψε αν και πώς συμμετείχε κάθε 

Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, ανάλογα με την Υπευθυνότητά του. 

3. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς με βάση το ρόλο και την ευθύνη που έχεις αναλάβει στο Τοπικό Συμβούλιο να 

συμβάλεις στην αποτελεσματική λειτουργία του; 

 
 

 

 
ΠΗΓΕΣ: 

 
Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Έχοντας υπόψη τους τομείς στους 
οποίους διακρίνεται το έργο του 
Τοπικού Συμβουλίου (Ανάπτυξη – 
Διαχείριση – Επικοινωνία) και τις 
Υπευθυνότητες των μελών, να 
συμμετέχεις ενεργά και 
αποτελεσματικά στη λειτουργία 
του. 
 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 
.  

                         «Η δουλειά γεννάει ιδέες»                                 

Τζ. Ροθ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Κάνε έναν κατάλογο με όλα τα βιβλία και τα αρχεία που τηρεί το Τοπικό Τμήμα και σημείωσε ποιο σκοπό 

εξυπηρετεί το κάθε ένα από αυτά. 

2. Μάθε ποιος είναι ο σωστός τρόπος τήρησης των αρχείων – βιβλίων της Υπευθυνότητάς σου και φρόντισε 

να τηρούνται και να ενημερώνονται με συνέπεια και ακρίβεια. 

3. Σκέψου και κάνε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Τοπικού 

σου Τμήματος. Ανάλαβε και πραγματοποίησε την ψηφιοποίηση του αρχείου της Υπευθυνότητάς σου.  

 
 

 
ΠΗΓΕΣ: 

 
1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να γνωρίζεις ποια είναι και 
πώς τηρούνται τα αρχεία 
και τα βιβλία του Τοπικού 
Τμήματος. Να είσαι σε θέση 
να τηρείς αυτά που 
αφορούν στην 
Υπευθυνότητά σου. 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
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7. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 

«Σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους.» 

Γ. Σεφέρης  

 

 
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 

1. Σκέψου και πρότεινε σύνολα ή ομάδες τις οποίες μπορείτε να προσεγγίσετε και να αξιοποιήσετε για την 

εξεύρεση νέων ενηλίκων Μελών. 

2. Σε συνεργασία με άλλα δυο Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου οργανώστε μια δράση για την προσέγγιση 

νέων ενηλίκων Μελών. 

3. Ανάλαβε να εγκλιματίσεις ένα νέο Μέλος στο Τοπικό Συμβούλιο. 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 
Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο: recruiting volunteers, WAGGGS succession 
www.seo.gr Γίνε μέλος 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Συνειδητοποιώντας πόσο 
σημαντική είναι η προσέλκυση 
νέων Μελών στο Τοπικό 
Συμβούλιο και στα Αρχηγεία των 
Ομάδων για την ανανέωση και τη 
συνέχεια του Τοπικού Τμήματος, 
να είσαι σε θέση να συμβάλλεις 
ενεργά και αποτελεσματικά σε 
αυτή τη διαδικασία. 
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8. ΕΚΛΟΓΕΣ 
 

«Το μεγαλύτερο μέτρο της δημοκρατίας δεν είναι ο βαθμός ελευθερίας ούτε ο βαθμός ισότητας, 

αλλά μάλλον ο βαθμός συμμετοχής.»                                                            Ντ. Τούτου 

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Πρότεινε τουλάχιστον έναν υποψήφιο για Μέλος του Τοπικού σου Συμβουλίου και τεκμηρίωσε την 

άποψή σου, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του Τοπικού Συμβουλίου και τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά ενός υποψήφιου μέλους γενικότερα. 

 
 
 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 

1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Μελέτησε τα διαδικαστικά για τις 
εκλογές νέων Μελών στο Τοπικό 
Συμβούλιο, την εκλογή  Τοπικού 
Εφόρου καθώς και τις 
Αρχαιρεσίες, ώστε να μπορείς να 
συμβάλλεις στην άρτια 
διεξαγωγή τους. 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
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9. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

 «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.»                         Λαϊκή παροιμία 1 

 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Ενημερώσου για την ανάλυση S.W.O.T. και εφάρμοσέ την για ένα θέμα που απασχολεί το Τοπικό σου 

Συμβούλιο (π.χ. Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία). 

2. Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, εντόπισε τις ανάγκες του Τοπικού σου Τμήματος που 

σχετίζονται με την Υπευθυνότητά σου. Σκέψου και πρότεινε λύσεις για κάθε μία απ’ αυτές. 

