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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-14/2/2021 

ΘΕΜΑ: Ένα βήμα ακόμα! 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ: 

 Η πορεία του Εκπαιδευτικού έργου ποιοτική και ποσοτική. Με σκοπό τη συνάφειά  

του γίνονται μεταβολές, επικαιροποιήσεις και εμπλουτισμός των, κατά περίπτωση, 

σημείων του Εκπαιδευτικού σχήματος.  

 Το Σχέδιο Δράσης για το προσεχές χρονικό διάστημα, ως το επόμενο Συνέδριο. 

 Η εκλογή νέων Μελών του Τμήματος Εκπαιδεύσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΚΩΤΤΗ ΣΟΦΗ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΜΕΛΟΣ ΤΜ.  ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗ ΜΑΤΟΥΛΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΥ ΡΟΥΛΑ 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

Το Μέλος του Τμήματος  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ  
Η Γραμματεία του Τμήματος ΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗ 
Eπιλεγμένοι Εκπαιδευτές: ΒΑΝΑ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΖΙΑ, ΕΥΑ ΘΑΝΟΥ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 
ΝΕΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 
ΚΩΤΤΗ ΣΟΦΗ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

Σύνεδροι 

1 Αγγελοπούλου Ματίνα 23 Λιάνου Μαριαντίνα 
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2 Άνθη Ασημένια 24 Μητσόγλου Μαρίνα 

3 Αρβάλης Γεώργιος 25 Μπεγνή Βένη 

4 Βαλαβάνης Ασημάκης 26 Νιφόρου Αφροδίτη 

5 Γκέσουρα  Δήμητρα 27 Οικονομίδου Ελίζα 

6 Δέδε Γκάρυ 28 Παναγιωτίδη Ιωάννα-Κορνηλία 

7 Δημοπούλου  Αικατερίνη 29 Παρασχούδη  Άννα  

8 Ελευθεριώτου Μαίρη 30 Περάκη Σοφία 

9 Ζαγουράκη Μαγδαληνή 31 Πορτελάνου Αικατερίνη 

10 Ζαχαριάδου  Μαρία 32 Προγιοπούλου  Άνση  

11 Ζωχιός Γεώργιος 33 Πωλαναγνωστάκη Χρύσα 

12 Θάνου Νικολέτα  34 Ραψωματιώτη Μαριάννα 

13 Θηβαίου  Βάσια  35 Σακελλαρίου Μαργαρίτα 

14 Καλογεροπούλου  Γεωργία  36 Σαμαρά Ευγενία 

15 Καπαραλιώτη Βάνα 37 Σπύρογλου Πολυχρονιάδου Λίτσα 

16 Καραΐσκου Βασιλεία 38 Σταμάτη Αγγελική 

17 Καρυδάκη Κωνσταντίνα  39 Τριανταφύλλου Κατερίνα 

18 Κατσούλη Βάσια 40 Τσιμπούκης Ιωάννης 

19 Κόρδας Αλέξανδρος 41 Τσιντσιλωνη  Ματούλα  

20 Κούμουλου Ελενα 42 Φρέσκας Βασίλης 

21 Κώττη Σοφία 43 Χατζηιωάννου  Ελένη 

22 Λαζαρίδου Πόλυ    

Παρατηρητές 

1 Αλεξοπούλου Μαρίνα 7 Μπόλλε Κλέμον 

2 Κοκκόση Δήμητρα 8 Πηλαβάκη Αλεξάνδρα 

3 Κοντού  Ελένη  9 Τερζάκη Άντζυ 

4 Κωσταρέλη  Νίκη 10 Τσιάμης Νάσος  

5 Λιόγκα Αλεξάνδρα 
 

  
6 Μητσόπουλος Κωνσταντίνος 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ 
Εκπαιδευτής, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι το άτομο που προγραμματίζει  όλες τις 

δραστηριότητες, που έχουν σκοπό την επίδραση, με συγκεκριμένο τρόπο, στη σκέψη, στο 

χαρακτήρα και στην αγωγή του ατόμου.  

Από την τεχνική πλευρά του όρου, είναι το άτομο που αξιοποιεί τα μέσα και τη διαδικασία της 

Εκπαίδευσης για να μεταδώσει συγκεκριμένες γνώσεις, να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες και, 

εν τέλει, να κινητοποιήσει ώστε να διαμορφωθούν αξίες και στάση.  

Με την Οδηγική έννοια του όρου, είναι το άτομο που η οργάνωση πιστεύει στις γνώσεις, τις αρχές 

και τις εμπειρίες του και του εμπιστεύεται ό,τι πιο τρυφερό και πολύτιμο έχει… τα Στελέχη του.  

Ο Οδηγός- Εκπαιδευτής-Εκπαιδεύτρια: 

 έχει την πείρα και ξέρει τι πρέπει να πει και πώς,  

 συμμετέχει και στηρίζει πολύπλευρα την οργάνωση 

 μπορεί να αφουγκράζεται την ανάγκη του εκπαιδευόμενου, που έχει απέναντί του, και να του 

δείχνει τον σωστό Οδηγικό δρόμο,  

 μπορεί να κάνει τα πολύπλοκα απλά και να δείχνει πώς πρέπει να κάνεις τι,  

 μπορεί και ξέρει να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενό του να βρει τα δικά του σωστά πατήματα,  

 μπορεί να οραματιστεί  και να παρασύρει με το παράδειγμα του  

Εκπαιδευτής, είσαι εσύ, και σε εμπιστεύτηκε η οργάνωση για να μεταλαμπαδεύσεις τις αρχές και τις 

αξίες της, για να δημιουργήσεις τους, φύσει και θέσει, Ηγέτες του σήμερα και του αύριο, γιατί ξέρεις… 

Εκπαιδευτής, είσαι εσύ, που γνωρίζεις τα πράγματα καλά και οραματίζεσαι. Έχεις άποψη και βήμα, 

εδώ στο Συνέδριό μας, να αξιολογήσεις, να τεκμηριώσεις και να προτείνεις ό,τι θα μας πάει πιο 

μπροστά από το μέλλον.  

Και ο λόγος σου ακούγεται και χαράζει την πορεία. Όλες οι προτάσεις σου από το προηγούμενο 
Συνέδριο αποτυπώθηκαν σε ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που, για τη δημιουργία του, λάβαμε υπόψιν μας 
διαφορετικές προσλαμβάνουσες:  

 τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας  

 τον προηγούμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του,  

 το σχέδιο της Παγκόσμιας Οδηγικής Οργάνωσης,  

 τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Περιοχής,  

 τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Αρχηγών,  

 τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Εκπαιδευτών  

 τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Εφόρων και Μελών 

και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας 

Εκεί έξω μας περιμένουν οι εκπαιδευόμενοί μας να τους μάθουμε, όχι τα πράγματα σωστά, αλλά τα 
σωστά πράγματα. 

Εδώ, είναι η στιγμή να χαράξουμε την πορεία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το …. Συνέδριο Εκπαιδευτών 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

Καλή δουλειά 
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LINK ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός : 

https://drive.google.com/file/d/1Fk8DXeLDx9Z_UZFGh2ZZmCnYLf5yb-

6F/view?usp=sharing  

 

 Κλάδος Αστεριών :                

https://drive.google.com/file/d/1IBxTa0o_tdk6GVlZF6qMfJXiZLOPPBkL/view  

 

 Κλάδος Πουλιών :  https://prezi.com/view/NzWVJofl4X4oYpmvj3GD/ 

 

 Κλάδος Οδηγών : 

https://drive.google.com/file/d/1VUDmKwGp73J9tBBMOd90rLeg89GzTxc-

/view?usp=sharing 

 

 Κλάδος Μ.Οδηγών :  

ΞΕ-
Μπερδέματα!
(μπαίνοντας 
στο εφηβικό 
μυαλό)

Συνέδριο Εκπαιδευτών 2021

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Fk8DXeLDx9Z_UZFGh2ZZmCnYLf5yb-6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fk8DXeLDx9Z_UZFGh2ZZmCnYLf5yb-6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBxTa0o_tdk6GVlZF6qMfJXiZLOPPBkL/view
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2FNzWVJofl4X4oYpmvj3GD%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Cx2T3KfhnVFDaFQJWp_dJw2yefQVQSn4UtAbnm37ObTGoZzJHy4ZtEd0&h=AT2BikomXxO22huF8XS4ARbZ89vBTqT8XghgdlluuhUl911fDeeh5JyDsm-pktePuo7OHYCfLzIVlmtTYX0I7m_slysPy-4tjz9frka7tc9VOe5ZWtbXkwu3NED0gr_bdVwNjw
https://drive.google.com/file/d/1VUDmKwGp73J9tBBMOd90rLeg89GzTxc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUDmKwGp73J9tBBMOd90rLeg89GzTxc-/view?usp=sharing
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2018-2020 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

7  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Βασική Εκπαίδευση

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

8  

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

9  

 

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

10  

 

  

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

11  

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

12  

 

 
 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

13  

 

ΠΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
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Προτάσεις Συνεδρίου Εκπαιδευτών 2018  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

                                                                                                                                                                       

