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Περιεχόμενο, ύλη και θεματολόγιο Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
εκπαίδευσης Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
Γενικά
Στο πλαίσιο του Κανονισμού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. το
συγκεκριμένο έντυπο αναλύει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο , την ύλη και το θεματολόγιο
των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων της Εκπαίδευσης Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
Η Εκπαίδευση Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων αποτελείται από 4 Εκπαιδευτικές
Ενότητες που μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε 2 συνεχόμενες ημέρες είτε ανά δύο
Εκπαιδευτικές Ενότητες σε μία ημέρα.
Για την καταγραφή / επιλογή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ελήφθη υπόψη ότι πολλά μέλη
των Ε.Π.Π. δεν ήταν ποτέ Βαθμοφόροι και δεν είχαν μια επαφή με την Προσκοπική
Εκπαίδευση.
Κύριος στόχος των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων είναι να δίνουν στους Εκπαιδευόμενους
γνώσεις και ικανότητες τέτοιες που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν το σκοπό που ορίζει
για τις ΕΠΠ ο Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων

Εκπαιδευτικές Ενότητες
Π1. O Προσ κοπισ μ ός (Παγ κόσ μιος - Ελ λ ην ικός )

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
✓
✓
✓
✓

✓

Εξηγούν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το ΣΚΟΠΟ του Προσκοπισμού και να περιγράφουν τα οκτώ
στοιχεία της ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.
Διακρίνουν τα μέρη της ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ και να αναφέρουν τις λέξεις κλειδιά
(Αρχές) των άρθρων του ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ.
Παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές την Ιστορία του Ελληνικού και Παγκόσμιου
Προσκοπισμού
Περιγράφουν σε γενικές γραμμές τη λειτουργία της Οργάνωσης της Προσκοπικής
Κίνησης, κατανοούν τον σκοπό, το έργο του και ενημερώνονται για τις στρατηγικές
κατευθύνσεις που δίνει στις Εθνικές Οργανώσεις.
Κατανοούν τη θέση του ΣΕΠ μέσα στην Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση και
ενημερώνονται για τις στρατηγικές προτεραιότητες του Σ.Ε.Π. και πως αυτές
εναρμονίζονται με την Στρατηγική του Παγκόσμιου Προσκοπισμού.

Σελίδα : 1

Π2 Σκοπός Οργ άν ω σ η και Λ ειτουργ ία Ε.Π.Π

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
Εξηγούν τον σκοπό της Ε.Π.Π και ποια μπορεί να είναι Μέλη της Ε.Π.Π.
Αναγνωρίζουν τα Όργανα της Ε.Π.Π. τα καθήκοντα και τον τρόπο λειτουργείας της
Εξηγούν τις λειτουργίες της Ε.Π.Π, τον τρόπο ίδρυσης, διάλυσης και εργασίες που κάνει
κάθε όργανο της Ε.Π.Π.
✓ Αναλύουν τους Οικονομικούς Πόρους των ΕΠΠ και την οικονομική διαχείριση αυτών
✓
✓
✓

Π3. Οργ άν ω σ η και Διοίκη σ η Σ.Ε.Π. και Σύσ τημα Προσ κοπικώ ν
Τμημάτ ω ν .

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
✓

✓
✓
✓

Αναφέρουν τη νομική υπόσταση του ΣΕΠ, να περιγράφουν τι είναι ο Οργανισμός και
ποια είναι τα κύρια στοιχεία που αναφέρονται σε αυτόν (Σκοπός, Γενική Συνέλευση,
Διοικητικό Συμβούλιο, Μέλη ΣΕΠ, Περιφερειακή Οργάνωση κ.λπ.), καθώς και σε τι
αφορούν οι Κανονισμοί.
Αναφέρουν τα κύρια καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.
Αναλύουν τις σχέσεις της Ε.Π.Π. με τα Προσκοπικά Συστήματα και με την Περιφερειακή
Εφορεία
Κατανοούν το λόγο ύπαρξης της ΚΕΠΠΕ και τον τρόπο συνεργασίας με αυτή

Π4. Πρόγ ραμμα της Ε.Π.Π
Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
✓
✓
✓

Αναλύουν το Πλαίσιο Συνεργασίας των Ε.Π.Π. με τα Προσκοπικά Συστήματα και τις
Περιφερειακές Εφορείες.
Εξηγούν πως γίνεται ο Προγραμματισμός Έργου και ποιες είναι οι Δράσεις των Ε.Π.Π
Δημιουργούν Προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα μέλη των Ε.Π.Π.

Σελίδα : 2