3. Ενημερώσου εγκαίρως από τον Τοπικό Έφορο για τις ανάγκες που έχουν οι Ομάδες ενόψει των 

Κατασκηνώσεων του καλοκαιριού. Ποιες από αυτές σχετίζονται με τον δικό σου ρόλο και τις δικές σου 
αρμοδιότητες; Με ποιον τρόπο σκέφτεσαι να τις καλύψεις; Παρουσίασε τις προτάσεις σου στο Τοπικό 
Συμβούλιο. 
 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

1. Έρευνα στο διαδίκτυο: SWOT ανάλυση 
2.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να είσαι πάντα ενήμερος/ή για τις 
ανάγκες των Ομάδων και του 
Τοπικού σου Τμήματος γενικά, να 
μπορείς να συμβάλλεις στην 
ιεράρχησή τους και με τα υπόλοιπα 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να 
αντιμετωπίζετε την κάλυψη των 
αναγκών αυτών με τρόπο άμεσο και 
αποτελεσματικό. 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
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10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

«Εμπόδια είναι εκείνα τα πράγματα που βλέπεις όταν παίρνεις τα μάτια σου από το στόχο.» 

Χ. Μορ 

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Τί σχέση έχει ο στόχος με την αξιολόγηση;  

2. Σκέψου τα σημεία που αξιολογούμε μετά από μια μεγάλη δράση (π.χ. χώρος, πρόγραμμα, λειτουργία, 

προετοιμασία, οργάνωση, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συμμετοχή, ανταπόκριση). Ποια κριτήρια 
χρησιμοποιούμε; Παρατήρησε την τεχνική της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Τοπικού 
Συμβουλίου. 

3. Γνωρίζοντας τους στόχους του Τοπικού σου Συμβουλίου για την τρέχουσα τριμηνία,  συνόψισε τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στο τέλος της και παρουσίασέ τα στο Τοπικό Συμβούλιο.  

4. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Οδηγικής χρονιάς από το Τοπικό Συμβούλιο, κατάγραψε τα 

τρία πιο σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην Υπευθυνότητα και τον ρόλο σου που θα ήθελες να 
βελτιώσεις, ώστε να συμβάλεις πιο αποτελεσματικά στο Τ.Σ. την επόμενη χρονιά. 
 

ΠΗΓΕΣ 
Πρακτικά Τοπικού Συμβουλίου 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Μελέτησε τους τρόπους , τις 
μεθόδους και τη σημασία της 
αξιολόγησης ενός έργου, ώστε να 
συμμετέχεις ενεργά κάθε φορά 
που αξιολογείτε στο Τοπικό 
Συμβούλιο και να βελτιώνεσαι 
μέσα από τη διαδικασία αυτή. 
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11. ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ 
ΡΗΓΙΕΣ   

«Αν ο άνθρωπος δεν είναι σίγουρος για την οργάνωση, δεν θα προσφέρει πόρους.» 

Στρατηγός Λη 

 

 

 
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Εντόπισε ένα κατάστημα ή μια επιχείρηση στον τόπο σου και πρότεινέ τους να προσφέρουν εκπτώσεις σε 

Οδηγούς με την επίδειξη της Οδηγικής ταυτότητας. 

2. Ανάλαβε να βρεις προσφορές για μία εκδήλωση του Τοπικού Τμήματος που θα καλύπτουν μια ανάγκη 

(π.χ. τροφοδοσία, διακόσμηση, μουσική κ.λπ.). Σύνταξε μια επιστολή με την οποία θα ζητάς χορηγία σε είδος 
ή χρήμα φροντίζοντας να αναφέρεις τον σκοπό και την σημασία της εκδήλωσης, τον χρόνο που θα 
πραγματοποιηθεί, τον αριθμό αυτών που θα συμμετάσχουν. Στην επιστολή να αναφερθείς επίσης και στον 
τρόπο με τον οποίο θα προβληθεί η χορηγία αυτή. 

3. Αξιοποίησε ανθρώπους που γνωρίζεις, ώστε να προσφέρουν χρήματα ή προσωπική εργασία για την 

κάλυψη αναγκών στις Εστίες των Ομάδων του Τοπικού σου Τμήματος.  

4. Φρόντισε να γραφτούν δύο τουλάχιστον νέα μέλη στο πρόγραμμα «Φίλοι του Οδηγισμού».  