ΠΡΟΤΑΣΗ 14 

 Να μελετηθεί η ένταξη στην θεματολογία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού σχήματος τρόπων 

αποτελεσματικής επικοινωνίας των Στελεχών με τους γονείς των μελών μας σχετικά με: 

1. τη δουλειά τους στις Ομάδες, 

2. το ΟΠΠ ως εργαλείο και μεθοδολογία του ΣΕΟ, 

3. το αποτύπωμα του Οδηγισμού στο παιδί και την κοινωνία, την οδηγική ομάδα ως 

ασφαλές περιβάλλον (σωματικά, συναισθηματικά, διανοητικά) για το παιδί. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχει ενταχτεί, μέσα στη Βασική Εκπαίδευση Α’ Φάση, δραστηριότητα που 

δίνει έμφαση στην επικοινωνία με τους γονείς (Εγχειρίδιο Α’ Φάσης Δραστηριότητα: 11) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 18 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσεως να διοργανωθεί πιλοτικά workshop για Εκπαιδευτές και 

Στελέχη με ειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους, παιδαγωγούς κ.λπ. πάνω σε θέματα 

που αφορούν σε διαχείριση αναγκών, συναισθημάτων και σχέσεων Στελεχών – παιδιών, 

παιδιών – παιδιών και παιδιών – γονέων, με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 

της χρησιμότητάς του στο επόμενο Συνέδριο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος είναι η όσο το δυνατόν πιο 

ευρεία ενημέρωση των Εκπαιδευτών μας και κατ’ επέκταση και των Εκπαιδευομένων μας 

σε θέματα σχέσεων, διαχείριση κρίσεων και άλλων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν στις 

ομάδες τους αλλά και στη ζωή τους. Είναι στα σχέδια του Τμήματος η δημιουργία μιας σειράς 

σεμιναρίων μικρής διάρκειας με  δικαίωμα συμμετοχής όλων των μελών του ΣΕΟ (εφόσον 

έχουν οδηγική ταυτότητα) και με μηδενικό κόστος. Στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιήσουμε 

και μέλη του ΣΕΟ που έχουν αντίστοιχα επαγγέλματα αλλά και ειδικούς εκτός ΣΕΟ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 19 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, να μελετηθούν από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων 

ανταποδοτικά οφέλη για τους Εκπαιδευτές ή/και τους εκπαιδευόμενους του ΣΕΟ καθώς και 

η δυνατότητα εφαρμογής τους. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 20 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

αναγνωριστεί το ΣΕΟ ως φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων από κρατικούς, ακαδημαϊκούς, και 

άλλους πιστοποιημένους φορείς. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 21 

Να μελετηθούν οι τρόποι πιστοποίησης ή/και αναγνώρισης του εκπαιδευτικού σχήματος 

ή/και του προφίλ των εκπαιδευτών και από άλλους αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με στόχο την εξασφάλισή της. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 27 

Η αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς και ιδρύματα, με στόχο την παροχή 

δωρεάν σεμιναρίων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτών, ως αναγνώριση της 

προσφοράς τους και -παράλληλα- ως μέσο διατήρησης του ενδιαφέροντός τους για 

συμμετοχή και εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις 4 παραπάνω προτάσεις το Τμήμα Εκπαιδεύσεων: 

Α. Συνεχίζει την Υποτροφία Πιπινοπούλου με την οποία ένας Εκπαιδευτής το χρόνο 

Εκπαιδεύεται σε έναν φορέα της επιλογής του, εκτός ΣΕΟ. Το κόστος της εκπαίδευσης,  

μέχρι 500 ευρώ, καλύπτεται από δωρεές που συγκεντρώνει το Τμήμα.  

Β. Με πρόταση μας, στο Διοικητικό Συμβούλιο , η οποία και εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 

2020,- στην Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών να πραγματοποιούνται θεματικές 

ενότητες από εξωτερικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί  θα παρέχουν στους Υποψήφιους 

Εκπαιδευτές μας βεβαίωση Παρακολούθησης. Όσοι δε το επιθυμούν, θα μπορούν να  

προχωρήσουν και να πάρουν «Πιστοποίηση Σπουδών» από αναγνωρισμένους φορείς 

της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θα έχουν συνάφεια με το 

έργο των Εκπαιδευτών του ΣΕΟ και την Εκπαίδευση Ενηλίκων και θα υπάρχει η  δυνατότητα 

να τις παρακολουθήσουν και Εκπαιδευτές με Εντολή. Επειδή δε αυτό συνεπάγεται επιπλέον 

κόστος, γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί η δυνατόν   οικονομικότερη λύση.  

Γ. Έχει γίνει φάκελος ο οποίος θα κατατεθεί στον ΕΟΠΠΕΠ για πιστοποίηση του 

Εκπαιδευτικού μας Συστήματος ωστόσο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην υλοποίηση λόγω 

των κριτηρίων που ζητάει ο παραπάνω φορέας και αφορούν σε  συγκεκριμένες κτηριακές 

υποδομές και πιστοποιημένους Εκπαιδευτές. Έτσι, με την παραπάνω πρόταση για τη 

διαμόρφωση της ΤΕΕ σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να 

εκπληρώνουμε τα κριτήρια για την πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 24 

Μετά το πέρας οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης, να αναρτώνται εργαλεία και 

σχόλια/βέλτιστες πρακτικές, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των Εκπαιδευτών στις 

εκπαιδεύσεις που θα ακολουθήσουν. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύντομα, θα υπάρχει στη διάθεση των Εκπαιδευτών μας «Ηλεκτρονική 

Βιβλιοθήκη». Θα περιέχει  τις θεματικές ενότητες από όλες τις Εκπαιδεύσεις, ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν σε βοηθήματα ή πρακτικές άλλων 

Εκπαιδευτών, καθώς  και σε υλικό του Τμήματος. Ήδη, με την  αρ. πρωτ. 1759/380/ΕΚΠ – 

29/12/2020 επιστολή προς τους Εκπαιδευτές μας, έχει ζητηθεί να μας σταλεί Εκπαιδευτικό 

Υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 28 

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων να μελετήσει και να θέσει σε πιλοτική εφαρμογή, έως το επόμενο 

Συνέδριο, την προσθήκη εκπαιδευτικής ύλης στη Βασική Εκπαίδευση Τοπικών Εφόρων και 

Μελών Τοπικών Συμβουλίων, στην Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και στις Εκπαιδεύσεις 

Μελών Κεντρικής Διοίκησης σχετικά με την προσέλκυση και διατήρηση νέων ενηλίκων 

μελών. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη Βασική Εκπαίδευση υπάρχει η ενότητα 7 «Προσέλκυση Μελών» και έχει 

προστεθεί η ενότητα 16 «Επικοινωνία - Επικοινωνία με γονείς», στοχεύοντας με αυτές τις 

θεματικές να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και να αυξήσουμε την αναγνωρισημότητά μας. 

Στην Εκπαίδευση των Μελών Κεντρικής Διοίκησης είναι ένα θέμα που μελετήθηκε και 

προστέθηκε πρόσφατα στη θεματολογία. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 29 

Το  Τμήμα Εκπαιδεύσεων να μελετήσει τον τρόπο δημιουργίας, λειτουργίας και εφαρμογής 

μιας πλατφόρμας επίκαιρης, ελκυστικής και λειτουργικής διαδραστικής, στην οποία ο 

εκπαιδευόμενος να μπορεί να βρει τις πηγές, τις δραστηριότητες, να ενημερώνει και να 

ενημερώνεται για την πορεία της εκπαίδευσης ενώ να υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα η 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας να καταχωρείται αυτόματα και να 

ενημερώνει τόσο τον Εκπαιδευτή του όσο και το μητρώο της προόδου του γενικά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Στοχεύουμε σε αυτό το Συνέδριο να βρεθεί, με 

τη βοήθεια των Συνέδρων, μία ομάδα Εκπαιδευτών που θα ενδιαφερθούν να βοηθήσουν 

στην δημιουργία της ζητούμενης πλατφόρμας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 32 

Να μελετηθεί η διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου που θα προβλέπει το προφίλ ενός 

εκπαιδευτικού συνεργάτη. Για παράδειγμα:  
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Ποιος εγκρίνει το ποιος μπορεί να γίνει εκπαιδευτικός συνεργάτης; 

Ποια τυπικά προσόντα θα πρέπει να πληροί; 

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του στις εκπαιδευτικές συναντήσεις ή/και συναντήσεις 

περιφέρειας σε εκπαιδευτικό επίπεδο; 

Το γεγονός ότι έχει επιλεγεί ως εκπαιδευτικός συνεργάτης του επιτρέπει να συμμετάσχει 

στην ΤΕΕ, σε περίπτωση που δεν πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια για την συμμετοχή 

στην ΤΕΕ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιγραφή του ρόλου του «Εκπαιδευτικού 

Συνεργάτη», εκκρεμεί  η διαμόρφωση του συγκεκριμένου πλαισίου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 33 

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων να μελετήσει και να θέσει σε πιλοτική εφαρμογή, έως το επόμενο 

