ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ

Παράρτημα # 1

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος :
Περιγραφή :

Αναφέρεται :
Είναι υπεύθυνος :
Επικοινωνεί :

Προϋποθέσεις :

Επίσης :

Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Υ.Α.Λ.), Υπαρχηγός Ομάδος Προσκόπων (Υ.Ο.Π.),
Υπαρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών (Υ.Κ.Α.)
Υποστήριξη στην υλοποίηση της Παιδαγωγικής Πρότασης του Κλάδου και στην
εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία του
αντίστοιχου Κλάδου και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. Η διασφάλιση της Ασφάλειας
των μελών και των δράσεων και η εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας. Η από
κοινού με τους υπόλοιπους Υπαρχηγούς του Τμήματος εξασφάλιση της Διοίκησης
και της Αποτελεσματικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Τμήματος, η τήρηση των
Αρχών και του Σκοπού της Κίνησης και η Εφαρμογή του Οργανισμού και
Κανονισμών του Σ.Ε.Π.
Στον Αρχηγό Συστήματος και στον Αρχηγό Τμήματος .
Όλα τα μέλη του Τμήματος.
Μέλη που ανήκουν στο Τμήμα.
Άλλους Υπαρχηγούς του Τμήματος.
Γονείς και κηδεμόνες των παιδιών και των νέων του Τμήματος.
Άλλα άτομα και φορείς από το περιβάλλον των παιδιών και των νέων.
Αρχηγό και Υπαρχηγούς του Συστήματος.
Βαθμοφόρους των άλλων Τμημάτων του Συστήματος.
Περιφερειακό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας.
Τοπικό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Τοπικής Εφορείας (όπου υπάρχει)
Έφορο του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας
Εργασίας του Κλάδου.
Έφορο του Κλάδου της Γενικής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας του
Κλάδου.
Ελληνική Ιθαγένεια
Ηλικία 18 – 45 ετών (ανάλογα με τον Κλάδο).
Λευκό Ποινικό Μητρώο.
Λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον Κανονισμό
Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 4ο 2 και 4
Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
Χαίρει εκτίμησης της τοπικής και ευρύτερης Κοινωνίας.
Είναι σε θέση να προάγει το έργο της Κίνησης στον χώρο που δραστηριοποιείται το
Σύστημα.
Διαθέτει την ικανότητα διαπαιδαγώγησης παιδιών, εφήβων, νέων και νεανίδων,
ανάλογα με τον Κλάδο που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Αποδοχή των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Κύρια καθήκοντα :
 Φροντίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την σωστή διαπαιδαγώγηση των
μελών του Τμήματος, μέσω της σωστής εφαρμογής της μεθοδολογίας του αντίστοιχου Κλάδου.
 Φροντίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος, με κύριο οδηγό το Προσωπικό του
Παράδειγμα, να προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη του Τμήματος, να τα ενθαρρύνει, να
παρακολουθεί και να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, να τα βοηθά να ανακαλύπτουν τις






















δυνατότητες που διαθέτουν, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα
αλληλοσεβασμού και εκτίμησης.
Υποστηρίζει την παροχή ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού και ισορροπημένου Προσκοπικού
Προγράμματος στα μέλη του Τμήματος, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες, προσδοκίες και
ενδιαφέροντα των μελών του.
Εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελών του Τμήματος (σωματική, λεκτική, ψυχική – σεξουαλική,
συναισθηματική, υγιεινή) και την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, καθώς και την ασφάλεια
των δράσεων που υλοποιούμε, τον χώρο που κινούμαστε (εστία, πόλη, φύση, διαδίκτυο) και των
μέσων (σκάφη, κατασκηνωτικό υλικό, υλικό προγράμματος, εποπτικό υλικό, ηλεκτρολογικά
εργαλεία, κλπ) που χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών
Θεμάτων και Προσκοπικών Δράσεων και λοιπών Κανονισμών του Σ.Ε.Π.
Υποστηρίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους ώστε να υλοποιούνται οπωσδήποτε οι
προβλεπόμενες δράσεις υπαίθρου, εκδρομές, κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις και ταξίδια,
αναγνωρίζοντας την Φύση ως το κατ εξοχήν περιβάλλον που «παίζεται το Προσκοπικό Παιχνίδι».
Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος στο να κατευθύνει, να παρακολουθεί,
να συντονίζει και να αξιολογεί την δραστηριότητα των ενηλίκων και των ανηλίκων μελών του
Τμήματός του.
Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος ώστε να επιδιώκει την ανάπτυξη του
Τμήματος και ο αριθμός των μελών να είναι σύμφωνος με τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό
των Κλάδων.
Υποστηρίζει την συνέχεια της Προσκοπικής Αγωγής με την ομαλή μετάβαση των μελών του
Τμήματος από Κλάδο σε Κλάδο.
Διασφαλίζει την σωστή επικοινωνία και φροντίζει για την σωστή εικόνα της Κίνησης στο ευρύτερο
κοινωνικό περίγυρο.
Σε συνεργασία με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος αναπτύσσει, διατηρεί και προάγει τις
σχέσεις με τους γονείς των μελών του Τμήματος και τους ενημερώνει σχετικά με την πρόοδό τους.
Φροντίζει για την προσωπική του ανάπτυξη και εκπαίδευση.
Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την σωστή και αποτελεσματική
λειτουργία του Τμήματος, την κατάρτιση και την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, την τήρηση
των Αρχών και του Σκοπού, καθώς και την εφαρμογή του Οργανισμού και των Κανονισμών του
Σ.Ε.Π. μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, προόδου και αρμονικών σχέσεων.
Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την εφαρμογή των Κριτηρίων
Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου.
Φροντίζει με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την διατήρηση και προαγωγή των
παραδόσεων του Τμήματος συμβάλλοντας στη δημιουργία της ιστορίας του Συστήματος.
Συνεργάζεται με τον Αρχηγό του Συστήματος, τους λοιπούς Βαθμοφόρους και μέλη της Ε.Κ.Σ. του
Συστήματος.
Συμμετέχει ενεργά στα Συμβούλια του Συστήματος και λοιπά συλλογικά όργανα λήψης
αποφάσεων.
Συμμετέχει στην διαδικασία ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος και του Περιφερειακού Εφόρου.
Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την ανάπτυξη και πρόοδο του
Συστήματός του και συνεργάζεται με τα ανώτερα κλιμάκια για την υλοποίηση στόχων και
προγραμμάτων τους.
Συνεργάζεται με τον Έφορο Κλάδου και συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του Κλάδου της
Περιφερειακής Εφορείας για την σωστή οργάνωση, πρόοδο και σωστή ανάπτυξη του Κλάδου.
Μετέχει των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο Σ.Ε.Π. ανάλογα με την περίπτωση
(Συμβούλιο Συστήματος, Συνέδριο Περιφέρειας, Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π., Πανελλήνιο Προσκοπικό
Συνέδριο, Ομάδες Εργασίας, κλπ).

Γενικότερα μπορεί να αναλάβει μέρος των καθηκόντων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Αρχηγός
Τμήματος, στο πλαίσιο καταμερισμού έργου μεταξύ των μελών του Επιτελείου του Τμήματος.

Βιβλιογραφία :
Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π.
Role description for a Section Leader. The Scout Association
Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων και Προσκοπικών Δράσεων
Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου / Ενότητα Ε6 – Ασφάλεια μελών δράσεων
Αξιολόγηση Προσκοπικού Συστήματος
Στοιχεία από το θέμα των Βασικών «ο Αρχηγός του Τμήματος».

Γιώργος Χουρδάκης
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