 

ΠΗΓΕΣ: 

1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2. Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf 
3.Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR 
4.Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος – Ομάδας Συνεργασίας 2017-2018 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να γνωρίζεις ποιες μπορεί να είναι οι 
πηγές εξεύρεσης πόρων για ένα Σωματείο 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Να 
αξιοποιήσεις κάποια από αυτές 
αποτελεσματικά για την κάλυψη των 
αναγκών του Τοπικού σου Τμήματος, 
παρουσιάζοντας με συντομία και 
σαφήνεια την Οργάνωση, τον ρόλο και 
τον σκοπό της Τοπικής Διοίκησης, το έργο 
των Ομάδων του Τοπικού σου Τμήματος. 
Επίσης, να συμβάλεις ενεργά στη 
διατήρηση των χορηγών και την 
δημιουργία μόνιμης σχέσης μαζί τους.  

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
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12. ΣΤΟΧΟΙ 
 

«Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει»         

Μισέλ ντε Μονταίν 

 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Πώς προκύπτει ένας στόχος και γιατί πρέπει να βάζουμε στόχους; Πότε ένας στόχος είναι smart; 

Ποιος ήταν ο στόχος της τελευταίας εκδήλωσης του Τοπικού Συμβουλίου; Ήταν smart; Αν όχι 
προσπάθησε να τον αναδιατυπώσεις έτσι ώστε να είναι. 

2. Τι χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου για να διατυπώσεις τους στόχους χρονιάς του Τοπικού 

Συμβουλίου;  

3. Τι στόχους πιστεύεις ότι πρέπει να βάλει το Τοπικό σου Συμβούλιο φέτος; Πρότεινε τες στο σχετικό 

Συμβούλιο. Διατύπωσε έναν οι περισσότερους στόχους για την υπευθυνότητά σου. 

 
 

 
ΠΗΓΕΣ: 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο: Στόχοι, Στόχοι SMART 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να γνωρίζεις τι είναι στόχος, τι 
είναι smart στόχος και να μπορείς 
να διατυπώνεις smart στόχους. Να 
ξέρεις πότε, ποιους και πώς 
βάζουμε στόχους στο Τοπικό 
Συμβούλιο. 
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13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
. 

 «Ένα όραμα χωρίς καθήκον είναι απλά ένα όνειρο, ένα καθήκον χωρίς όραμα είναι αγγαρεία, 

όμως ένα όραμα κι ένα καθήκον μαζί είναι η ελπίδα του κόσμου!»                     Ανώνυμος 

 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Ποιοι παράγοντες από την ζωή των Ομάδων, το πρόγραμμα της Κεντρικής Διοίκησης και το εξωτερικό 

περιβάλλον επηρεάζουν τον Προγραμματισμό του Τοπικού Συμβουλίου; Συζήτησε το θέμα με τον 
Εκπαιδευτή σου. 

2. Σκέψου και πρότεινε στο Τοπικό σου Συμβούλιο μια δράση, η οποία να εξυπηρετεί έναν από τους 

ετήσιους στόχους του, τεκμηριώνοντας πώς συμβάλλει στην επίτευξή του. 

 
 

 

ΠΗΓΕΣ: 

www.seo.gr  
Τμήματα Διοίκησης – Τμήμα Ανάπτυξης - Χρήσιμα αρχεία 
1.Ετήσιο Ημερολόγιο Οδηγικής χρονιάς 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4167/4167.pdf 
2.Πρόγραμμα Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/1551/1551.pdf 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να γνωρίζεις  επαρκώς τη 
διαδικασία του Προγραμματισμού 
των Τοπικών Συμβουλίων, ώστε να 
συμμετέχεις αποτελεσματικά στην 
κατάρτιση του Προγραμματισμού 
του Τοπικού σου Συμβουλίου και  
στην υλοποίησή του. 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4167/4167.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/1551/1551.pdf
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14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

«Το χρήμα δεν φυτρώνει στα δέντρα.» 

Λαϊκή παροιμία 

 

 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
 

1. Προϋπολόγισε τις ετήσιες δαπάνες που αφορούν στην δική σου Υπευθυνότητα.  

2. Σκέψου και πρότεινε πηγές εσόδων που μπορούν να καλύψουν σύνολο ή μέρος των δαπανών αυτών. 

3. Φρόντισε να ενημερώνεσαι  για την οικονομική κατάσταση του Τοπικού σου Τμήματος. 