Συνέδριο, την προσθήκη εκπαιδευτικών θεμάτων και εργαλείων στη “Βασική” Εκπαίδευση 

και την Εκπαίδευση “Ηγεσία” σχετικά με τη διαφορετικότητα στην ολότητά της και τα θέματα 

που αυτή αφορά, με πεδίο τη ζωή στις Ομάδες ώστε εκείνες να αποτελούν ασφαλή χώρο 

για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων προώθησε την παραπάνω εντολή του Συνεδρίου σε 

ειδικευμένα μέλη, πάνω σε αυτά τα θέματα, του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ομάδα αυτή 

στοιχειοθέτησε  συγκεκριμένη πρόταση που θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί σε ομάδα 

εργασίας του Συνεδρίου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 34 

Προτείνουμε μέχρι το επόμενο Συνέδριο το Τμήμα Εκπαιδεύσεων -σε συνεργασία με τον 

Κλάδο Μεγάλων Οδηγών- να μελετήσει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης 

σύνδεσης της Ατομικής Προόδου των Μεγάλων Οδηγών με δραστηριότητες της “Βασικής” 

Εκπαίδευσης και να το εφαρμόσει πιλοτικά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λόγω των συνθηκών (αλλαγή Τμήματος πριν μόλις ενάμιση χρόνο), δεν 

υπήρχε χρόνος για την μελέτη αυτής της πρότασης. Σε συνεργασία με τον Κλάδο Μεγάλων 

Οδηγών θα εξεταστεί  αν αυτό είναι εφικτό και αν άπτεται των  αρμοδιοτήτων  του Τμήματος. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ 
Δ.Σ. 

α/α  Τίτλος 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

1 ΠΡΟΤΑΣΗ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Εγκρίνεται 

2 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Εγκρίνεται 

3 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Εγκρίνεται 

4 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Εγκρίνεται 

5 ΠΡΟΤΑΣΗ 5 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  

Εγκρίνεται 

6 ΠΡΟΤΑΣΗ 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Δεν 
εγκρίνεται 

7 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 7 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 

Εγκρίνεται 

8 ΠΡΟΤΑΣΗ 8 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Εγκρίνεται 

9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 9 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Δεν 
εγκρίνεται 

10 ΠΡΟΤΑΣΗ 10 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Εγκρίνεται 

11 ΠΡΟΤΑΣΗ 11 
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Εγκρίνεται 

12 ΠΡΟΤΑΣΗ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

24  

 

 

Τίτλος  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Σκεπτικό 

 
Με δεδομένο ότι οι υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή του Συνεδρίου Εκπαιδευτών δια 
ζώσης και μπορεί και μελλοντικά να υπάρξει ανάγκη διαδικτυακής διεξαγωγής του Συνεδρίου.  
 
Προτείνεται:  
 

Πρόταση 

Διάρκεια: 2 ημέρες  

Πλατφόρμα: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρετεί τις ανάγκες διεξαγωγής  του Συνεδρίου. 

Τεχνική Διαχείριση-Υποστήριξη: Ανατίθεται σε ειδικούς με την ανάλογη τεχνική κατάρτιση οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση 

και την υποστήριξη της πλατφόρμας διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

Χρονοδιάγραμμα: 
Ισχύει ό,τι αναφέρεται στον Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων για το Συνέδριο Εκπαιδευτών. 
 
Οργάνωση Συνεδρίου     

Πρόεδρος-Γραμματεία-Οργάνωση Συζητήσεων 

1. Πρόεδρος (ως έχει) 

 
2. Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Συνεδρίου Εκπαιδευτών αποτελείται από ένα Μέλος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, τη Γραμματεία του Τμήματος 
και 2 Εκπαιδευτές, κατόπιν προτάσεως του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, πλην των Μελών του, και εγκρίνονται από το 
Συνέδριο. 

Οι αρμοδιότητες της γραμματείας είναι: 

Πριν το Συνέδριο:  

Διαχειρίζεται την αλληλογραφία, αποστέλλει την ενημέρωση, συγκεντρώνει τις δηλώσεις συμμετοχής και τις προτάσεις/ 
τροποποιήσεις /αντιπροτάσεις. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου:  

Ελέγχει αν υπάρχει πλειοψηφία, κρατάει πρακτικά, βοηθάει στην τελική καταγραφή των προτάσεων και παρέχει όποια 
άλλη γραμματειακή υποστήριξη χρειαστεί. 

 

Μετά το Συνέδριο:  
Συντάσσει τα Πρακτικά του Συνεδρίου Εκπαιδευτών τα οποία περιλαμβάνουν: τον κατάλογο των συνέδρων, τον 

Απολογισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, τις ψηφισμένες προτάσεις εγκεκριμένες ή μη από το ΔΣ του ΣΕΟ με τις ψήφους 

που έλαβαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα νέα εκλεγμένα Μέλη. 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 01 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Γ 

  

Από:                            
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

Υποστηρικτές :  
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3. Οργάνωση Συζητήσεων 

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γίνεται εισήγηση και ακολουθεί συζήτηση,. Η διαδικασία  καταγράφεται ηλεκτρονικά, 
από την γραμματεία του Συνεδρίου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των πρακτικών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
άλλη καταγραφή από τους μετέχοντες στο Συνέδριο  

Τον χρόνο της συζήτησης καθορίζει η / ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και είναι από την αρχή της διαδικασίας γνωστός σε όλους τους 
Συνέδρους. 

Κάθε Σύνεδρος έχει τον λόγο μία φορά  και άλλη μία εφόσον απαιτηθεί διευκρίνιση. Ο τρόπος που ζητείται ο λόγος είναι μέσω 
ψηφιακής ανάτασης «χεριού» ή μέσω συνομιλίας (chat) ή ανάλογα με τις δυνατότητες της χρησιμοποιούμενης 
πλατφόρμας.  Ο χρόνος για την τοποθέτηση του δεν υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά. 

Οι Σύνεδροι αν  έχουν τεχνικό πρόβλημα, μπορούν να έχουν επικοινωνία μέσω της συνομιλίας (chat) ή τηλεφωνικά με τη 
γραμματεία. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μπορεί να ζητηθεί Κλειστή Συνεδρίαση, η οποία αποκλείει την παρουσία παρατηρητών και 
προσκεκλημένων. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται  πλειοψηφία των 2/3 των Συνέδρων. Η/Ο Πρόεδρος ενημερώνει για 
ανοιχτή ψηφοφορία. 

Οι Σύνεδροι αποστέλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή  pdf στη Γραμματεία τις τροποποιήσεις ή τις νέες προτάσεις, που προκύπτουν 
από τη συζήτηση των Ομάδων Εργασίας, όπως προβλέπεται, εντός της προθεσμίας που όρισε το Τμήμα Εκπαιδεύσεων,, ώστε 
να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος να κοινοποιηθούν στους Συνέδρους. 

4. Απαρτία Συνεδρίου           

Η απαρτία του Συνεδρίου διαπιστώνεται: 
● Στην αρχή της πρώτης συνεδριακής ενότητας 
● Στην αρχή της διαδικασίας των ψηφοφοριών και στην αρχή των εκλογών. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των  

ψηφοφοριών και των εκλογών ότι ο αριθμός των Συνέδρων είναι  μικρότερος των 2/3 των συμμετεχόντων, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

 

Η απαρτία διαπιστώνεται με εκφώνηση ονομαστικού καταλόγου των Συνέδρων από τη γραμματεία και  η παρουσία τους 
θα επιβεβαιώνεται με τον τρόπο της εκάστοτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Ψηφοφορίες 

       Αρχικά ελέγχεται η απαρτία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 

       Α. Διαδικασία Ψηφοφοριών 

Για την έγκριση μιας πρότασης απαιτείται  πλειοψηφία τουλάχιστον κατά μία  ψήφο από το σύνολο των αρνητικών ψήφων και των 
λευκών.  

     Η / Ο Προεδρεύουσα / ων της διαδικασίας ψηφοφοριών οφείλει να: 
● Διευκρινίζει το αντικείμενο της ψηφοφορίας 
● Αποσαφηνίζει την σειρά ψήφισης των τροποποιήσεων 
● Συντονίζει την ψηφοφορία 
● Ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη γραμματεία. 
● Ανακοινώνει το αποτέλεσμα.  

Β. Στην Ανοιχτή Ψηφοφορία : 

● Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως αυτή προσφέρεται για τη διαδικασία. Ο χρόνος ψηφοφορίας δεν θα 
υπερβαίνει τα 3 λεπτά. 

● Σε περίπτωση που κάποιος Σύνεδρος αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενημερώνει τη γραμματεία και 
καταθέτει την ψήφο του μέσω συνομιλίας (chat), αναγράφοντας τον αριθμό της πρότασης και την ψήφο του. 

Εκλογές  

Α. Μέλη Τμήματος Εκπαιδεύσεων 

α. Στη σύνθεση του Τμήματος Εκπαιδεύσεων περιλαμβάνονται τέσσερις (4) Εκπαιδεύτριες/τες με Εντολή εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλέγονται στο Συνέδριο. 
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β. Η θητεία των εκλεγμένων Μελών του Τμήματος διαρκεί μέχρι το επόμενο Συνέδριο, με δικαίωμα επανεκλογής γι’ άλλη μία 
θητεία.  

(Συνέδριο 2015). 

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

δ. Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων, 5 εβδομάδες πριν από το Συνέδριο, ζητά από τις/τους Εκπαιδεύτριες/τες να προτείνουν 4 
Εκπαιδεύτριες/τες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) με Δίπλωμα, για μέλη του Τμήματος Εκπαιδεύσεων. 

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

στ. Η ψηφοφορία είναι ανώνυμη  και διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προσφέρεται για τη διαδικασία. 
Ο χρόνος ψηφοφορίας δεν θα υπερβαίνει τα 2 λεπτά. 

ζ. Εκλέγονται πρώτα οι δύο (2) Εκπαιδευτές με Δίπλωμα που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από τους 
Εκπαιδευτές με Δίπλωμα, που βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια οι δύο (2) Εκπαιδευτές με Δίπλωμα ή μη που έχουν 
συμπληρώσει τις περισσότερες ψήφους από τους άλλους.  

η. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Οι αμέσως επόμενοι είναι 
αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων. Ο αριθμός των ψήφων δεν ανακοινώνεται.  

Μετά την αναγγελία των νέων  Μελών του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, τα αποτελέσματα των εκλογών  κρατούνται στο Τμήμα, 
για 1 χρόνο.  

Β. Διαδικασία Εκλογών 
       Αρχικά ελέγχεται η απαρτία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω (ενότητα 2). 

    Η / Ο Προεδρεύουσα / ων της διαδικασίας ψηφοφοριών οφείλει να: 
● Διευκρινίζει το αντικείμενο και τη διαδικασία των εκλογών 
● Συντονίζει την εκλογική διαδικασία 
● Ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη γραμματεία. 
● Ανακοινώνει το αποτέλεσμα.  

Για την εκλογή νέων εκλεγμένων μελών αναρτάται το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο όπως έχει καταρτιστεί βάση των προτάσεων. Οι 
Σύνεδροι καλούνται να επιλέξουν 4 εκπαιδευτές εκ των οποίων τουλάχιστον  οι 2 με Δίπλωμα. 

● Ο χρόνος ψηφοφορίας δεν θα υπερβαίνει τα 2 λεπτά 

. 
● Σε περίπτωση που κάποιος Σύνεδρος αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενημερώνει τη γραμματεία η 

οποία αξιολογεί τη φύση του προβλήματος και μπορεί να προτείνει παράταση του χρόνου ψηφοφορίας. Η 
παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Αν το πρόβλημα δεν δύναται να λυθεί μέσα στο χρονικό 
διάστημα που έχει δοθεί αλλά υπάρχει  απαρτία, η ψήφος θα θεωρηθεί λευκή.  

 

ΥΠΕΡ 30 

ΚΑΤΑ 07 

ΛΕΥΚΟ 07 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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Τίτλος  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Σκεπτικό 

 
Με δεδομένο ότι η περιγραφή του Συνεδρίου Εκπαιδευτών χρήζει ανάλυσης, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια 
σημεία.  
 
Προτείνεται: 

Πρόταση 

Συμμετοχή 

Ως σύνεδροι, στο Συνέδριο συμμετέχουν Εκπαιδευτές με εντολή. 

Ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να συμμετέχουν: 

 Εκπαιδευτές χωρίς Εντολή 

 Οι Έφοροι των Κλάδων χωρίς εντολή Εκπαιδευτή – ή ένας εκ των βοηθών τους χωρίς εντολή 

Εκπαιδευτή 

 Η/Ο βοηθός Γενικής Εφόρου με αρμοδιότητα τις Κατασκηνώσεις χωρίς εντολή Εκπαιδευτή ή ένας 

εκ των βοηθών της/του χωρίς εντολή Εκπαιδευτή 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

σε όλες τις διαδικασίες του Συνεδρίου (ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις κλπ.) πλην της ψηφοφορίας των 

προτάσεων και των εκλογών. 

Οργάνωση Συνεδρίου 

Α. Απαρτία διεξαγωγής 

Το Συνέδριο συγκαλείται εφ’ όσον δηλώνει συμμετοχή τουλάχιστον το 1/3 των Εκπαιδευτών, που  δικαιούνται  να 
συμμετάσχουν ως Σύνεδροι. (Συνέδριο 2015)  

Β. Χρόνος Διεξαγωγής 

Το Συνέδριο Εκπαιδευτών στόχος είναι να πραγματοποιείται κάθε 2 έτη. 

Το Συνέδριο δύναται να προσδιορίζει εναλλακτικό χρόνο διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου, εφόσον υπάρχει 
τεκμηριωμένη ανάγκη και υπερψηφιστεί και εγκριθεί η σχετική πρόταση. 

Το Συνέδριο Εκπαιδευτών πραγματοποιείται διαδικτυακά εφόσον ανωτέρα βία το επιβάλει 

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συμμετοχή του 1/3 των Εκπαιδευτών, τότε το Τμήμα Εκπαιδεύσεων 
μεταθέτει την διεξαγωγή του Συνεδρίου κατά 6 μήνες, οπότε και θα πραγματοποιηθεί με όσους Εκπαιδευτές 
δηλώσουν συμμετοχή.  

Προετοιμασία 

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων αναλαμβάνει να ενημερώσει για την ημερομηνία και την πόλη διεξαγωγής του Συνεδρίου 
14 εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή του, ξεκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και λοιπών 
θεμάτων που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, αποστέλλοντας:  

ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 24/1/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ Νο 02β 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 ή 
13/2/2021 για κατηγορίες 
(Α1, Β2, Γ1, Γ2) 

 
Κατηγορία/Αριθμός: Γ 

  

Από: Γεώργιο Αρβάλη Υποστηρικτές:  
Αφροδίτη Νιφόρου 
Αλέξανδρος Κόρδας 
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1. Επιστολή με την ανακοίνωση του τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου και την οικονομική συμμετοχή 
των Συνέδρων. 

2. Την δήλωση συμμετοχής. Η προθεσμία κατάθεσης των δηλώσεων λήγει πέντε (5) εβδομάδες πριν 
το Συνέδριο. 

3. Το χρονοδιάγραμμα Συνεδρίου ως ακολούθως: 

● Έως οκτώ (8) εβδομάδες πριν το Συνέδριο Εκπαιδευτών, αποστολή των προτάσεων από το Τμήμα 
Εκπαιδεύσεων σε όλους τους Εκπαιδευτές, αποστολή φόρμας για προτάσεις εκλεγμένων μελών 
μαζί με λίστα των Εκπαιδευτών που έχουν δικαίωμα εκλογής. 

● Έως πέντε (5) εβδομάδες πριν το Συνέδριο Εκπαιδευτών όλοι οι Εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα 
υποβολής προτάσεων, αντιπροτάσεων ή τροποποιήσεων, όπως αυτό περιγράφεται στον 
Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων. 

● Δύο (2) εβδομάδες πριν το Συνέδριο το Τμήμα Εκπαιδεύσεων αποστέλλει στους Εκπαιδευτές που 
θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο: Ωρολόγιο πρόγραμμα, Λίστα Συμμετεχόντων, Απολογισμό του 
Τμήματος Εκπαιδεύσεων, Εντολές προς μελέτη από προηγούμενο Συνέδριο, Διαδικασίες 
Συνεδρίου, Κατατεθειμένες εγκαίρως προτάσεις-τροποποιήσεις. 

Ε. Πρόεδρος – Γραμματεία - Οργάνωση Συζητήσεων   

5. Πρόεδρος (ως έχει) 
6. Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Συνεδρίου Εκπαιδευτών αποτελείται από ένα Μέλος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, τη Γραμματεία 
του Τμήματος και 2 Εκπαιδευτές, που εκλέγονται κατά την έναρξη του Συνεδρίου. 

Οι αρμοδιότητες της γραμματείας είναι: 

Πριν το Συνέδριο:  
Διαχειρίζεται την αλληλογραφία, αποστέλλει την ενημέρωση, συγκεντρώνει τις δηλώσεις συμμετοχής και 
τις προτάσεις/ τροποποιήσεις /αντιπροτάσεις. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου:  
Ελέγχει αν υπάρχει πλειοψηφία, κρατάει πρακτικά, βοηθάει στην τελική καταγραφή των προτάσεων και 
παρέχει όποια άλλη γραμματειακή υποστήριξη χρειαστεί. 

Μετά το Συνέδριο:  
Συντάσσει τα Πρακτικά του Συνεδρίου Εκπαιδευτών τα οποία περιλαμβάνουν: τον κατάλογο των συνέδρων, 
τον Απολογισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, τις ψηφισμένες προτάσεις εγκεκριμένες ή μη από το ΔΣ του 
ΣΕΟ με τους ψήφους που έλαβαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα νέα εκλεγμένα Μέλη. 