 

 
ΠΗΓΕΣ: 

Σ.Ε.Ο. Τμήματα Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικών :  
1.Οικονομικός  Προϋπολογισμός Τοπικού Τμήματος Σ.Ε.Ο. 
 http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 
2.Οικονομικός Απολογισμός Τοπικού Τμήματος 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 
2.Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης Τοπικού Τμήματος – Ομάδας Συνεργασίας 2017 -2018 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να είσαι σε θέση να 
προϋπολογίσεις τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την 
Υπευθυνότητά σου, ώστε να 
συμβάλεις στην κατάρτιση του 
ετήσιου προϋπολογισμού του 
Τοπικού σου Συμβουλίου, καθώς 
και στην ορθή τήρησή του. 

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
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15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
«Δεν θα βρέξει ποτέ τριαντάφυλλα. Αν θέλουμε να έχουμε περισσότερα τριαντάφυλλα, πρέπει 

να φυτέψουμε περισσότερες τριανταφυλλιές.»                                                  Τ. Έλιοτ 

 

                   ότεινε στο Τοπικό Συμβούλιο μια πρωτότυπη εκδήλωση με σκοπό την 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ύ Τμήματος. Ανάλαβε τη διοργάνωσή της σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Τ.Σ. 

1. Αφού λάβεις υπόψη σου την προηγούμενη αξιολόγηση μιας εκδήλωσης του Τοπικού σου Τμήματος ( π.χ. 

Εορταγορά, Εορτασμός Ημέρας Σκέψης, αποκριάτικος χορός, απογευματινό με ομιλία κ.λπ.) που 
επαναλαμβάνεται συνήθως κάθε χρόνο, πρότεινε τρόπους, ώστε να πάρει νέα μορφή. 

2. Φρόντισε να ενημερωθείς εγκαίρως για το πρωτόκολλο τριών δημοσίων εκδηλώσεων του τόπου σου (π.χ. 

εθνικών, θρησκευτικών, τοπικών κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει κάθε χρόνο το Τοπικό σου Τμήμα και 
εκπροσώπησε το Τοπικό σου σε δύο από αυτές. 

3. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης μιας δράσης του Τοπικού σου Τμήματος, εντόπισε και 

ανάλαβε τις ευθύνες που σου αναλογούν με βάση την Υπευθυνότητα που έχεις. 

4. Σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε μαζί με άλλα Μέλη του Τοπικού Τμήματος (δηλαδή Στελέχη, Μέλη 

του Τοπικού Συμβουλίου, Μέλη της Ομάδας Συνεργασίας, Στελέχη SOS) 
o τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης ή 
o μια επετειακή εκδήλωση για τη δράση του ΣΕΟ στον τόπο σας ή 
o μια εκδρομή στο Μουσείο του Οδηγισμού στη Θεσσαλονίκη ή 
o οποιαδήποτε άλλη δράση, αρκεί, μεταξύ άλλων, να παρουσιάσετε την Οργάνωση σε τρίτους.  

 

ΠΗΓΕΣ: 
1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2. Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf 
3.Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR 
4.Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος – Ομάδας Συνεργασίας 2017-2018 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να αποκτήσεις εμπειρία στη 
συμμετοχή και την 
οργάνωση εκδηλώσεων και 
άλλων δράσεων του 
Τοπικού Τμήματος. 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
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16. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
8.ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 
Να συνειδητοποιήσεις ποιος είναι ο 
ρόλος σου και το έργο που καλείσαι να 
επιτελέσεις ως Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. Επίσης, να κατανοήσεις τον 
τρόπο με τον οποίο ο ρόλος σου 
επηρεάζει την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία του 
Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και την 
αποτελεσματική συνεργασία με τα 
άλλα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου 
ή/και του Τοπικού Τμήματος.     
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16.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Κράτησε ημερολόγιο 3 μηνών, καταγράφοντας όλα αυτά που σε διευκόλυναν αλλά και όσα σε 

δυσκόλεψαν σε σχέση με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον ρόλο σου. Σκέψου αν θα μπορούσες να 

έχεις χειριστεί  κάποια θέματα διαφορετικά, ώστε να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια ήταν αυτά; 

2. Σκέψου, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Μέλη του Τοπικού 

Συμβουλίου μια εκδήλωση που απευθύνεται στο κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Ομάδων 

του Τοπικού Τμήματος σε αυτήν. 