ΥΠΕΡ 24 

ΚΑΤΑ 13 

ΛΕΥΚΟ 06 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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Τίτλος  

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Σκεπτικό 

 

Δεδομένου ότι δεν προβλέπει ο Κανονισμός του Τμήματος Εκπαιδεύσεων οποιαδήποτε διαδικασία σε περίπτωση 

παραίτησης των εκλεγμένων μελών πριν να λήξει η θητεία τους. 

 

Προτείνεται: 

Πρόταση 

(Προσθήκη στον Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, άρθρο 7 παράγραφος Α. Μέλη Τμήματος 
Εκπαιδεύσεων:) 
 
Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων μελών του Τμήματος:  
Α. αναλαμβάνουν οι επιλαχόντες που έχουν προκύψει από την ψηφοφορία κατά την εκλογική διαδικασία στο 
συνέδριο.  
Β. Σε περίπτωση άρνησης/κωλύματος και των επιλαχόντων, γίνεται μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παραίτηση 
του/των εκλεγμένου/ων μελών, εκ νέου, διαδικασία εκλογής. Με ευθύνη του Τμήματος αποστέλλεται φόρμα 
προτάσεων για νέο/νέα εκλεγμένα μέλη και αφού καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο γίνεται μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία 
ή με όποιο άλλο τρόπο  θα επιλέξει το Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 
 
Για την καταμέτρηση των ψήφων ορίζονται 2 μέλη του Τμήματος Εκπαιδεύσεων που θα έχουν οριστεί και 
ανακοινωθεί από την αρχή της διαδικασίας και δεν θα είναι υποψήφια.   
 

 

ΥΠΕΡ 34 

ΚΑΤΑ 07 

ΛΕΥΚΟ 02 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 

 

 

 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 03 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 13/2/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Γ1 

  

Από: ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

Υποστηρικτές :  
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 ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΤΑΣΗΣ Νο 04 

Προθεσμία υποβολής Κατηγορία/Αριθμός: Γ2 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 ή  

13/2/2021 για κατηγορίες  

(Α1, Β2, Γ1, Γ2)  

  

Από: Ασημένια Άνθη Υποστηρικτές: Μαρία 
 Ζαχαριάδου, 
 Μαριάννα 
 Ραψωματιώτη 

Τίτλος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Α.Ε.Δ.) 

Σκεπτικό 

Με δεδομένο ότι η Ε.Α.Ε.Δ. είναι μέρος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, και προκειμένου να διασφαλίζεται η 

εύρυθμη λειτουργία και των δύο μέσω του Κανονισμού λειτουργίας της Προτείνεται: 

Τροποποίηση 

Σύνθεση - Μέλη της Επιτροπής 

 

i. Η Επιτροπή αποτελείται από 3 εκλεγμένα Μέλη του Τμήματος Εκπαιδεύσεων και Μέλος του Τμήματος 

Εκπαιδεύσεων. 

ii. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγουν την/τον συντονιστή τους. 

 
Έργο της Επιτροπής: 

1. Βάσει του σταδίου προόδου και σύμφωνα με τις επιλογές και τις ανάγκες των Εκπαιδευτών, μεριμνά για 

την ισότιμη κατανομή τους στις διάφορες Φάσεις του Εκπαιδευτικού μας Σχήματος. 

2. Φροντίζει για την έγκαιρη ανάθεση των εκπαιδεύσεων στους Αρχηγούς τους. 

3. Στηρίζει κάθε Αρχηγό Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του Αρχηγείου του. 

4. Εισηγείται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων τα Διπλώματα Εκπαιδευτών. 

5. Προτείνει στο Τμήμα δράσεις και μέσα που στοχεύουν στην εκπαίδευση και διαρκή εξέλιξη των 

Εκπαιδευτών. 

6. Έχει την ευθύνη για την επικαιροποίηση της διαδικασίας ανάθεσης των Εκπαιδεύσεων 

7. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία προόδου των Εκπαιδευτών στην πλατφόρμα που 

διαχειρίζεται το Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 

8. Υλοποιεί τα μέρη του σχεδίου δράσης του Τμήματος Εκπαιδεύσεων που αφορούν το έργο της. 

9. Ενισχύει τους εκπαιδευτές και τους ενδυναμώνει, βάσει των αυτοαξιολογήσεων και αξιολογήσεων 

κάθε εκπαίδευσης. 

10. Συντάσσει την συστατική επιστολή που απαιτείται, για κάθε Εκπαιδευτή που    δηλώνει 

ενδιαφέρον για Υποτροφίες. 

 
Η Επιτροπή συνεργάζεται με: 

i. Τους Αρχηγούς της Τεχνικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για την προώθηση των Υποψήφιων 

Εκπαιδευτών 

ii. Τους Αρχηγούς Εκπαιδεύσεων για την πρόοδο των μελών του Αρχηγείου τους. 

iii. Τους Εφόρους Κλάδων για την επιλογή των Αρχηγών στις Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις 

iv. Την Έφορο Διεθνών Σχέσεων για την επιλογή του Αρχηγού της Τεχνικής Εκπαίδευσης 

«Διεθνές Διαβατήριο» 
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Λειτουργία Επιτροπής: 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού: 

i. Συνεδριάζει κάθε δίμηνο και πάντα στην αρχή της Οδηγικής χρονιάς, για την οργάνωση και υλοποίηση του 

έργου της 

ii. Συντάσσει και παρουσιάζει στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων τον ετήσιο απολογισμό προς έγκριση. 

iii. Παρουσιάζει στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων ετήσιο πλάνο δράσεων κάθε Μάιο, προς έγκριση. 
 

 

ΥΠΕΡ 26 

ΚΑΤΑ 15 

ΛΕΥΚΟ 03 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

32  

 

 

 

Τίτλος  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  

Σκεπτικό 

 

Με δεδομένο ότι όλες οι Εκπαιδεύσεις στον Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων εμπεριέχουν συγκεκριμένη θεματολογία και 

διαδικαστικές διευκρινίσεις, η Τ.Ε.Δ.Δ. είναι η μόνη Εκπαίδευση που δεν έχει. 

Προτείνεται: 

Πρόταση 

Σκοπός  

Οι Εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να:  

● συμμετέχουν σε κάποια Διεθνή Οδηγική/Προσκοπική Δραστηριότητα, ή για να οργανώνουν Διεθνή Οδηγική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα 

● συμμετέχουν και να εκπροσωπούν το ΣΕΟ σε Εθνικά ή Διεθνή FORUM.  
● προάγουν την ιδέα της παγκοσμιότητας στην Ομάδα, το Τοπικό τους Τμήμα ή κάθε άλλη Οδηγική τους δραστηριότητα. 

 

Θεματολογία:  

Παγκόσμιος Οδηγισμός  - WAGGGS- ευκαιρίες/δυνατότητες  (2.5h) 

Προγράμματα WAGGGS - Πακέτο δράσεων της WAGGGS για την Ημέρας Σκέψης (2.5h) 

Lobbying & Advocacy   (2h) 

Παρουσίαση της Ελλάδας, Οργάνωση Ελληνικής Βραδιάς (θεωρία και πράξη)(3h) 

Εθνικά θέματα (1.5h) 

Οργάνωση Ταξιδίου (1h)  

Χειρισμός Κρίσεων (1h) 

Ρόλος Ευθύνη Στελέχους (1.5h) 

 

 Δικαίωμα Συμμετοχής ως Εκπαιδευόμενοι έχουν:  

Στελέχη Ομάδων  

Εκπαιδευτές  

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 05 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Β1 

  

Από: ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

Υποστηρικτές :                  
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Μέλη Τοπικών Συμβουλίων, Τοπικοί Έφοροι,  

Έφοροι Κλάδων και Έφοροι Περιφέρειας  

Βοηθοί Εφόρων  

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:  

Να μιλούν καλά Αγγλικά, ή Γαλλικα, ή Ισπανικά, ή Αραβικά.  

(κάθε άλλη ξένη  γλώσσα είναι πρόσθετο προσόν) 

Να είναι τουλάχιστον 18 ετών 

Να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη Βασική Εκπαίδευση 

Να έχουν συμμετάσχει, ως μέλη Αρχηγείου, στην Ελλάδα σε τουλάχιστον μία κατασκήνωση.  

 

Διάρκεια:  

Δύο (2) ημέρες, ή 15 Εκπαιδευτικές ώρες. 

Αριθμός Εκπαιδευομένων:  

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα 

Αρχηγείο:  

- Αρχηγός:  Εκπαιδευτής/ τρια με Δίπλωμα και Εντολή  ή με Άδεια και εντολή (σε συνεργασία με Σύμβουλο Εκπαιδευτή 
με Δίπλωμα και Εντολή).               

- Μέλη: Εκπαιδευτές/τριες με  Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή 
- Ειδικοί:  αν κρίνεται απαραίτητο από το Αρχηγείο 

 
Τα μέλη του Αρχηγείου επιθυμητό είναι να έχουν παρακολουθήσει την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» και να έχουν 
συμμετάσχει σε κάποια δράση στο Εξωτερικό.  

Παρατηρήσεις: 

Την ευθύνη της Εκπαίδευσης έχει το Τμήμα Εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. 

 

ΥΠΕΡ 42 

ΚΑΤΑ 0 

ΛΕΥΚΟ 01 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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Τίτλος  

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Σκεπτικό 

Με δεδομένο ότι Εντολή Εκπαιδευτή σε άλλο Κλάδο από αυτόν της αρχικής εκπαίδευσης δίδεται υπό προϋποθέσεις 

από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων σε Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους Εκπαιδευτικούς ορίζοντές 

τους και να συμβάλουν ευρύτερα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε έναν άλλο Κλάδο. 

Πρόταση 

Να ενσωματωθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων η παράγραφος του Οργανισμού του 

ΣΕΟ που αναφέρεται στην παραπάνω πρόταση και να προστεθεί η παράγραφος που είναι σημειωμένη με κίτρινο.  

Σελ. 99 Οργανισμού: 

3. Προϋποθέσεις για αλλαγή του Κλάδου της/του Εκπαιδεύτριας/τή  

✔ να είναι Εκπαιδευτής με Εντολή στον αρχικό Κλάδο που έχει εκπαιδευτεί.  

✔ να έχει δουλέψει τουλάχιστον δύο χρόνια ως μέλος Αρχηγείου σε Ομάδα του άλλου Κλάδου την τελευταία 

τριετία και να είναι ενήμερος στις τρέχουσες εξελίξεις του νέου Κλάδου.  

✔ να έχει παρουσιάσει 1 θέμα  του νέου Κλάδου σε Εκπαιδευτική Δραστηριότητα ή Συνάντηση 

Περιφέρειας με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Εκπαιδεύσεων.  

Παρατηρήσεις Για να διατηρηθεί η εντολή Εκπαιδευτή, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της Εκπαιδεύτριας ή του 

Εκπαιδευτή σε εκπαίδευση των αντίστοιχων Κλάδων – όπως προβλέπεται από την Πρόοδο των Εκπαιδευτών - σε 

συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων, το οποίο θα καταχωρεί την πρόοδό του.  

Οι Εκπαιδευτές που στους καταλόγους αναγράφονται ως Εκπαιδευτές περισσοτέρων του ενός Κλάδου, θα πρέπει 

να εγκρίνονται από τους αντίστοιχους Κλάδους σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων, προκειμένου να 

διατηρήσουν τις εντολές τους στους αντίστοιχους Κλάδους.  

ΥΠΕΡ 30 

ΚΑΤΑ 10 

ΛΕΥΚΟ 03 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 
ΔΣ 20/2/2021: Δεν εγκρίνεται γιατί δεν διασφαλίζεται ότι γνωρίζει τον 2ο Κλάδο, κάνοντας ένα 
οποιοδήποτε θέμα, χωρίς να έχεις κάνει Πρόγραμμα ή Αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίο είναι 
εκφρασμένη η πρόταση, δεν προσφέρει τη βεβαιότητα ότι η προτεινόμενη αλλαγή θα συνεχίσει να 
εξασφαλίζει τα ποιοτικά κριτήρια του ισχύοντος. 

 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 06 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 13/2/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Β2 

  

Από:  ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

Υποστηρικτές :                   



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

35  

 

 ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΤΑΣΗΣ Νο 7 

Προθεσμία υποβολής Κατηγορία/Αριθμός: 

τροποποιήσεων: 24/1/2021 ή  
13/2/2021 για κατηγορίες  

(Α1, Β2, Γ1, Γ2)  

  

Από: Αλέξανδρο  Κορδά Υποστηρικτές 

 Έλενα Αβέρωφ, 

 Ματίνα Αγγελοπούλου 

 Ασημένια Άνθη, 

 Ασημάκης Βαλαβάνης, 

 Βασιλεία Καραΐσκου, 

 Πόλυ Λαζαρίδου, 

 Κατερίνα Πορτελάνου, 

 Βασίλης Φρέσκας 

Τίτλος 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 

Σκεπτικό 
Με δεδομένο ότι ο ρόλος του Αρχηγού-Συντονιστή Βασικής Εκπαίδευσης αφενός απαιτεί γνώσεις και εμπειρία για την 

στήριξη των Εκπαιδευτών καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης της αφετέρου δεν έχει άμεση εμπλοκή με τους 

Εκπαιδευόμενους ώστε να έχει μέριμνα υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσμετράται στην 

πρόοδο των Εκπαιδευτών. 
Σκεπτικό Τροποποίησης: 

Δεδομένης της ανάγκης οι συναντήσεις μεταξύ Αρχηγού-Συντονιστή Βασικής Εκπαίδευσης να βασίζονται στις 

ανάγκες του συνόλου και σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας, 

Προτείνεται: 

Τροποποίηση 

Βασική υποχρέωση του Αρχηγού-Συντονιστή Βασικής Εκπαίδευσης είναι να κάνει τουλάχιστον 2 ολομέλειες με τους 

Εκπαιδευτές που απαρτίζουν το Αρχηγείο του με την παρακάτω θεματολογία: 

 
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-Ολομέλεια (Ιανουάριος) 

❖ Γνωριμία 

❖ Παρουσίαση Εγχειριδίων 

❖ Παρουσίαση Διαδικασιών (επικοινωνία, καρτέλα προόδου, αξιολογήσεις) 
 

2η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-Ολομέλεια 

❖ Αξιολόγηση Πορείας Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

❖ Παρουσίαση Coaching-Mentoring (Ενδεικτικά) 

❖ Παρουσίαση SWOT ανάλυση & SMART στόχος (Ενδεικτικά) 

 

Βάσει των αναγκών του Αρχηγείου της Εκπαίδευσης, ο Αρχηγός-Συντονιστής έχει τη δυνατότητα να κάνει επιπλέον 

Ολομέλειες με τους Εκπαιδευτές για να καλύψει τυχόν ζητήματα ή ανάγκες που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία 

(πχ Microsoft 365, Online Tools κ.ά) 

  

ΥΠΕΡ 30 

ΚΑΤΑ 09 

ΛΕΥΚΟ 04 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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Τίτλος  

 
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σκεπτικό 

 
Με δεδομένο ότι αφενός τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου στην άσκηση του έργου τους απαιτείται να έχουν 
καλή γνώση του  κώδικα σωστής επικοινωνίας που διέπει τις σχέσεις με το εξωτερικό κοινό (γονείς, τοπικές 
Αρχές, φορείς)  με σκοπό την Ανάπτυξη του Οδηγισμού στον τόπου τους και αφετέρου δεν υπάρχει σχετική 
θεματική ενότητα στην Βασική Εκπαίδευση Μελών Τοπικού Συμβουλίου 
 
Προτείνεται:  
 

Πρόταση 

Να προστεθεί η παρακάτω ενότητα:  

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις - Επαφή με γονείς: με εμπλουτισμό του εγχειριδίου με αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 
  
 

 

 

ΥΠΕΡ 42 

ΚΑΤΑ 0 

ΛΕΥΚΟ 01 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 

 

 

 

 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 08 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Β1 

  

Από:  ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

Υποστηρικτές :                   
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 ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΤΑΣΗΣ Νο 09 

Προθεσμία υποβολής Κατηγορία/Αριθμός: Β2 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 ή  

13/2/2021 για κατηγορίες  

(Α1, Β2, Γ1, Γ2)  

  

Από: Ασημένια Άνθη Υποστηρικτές: Μαρία 
 Ζαχαριάδου, Μαριάννα 
 Ραψωματιώτη 

Τίτλος 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Σκεπτικό 

Με δεδομένο ότι απαιτείται οι διαδικασίες να είναι πάντοτε ακριβείς, σαφείς και γνωστές σε 

όλους και οι διαδικασίες της Βασικής Εκπαίδευσης απαιτείται να συμπληρωθούν και να 

διευκρινιστούν, 

Προτείνεται: 

Τροποποίηση 

Βασική Εκπαίδευση Στελεχών των Ομάδων 

Ολοκλήρωση: 

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

δραστηριότητες της Βασικής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων 

δεν μπορεί να ξεπερνά, το ενάμιση έτος ωστόσο, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη και 

κατόπιν συμφωνίας του Τοπικού Εφόρου του Εκπαιδευόμενου με τον Αρχηγό της 

Εκπαίδευσης, το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί. Κατόπιν αυτού ο Αρχηγός 

Εκπαίδευσης- Συντονιστής Βασικής ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 

Σε περίπτωση αποχώρησης του Εκπαιδευόμενου από την Εκπαίδευση, με δική του 

υπαιτιότητα, μπορεί να ξεκινήσει ξανά αλλά από την αρχή, δηλώνοντας και πάλι το 

ενδιαφέρον του στο Τμήμα και, αν είναι εντός διετίας, χωρίς νέα καταβολή οικονομικής 

συμμετοχής. 

Σύνθεση Αρχηγείου 
 

Αρχηγός-Συντονιστής Βασικής: Εκπαιδευτής με Δίπλωμα και Εντολή ή με Άδεια και Εντολή 

που συνεργάζεται με Σύμβουλο Εκπαιδευτή με Δίπλωμα και Εντολή. 