 3. Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Τοπικού Συμβουλίου, δημιούργησε ένα ετήσιο 

πλάνο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σελίδα 

του Τοπικού Τμήματος στον ιστότοπο του ΣΕΟ με σκοπό την προβολή των δράσεων του Τοπικού Τμήματος. 

4. Με ποιους τρόπους σκέφτεσαι να εξασφαλίσεις την ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία 

του Τοπικού Συμβουλίου; 

 
 
 

ΠΗΓΕΣ 
1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2.Social Media στο Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR 
3.Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR 
4. Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf 
5. Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf 
 
 
 
14.ΠΡΟΕΔ 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
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16.2 ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
 

1. Μελέτησε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ανοίξει μια καινούργια Ομάδα στον τόπο σου. 

Διαμόρφωσε το πλάνο δράσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσα στα 
επόμενα 2 χρόνια. 

2. Βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά μια Ομάδα είναι να διαθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό 

παιδιών και μελών Αρχηγείου, όπως αυτός καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικού Τμήματος. Σε 
συνεργασία με τους Βοηθούς σου, σκέψου και υλοποίησε τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε οι Ομάδες 
του Τοπικού σου Τμήματος να πληρούν την προϋπόθεση αυτή. 

3. Σκέψου και σε συνεργασία με τα Στελέχη του Τοπικού σου Τμήματος υλοποίησε τις ενέργειες που 

απαιτούνται, ώστε μέσα στην τρέχουσα οδηγική χρονιά α) κάθε Ομάδα του Τοπικού σου Τμήματος να 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια εκδρομή και β) τουλάχιστον το 70% των Μελών της να συμμετάσχει στην 
Κατασκήνωση. 

4. Σε συνεργασία με τον Αρχηγό μιας από τις Ομάδες του Τ.Τ. ετοίμασε την ημερήσια διάταξη για μια 

συνάντηση Γονέων. Αν συμμετείχες στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης για τις συναντήσεις Γονέων και 
άλλων Ομάδων,  τι θα άλλαζες και γιατί; 

5. Σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Εκπαιδεύσεων και Κατασκηνώσεων του Τοπικού Συμβουλίου 

διατήρησε ενημερωμένο τον ονομαστικό κατάλογο των Στελεχών του Τοπικού σου Τμήματος με τις 
Εκπαιδεύσεις και Κατασκηνώσεις που έχουν συμμετάσχει. Παρακίνησε τα Στελέχη σου να φτιάξουν το 
προσωπικό τους πλάνο προόδου, καθώς και το πλάνο που θα οδηγήσει την Ομάδα τους στην Κατασκήνωση. 

6. Σκέψου και υλοποίησε μια ή περισσότερες ιδέες με στόχο την ενθάρρυνση και την επιβράβευση, τυπική 

και άτυπη, των Στελεχών του Τοπικού σου Τμήματος. 

7. Με ποιους τρόπους θα  εξασφαλίσεις τη μεγαλύτερη δυνατή και ενεργό συμμετοχή των Στελεχών σου στο 

Συμβούλιο Στελεχών, καθώς και στις δράσεις του Τοπικού Τμήματος;  

8. Ενημέρωσε έγκαιρα τα υπόλοιπα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τις Κατασκηνώσεις του καλοκαιριού 

των Ομάδων του Τοπικού Τμήματος προτείνοντας τρόπους πώς το καθένα από αυτά θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επιτυχή πραγματοποίησή τους. 

 

ΠΗΓΕΣ: 
1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2.Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf 
3.Social Media στο Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR 
4.Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR 
5.Χρήσιμα Αρχεία Επιτροπής Κατασκηνώσεων 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=65&LANG=GR 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=65&LANG=GR
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6. Τμήμα Εκπαιδεύσεων – Κανονισμός Εκπαιδεύσεων 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5389/5389.pdf 
7. Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf 
 
 

16.3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

3 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Οργάνωσε και συντόνισε μία συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ή εκπροσώπησε το Τοπικό Συμβούλιο σε 

μια δημόσια εκδήλωση. 

2. Σε συνεργασία με ένα Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου ή/και ένα Μέλος της Ομάδας Συνεργασίας, 

οργανώστε μια δράση με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. 

3. Σε περίπτωση που στο δικό σου Τοπικό Τμήμα δεν λειτουργεί Ομάδα Συνεργασίας, ενημερώσου για τις 

προϋποθέσεις ίδρυσης Ομάδας Συνεργασίας και πρότεινε στο Τοπικό Συμβούλιο την υλοποίηση 

συγκεκριμένης δράσης για την προέλκυση των παλαιών Οδηγών του τόπου σου.  