Μέλη: Εκπαιδευτές με 

Εντολή Εντολή   Αριθμός 

Εκπαιδευτών:   

Ανάλογος του αριθμού των Εκπαιδευόμενων και όχι παραπάνω από 10. 
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Ανώτατος αριθμός Εκπαιδευόμενων ανά Εκπαιδευτή: 4. 

 

ΥΠΕΡ 27 

ΚΑΤΑ 08 

ΛΕΥΚΟ 08 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Δεν εγκρίνεται. Το ΔΣ διαφωνεί στο μεγάλο χρονικό διάστημα της 
παράτασης της εκπαίδευσης και στη μη καταβολή επιπλέον οικονομικής συμμετοχής 
σε περίπτωση εκ νέου έναρξης της εκπαίδευσης. 
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Τίτλος  

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Σκεπτικό 

 

Με δεδομένο ότι πρέπει να δίνεται  στα εκπαιδευόμενα Στελέχη η δυνατότητα επιλογής του τρόπου 

παρακολούθησης της Βασικής Εκπαίδευσης είτε εξ αποστάσεως (12μηνο)  είτε δια ζώσης,  με την ίδια θεματολογία 

Προτείνεται: 

Πρόταση 

Σκοπός της Εκπαίδευσης 

Κάθε Εκπαιδευόμενος να εφαρμόσει τουλάχιστον μια φορά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με το ρόλο του, έτσι ώστε βιώνοντάς τες να αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που 

απαιτούνται, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

● Να συνειδητοποιήσουν τον σκοπό και τις αξίες του Οδηγισμού, λοιπά χαρακτηριστικά της 
Οργάνωσης, καθώς και τις ευκαιρίες που αυτός προσφέρει για προσωπική ανάπτυξη. 
● Να κατανοήσουν την Οδηγική μέθοδο και να είναι σε θέση να διακρίνουν από ποια μέρη αποτελείται 
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. 
● Να αποκτήσουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να βιώνουν τη ζωή στη φύση με 
άνεση και ασφάλεια. 
● Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν συνειδητά όλα τα παραπάνω στη Συγκέντρωση, την εκδρομή και 
άλλες δράσεις της Ομάδας τους, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ηλικίας των παιδιών και έχοντας 
συναίσθηση της ευθύνης του ρόλου τους. 
● Να είναι σε θέση να ενημερώνουν επαρκώς γονείς, παιδιά, φίλους κ.ά. για τον Οδηγισμό και να 
εκπροσωπούν την Οργάνωση σε τοπικό επίπεδο. 
● Να αναγνωρίζουν την αξία του να είσαι ενεργός πολίτης και να παρέχουν ανάλογα ερεθίσματα και 

ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση και δράση στην Ομάδα τους. 

Δομή Εκπαίδευσης 

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

▪ Ένα  τριήμερο δια ζώσης – βιωματική εφαρμογή 
▪ Τετράμηνη παρακολούθηση εξ αποστάσεως Εκπαιδευόμενου από Εκπαιδευτή, μέλος του Αρχηγείου 
της Εκπαίδευσης 
▪ Συμμετοχή σε κατασκήνωση 
 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 10 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Α2 

  

Από:   Νικολέτα Θάνου Υποστηρικτές :                    
Κατερίνα Πορτελάνου, 
Δήμητρα Γκέσουρα 
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Θεματολογία τετράμηνου 

Στην τετράμηνη παρακολούθηση εξ αποστάσεως που έπεται του τριημέρου, ο Εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

εφαρμόσει όσα έμαθε στην Εκπαίδευση και να καλύψει τις θεματικές ενότητες που δεν αναπτύχθηκαν στο τριήμερο 

Θεματολογία 3ημέρου 

Όλα τα υπόλοιπα που δεν αναφέρονται στη θεματολογία τετράμηνου και κατασκήνωσης. 

Υλικό 

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης   

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Βασικής Εκπαίδευσης  

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Βασικής δια ζώσης  

Σύνθεση Αρχηγείου 

Αρχηγός: Εκπαιδευτής με Δίπλωμα και Εντολή ή Εκπαιδευτής με Άδεια και Εντολή σε συνεργασία  με  

Εκπαιδευτή με Δίπλωμα και Εντολή. 

Μέλη: 1-2 Εκπαιδευτές με Εντολή ανά Κλάδο. 

Μετά το τριήμερο οι  Εκπαιδευτές του Κλάδου θα αναλάβουν τους Εκπαιδευόμενους του Κλάδου τους, για 

να συνεχίσουν μαζί τους την τετράμηνη παρακολούθηση. Κάθε Εκπαιδευτής μπορεί να υποστηρίζει  έως 4 

Εκπαιδευόμενους. Αν οι Εκπαιδευόμενοι σε κάποιον Κλάδο είναι περισσότεροι από 4, τότε με ευθύνη του 

Αρχηγού Εκπαίδευσης/Συντονιστή της Περιφέρειας ορίζεται ένας ακόμα Εκπαιδευτής.  

Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 

Η Εκπαίδευση ολοκληρώνεται, όταν ο Εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες που 

προβλέπονται και στείλει την γραπτή αξιολόγησή σου στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 

 

ΥΠΕΡ 25 

ΚΑΤΑ 15 

ΛΕΥΚΟ 03 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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Τίτλος  

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Σκεπτικό 

Με δεδομένο ότι πρέπει να δίνεται  στα εκπαιδευόμενα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου η δυνατότητα επιλογής του 

τρόπου παρακολούθησης της Βασικής Εκπαίδευσης είτε εξ αποστάσεως (12μηνο)  είτε δια ζώσης,  με την ίδια 

θεματολογία 

Προτείνεται: 

Πρόταση 

Σκοπός της Εκπαίδευσης 

Κάθε Εκπαιδευόμενος να εφαρμόσει τουλάχιστον μια φορά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με το ρόλο του, με σκοπό να αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, για να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου. 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Οι Εκπαιδευόμενοι: 

● Να συνειδητοποιήσουν τον σκοπό και τις αξίες του Οδηγισμού, λοιπά χαρακτηριστικά της 
Οργάνωσης, καθώς και τις ευκαιρίες που αυτός προσφέρει για προσωπική ανάπτυξη. 
● Να κατανοήσουν την Οδηγική μέθοδο και να είναι σε θέση να διακρίνουν από ποια μέρη αποτελείται 
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. 
● Να είναι σε θέση να ενημερώνουν επαρκώς γονείς, παιδιά, φίλους κ.ά. για τον Οδηγισμό και να 
εκπροσωπούν την Οργάνωση σε τοπικό επίπεδο. 
● Να αναγνωρίζουν την αξία του να είσαι ενεργός πολίτης και να παρέχουν ανάλογα ερεθίσματα και 

ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση και δράση στο Τοπικό τους. 

 

Δομή Εκπαίδευσης 

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

▪ Ένα  τριήμερο δια ζώσης – βιωματική εφαρμογή 
▪ Τετράμηνη παρακολούθηση εξ αποστάσεως Εκπαιδευόμενου από Εκπαιδευτή, μέλος του Αρχηγείου 
της Εκπαίδευσης 

 

Θεματολογία τετραμήνου 

Στην τετράμηνη παρακολούθηση εξ αποστάσεως  που έπεται του τριημέρου, ο Εκπαιδευόμενος θα 

πρέπει να εφαρμόσει όσα έμαθε στην Εκπαίδευση.  

Υλικό 

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Μελών Τοπικών Συμβουλίων  

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 11 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Α2 

  

Από:    Ματούλα Τσιτσιλιώνη Υποστηρικτές :                     
Δήμητρα Γκέσουρα,          
Ευγενία Σαμαρά 
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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Βασικής Εκπαίδευσης  

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Βασικής Εκπαίδευσης δια ζώσης  

Σύνθεση Αρχηγείου 

Αρχηγός: Εκπαιδευτής με Δίπλωμα και Εντολή ή Εκπαιδευτής με Άδεια και Εντολή που θα έχει μαζί 

του Εκπαιδευτή με Δίπλωμα. 

Μέλη: 1-2 τουλάχιστον Εκπαιδευτές με Εντολή  

Μετά το τριήμερο οι  Εκπαιδευτές θα αναλάβουν τους Εκπαιδευόμενους, για να συνεχίσουν μαζί τους 

την τετράμηνη παρακολούθηση. Κάθε Εκπαιδευτής μπορεί να υποστηρίζει έως 4 Εκπαιδευόμενους. 

Αν οι Εκπαιδευόμενοι είναι περισσότεροι από 4, τότε με ευθύνη του Συντονιστή της Περιφέρειας 

ορίζεται ένας ακόμα Εκπαιδευτής.  

Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 

Η Εκπαίδευση ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες που 

προβλέπονται και στείλει την γραπτή αξιολόγησή του στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ανωτέρας βίας το δια ζώσης κομμάτι της συγκεκριμένης Εκπαίδευσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά:  

Δομή Εκπαίδευσης 

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

▪ 12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΩΡΕΣ (οι οποίες μπορούν να γίνουν μέσα σε διάστημα έως 2 εβδομάδων) 
▪ Τετράμηνη παρακολούθηση εξ αποστάσεως Εκπαιδευόμενου από Εκπαιδευτή, μέλος του Αρχηγείου 
της Εκπαίδευσης 

Θεματολογία, Σύνθεση Αρχηγείου, Ολοκλήρωση κλπ (ως ανωτέρω)  

 

ΥΠΕΡ 27 

ΚΑΤΑ 08 

ΛΕΥΚΟ 08 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021 
 

43  

 

 

Τίτλος  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Σκεπτικό 

Με δεδομένο ότι: 

Σκοπός του Τμήματος Εκπαιδεύσεων είναι η εκπαίδευση όλων των ενήλικων μελών του ΣΕΟ, με στόχο να 

ενισχυθούν με όλα τα απαραίτητα για το ρόλο τους εφόδια, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 

του σκοπού του Οδηγισμού (Κανονισμός Τμήματος Εκπαιδεύσεων, σ. 5 ) 

Ακόμα, το σύστημα εκπαιδεύσεων του ΣΕΟ έχει σαν στόχο : 

● να αναπτύσσει Ηγέτες , 

●  να υποστηρίζει ρόλους [ η εκπαίδευση αυτή μέσα από την καλύτερη αντίληψη του εαυτού του υποστηρίζει 
τον ρόλο του στελέχους στον Οδηγισμό ]  

και είναι εναρμονισμένο  

● με τη στρατηγική του ΣΕΟ,  

● με τις αξίες του Οδηγισμού [βλ Παράρτημα]  

● με τις εκπαιδευτικές μεθόδους  

● και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών [ το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή & μερικές από τις 
ικανότητες προς βελτίωση είναι αυτές που η Παγκόσμια οργάνωση προτείνει ως επιθυμητές]  

 

Προτείνεται: 

Πρόταση 

Εκπαίδευση Νέοι Ορίζοντες 

 
Η αντίληψη του εαυτού μας και της εικόνας μας, συνήθως είναι δυνατή μέσα από αυτά που θεωρούμε ότι μπορούμε 
να κάνουμε ή και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, από τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας. Η Εκπαίδευση αυτή δίνει 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με υλικό και τεχνικές  που μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο 
ολοκληρωμένη έκφραση του δυναμισμού τους. 
 
Σκοπός: 
 

Ο σκοπός της Εκπαίδευσης είναι ο  Εκπαιδευόμενος να καλλιεργήσει και να αναπτύξει  ικανότητες (προσωπική 
ανάπτυξη), απαραίτητες για μια πιο αποδοτική προσαρμογή στην καθημερινότητα και  που θα τον βοηθήσουν 
ουσιαστικά  και στον ρόλο του στα Οδηγικά δρώμενα.  
 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους: 
 

- Να βελτιώσουν (μέσα από ασκήσεις κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, διαλογικών 
αντιπαραθέσεων, κατανόηση καταστάσεων και μοντελοποίηση διαδικασιών) την αντίληψη του εαυτού 
τους.  

-  Να ανακαλύψουν  την σημασία που έχει η διαρκής βελτίωση τους έτσι ώστε να προσπαθούν συνειδητά 
για αυτήν.  

 
Ενδεικνυόμενες εκπαιδευτικές μέθοδοι: 
 

Εννοιολογικό Πλαίσιο βασισμένο  σε Mentoring & Coaching  
 
Υλικό: 

- Διάφορες πηγές σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας και ανάπτυξης  ικανοτήτων 

Ημ. διανομής: 5/1/2021 ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 12 

Προθεσμία υποβολής 
τροποποιήσεων: 24/1/2021 

Κατηγορία/Αριθμός: Α2 

  

Από:    Σόφη Κώττη Υποστηρικτές :                     
Νικολέτα Θάνου, 
Κατερίνα Πορτελάνου 
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- Πρακτική άσκηση μέσα από την καθημερινότητα και  διαδικασίες  της Οδηγικής Ομάδας του συμμετέχοντος  

- Πηγές σχετικές με  Mentoring & Coaching 
 
Θέματα: 
 

Στην  εκπαίδευση αυτή ο Εκπαιδευτής βοηθάει -μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες - τον Εκπαιδευόμενο να 
αντιληφθεί πως μπορεί αυτός/η , να αναπτύξει ικανότητες και αφού κάνει πράξη  τις διαδικασίες, να τις βελτιώσει.   
Οι ικανότητες είναι : 

1) Συνεργασία  
2) Δημιουργικότητα / Κριτική σκέψη  
3)  Επικοινωνία (διαπροσωπική & εσωτερική) 
4) Αναστοχασμός  
5) Συναισθήματα  

 
Εκπαιδευτικές Συνθήκες - Διαδικασία:  
 Όσο το Στέλεχος ή Μέλος του Τ.Σ. εργάζεται στην Ομάδα του ή στο Τ.Σ., συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτή. Στις 

συναντήσεις τους συζητάνε την εξέλιξη του, τους προβληματισμούς του και τις σκέψεις του στα υπό 

συζήτηση θέματα, τα οποία μπορεί να είναι μέρος της καθημερινότητας ή και  της Οδηγικής δραστηριότητας του 

Στελέχους. Η συνεργασία αυτή διαρκεί 3-5 μήνες. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, αν 

το επιτρέπουν οι συνθήκες.  

 Σύνθεση Αρχηγείου:  

Το  Τμήμα Εκπαιδεύσεων αναθέτει  σε εκπαιδευτή τον εκπαιδευόμενο, όπως κάνει και στις άλλες εκπαιδεύσεις.  
Κριτήρια όπως εντοπιότητα, προηγούμενη αλληλεπίδραση (αν υπάρχει) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, η 
ηλικία, ο Κλάδος και η Οδηγική  εμπειρία, συνεκτιμώνται.   
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Στην εκπαίδευση αυτή  μπορεί να συμμετάσχει κάθε Εκπαιδευόμενος που έχει ολοκληρώσει την Βασική  
Εκπαίδευση.   
 
 
Ολοκλήρωση: 
 

Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του 3 - 5 μήνες για να ολοκληρώσει αυτή την Εκπαίδευση, η οποία  
ολοκληρώνεται όταν ο Εκπαιδευόμενος, αφού έχει χρησιμοποιήσει τις προτεινόμενες τεχνικές σε Οδηγικό πλαίσιο, 
έχει βελτιώσει, σύμφωνα με την άποψη του και αυτή του εκπαιδευτή, τις συγκεκριμένες δεξιότητες/ικανότητες. 
 
Κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να εκπληρώνει τις ταμειακές υποχρεώσεις του προς το Τμήμα Εκπαιδεύσεων με το 

ποσό που ορίζεται αντιστοίχως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Ο. και να διαθέτει ταυτότητα μέλους του ΣΕΟ 

για το τρέχον έτος.   

Σημείωση: σε περίπτωση υπερψήφισης της πρότασης και έγκρισής της από το Δ.Σ., το Τμήμα Εκπαιδεύσεων θα 

προσαρμόσει  αναλόγως τα εγχειρίδια Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου των Ν. Οριζόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσαρμοστεί το σχεδιάγραμμα στη σελ 23 και η περιγραφή του εκπαιδευτικού σχήματος 

στη σελ 26 του ισχύοντος Κανονισμού Εκπαιδεύσεων. 

ΥΠΕΡ 28 

ΚΑΤΑ 10 

ΛΕΥΚΟ 5 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 

 

ΔΣ 20/2/2021: Εγκρίνεται 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Για αυτό το Συνέδριο, αλλά και για την  όλη την πορεία μας,  

ευχαριστούμε θερμά: 

 

Την κα Ρίτα Πανουργιά, όχι μόνο για τις δωρεές της στην Υποτροφία Πιπινοπούλου, 

αλλά και για τη συνολική συμμετοχή της στις  διαδικασίες της Υποτροφίας, από το 

ξεκίνημα. 

 

Την Κατερίνα Τσεκούρα, για την επιμέλεια ενός μεγάλου όγκου κειμένων, αλλά και τη 

θετική της υποστήριξη του  έργου μας. 

 

Την Τεχνική Ομάδα του Συνεδρίου: Χριστίνα Αντζιά, Eύα Θάνου και Βλάση Κουτσό, 

από Τ.Τ. Ηλιούπολης, που στήριξαν αυτή μας την προσπάθεια. 

 

Τον Κωνσταντίνο Μουστικιάδη, από το Τ.Τ. Ραφήνας, για την επιμέλεια των βίντεο. 

 

Την Ελένη Κωνσταντινίδου, από Τ.Τ. Θεσσαλονίκης, για τις πολύτιμες συμβουλές της  

για το διαδικτυακό Συνέδριο. 

 

Την Χρύσα Αλιφέρη, την Τόνια Πάττα και την Σόφη Κώττη για τις παρουσιάσεις τους 

στα Εκπαιδευτικά θέματα. 

 

Όλους τους Εκπαιδευτές που στάθηκαν δίπλα στην Εκπαιδευτική διαδικασία, είτε τώρα 

είτε στο παρελθόν, και αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη 

των Εκπαιδευομένων αλλά και του Οδηγισμού γενικότερα. 