 

 

ΠΗΓΕΣ 
 
1. Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2.Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf 
3.Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος – Ομάδας Συνεργασίας 2017-2018 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 
 
 
4.ΑΝΤΙΠ 
 
 
 
 
 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5389/5389.pdf
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
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16.4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Σύνταξε:  

α. Δύο υποδείγματα επιστολών, επιλέγοντας από τα παρακάτω: 

• αίτημα προς χορηγό 

• πρόσκληση σε εκδήλωση 

• ευχαριστήριο μετά από συνεργασία με άλλο φορέα. 

β. Ένα Δελτίο Τύπου για μια εκδήλωση που προγραμματίζετε με το Τοπικό Τμήμα. 

2. Σύνταξε τη συνοδευτική επιστολή για την αποστολή του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του 

Τοπικού Τμήματος στην Περιφερειακή Διοίκηση. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη το Ετήσιο Ημερολόγιο της Οδηγικής χρονιάς, παρακολούθησε και διασφάλισε τη 

διαδικασία έγκαιρης και ορθής αποστολής των εντύπων στην Κεντρική Διοίκηση. 

 

 

ΠΗΓΕΣ 
 
1. Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2.Social Media στο Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR 
3.Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Ο. 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR 
4. Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf 
 
14.ΓΡΑ 
 
 
 
 
 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=2848&LANG=GR
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/2881/2881.pdf
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16.5 ΤΑΜΙΑΣ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Φρόντισε να γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του Τοπικού 

σου Τμήματος προς την Περιφερειακή ή την Κεντρική Διοίκηση (ετήσιες συνδρομές, οικονομικός 

απολογισμός, προϋπολογισμός κ.λπ.) να καλύπτονται εγκαίρως και εντός της καθορισμένης προθεσμίας.  

2. Ενημερώσου για τα ακίνητα που ανήκουν στο Τοπικό σου Τμήμα ή έχουν παραχωρηθεί στο Σ.Ε.Ο. καθώς 

και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Φρόντισε για τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τόσο το 

Τοπικό σου Συμβούλιο όσο και το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού να είναι 

πάντα ενήμερα σχετικά. 

 
 
 

ΠΗΓΕΣ 
 
1.Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου. Φεβρουάριος 2017 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf 
2.Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης Τοπικού Τμήματος – Ομάδας Συνεργασίας 2017 -2018 
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 
3.Κανονισμός  λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος 
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf 
 
 
14.ΤΑΜΙΑΣ 
Πhttp://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GRΛΑhttp://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=G
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5239/5239.pdf
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5483/5483.pdf
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ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ        Β΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑ 

Δραστηριότητα Προετοιμασία 

(ημερομηνία) 

Υλοποίηση 

(ημερομηνία) 

Αξιολόγηση 

(ημερομηνία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ΑΣΤ 
 
 

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ        Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑ 

Δραστηριότητα Προετοιμασία 

(ημερομηνία) 

Υλοποίηση 

(ημερομηνία) 

Αξιολόγηση 

(ημερομηνία) 
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ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ        Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑ 

Δραστηριότητα Προετοιμασία 

(ημερομηνία) 

Υλοποίηση 

(ημερομηνία) 

Αξιολόγηση 

(ημερομηνία) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ        Α΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑ 

Δραστηριότητα Προετοιμασία 

(ημερομηνία) 

Υλοποίηση 

(ημερομηνία) 

Αξιολόγηση 

(ημερομηνία) 
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Πιστοποίηση   Β΄ Τριμηνία  

Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή 

1.1   3.3   

2.1   3.4   

2.2   4.1   

2.3   4.2   

3.1   4.3   

3.2   4.4   
 
 

Πιστοποίηση   Γ΄ Τριμηνία  

Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή 

5.1   6.3   

5.2   7.1   

5.3   7.2   

6.1   7.3   

6.2   8.1   
 
 

Πιστοποίηση   Δ΄ Τριμηνία  

Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή 

9.1   10.4   

9.2   11.1   

9.3   11.2   

10.1   11.3   

10.2   11.4   

10.3      
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Πιστοποίηση   Α΄ Τριμηνία  

Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή 

12.   14.3   

12   15.1   

13.1   15.2   

13.2   15.3   

14.1   15.4   

14.2   15.5   
 
 

Πιστοποίηση   ΕΝΟΤΗΤΑ 16 

Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή Δρασ/τα Ημερομηνία Υπογραφή 
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