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Προ-απαιτούμενα και Στάδιο Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Ενοτήτων
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., η εκπαίδευση των
Ενήλικων Στελεχών αποτελείται από 5 Κύκλους Εκπαίδευσης.







Τον Προπαρασκευαστικό Κύκλο
Τον Κύκλο Προσκοπικής Μεθοδολογίας
Τον Κύκλο Ηγεσίας
Τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής, για τον Κλάδο Λυκοπούλων και τον Κλάδο Προσκόπων,
Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου για τον Κλάδο Ανιχνευτών και Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων –
Ταξίδι, για τον Κλάδο Προσκοπικού Δικτύου
Τον Κύκλο Διακριτικού Δάσους

Περιγραφή εκπαιδευτικής διαδικασίας
Όπως είναι γνωστό, μετά τον Προπαρασκευαστικό Κύκλο ακολουθεί ο Κύκλος της Μεθοδολογίας.
Ο Κύκλος αυτός δίνει στα Ενήλικα Στελέχη τις γνώσεις που τους είναι απαραίτητες για να μάθουν πώς
να υλοποιούν το προσκοπικό πρόγραμμα στον Κλάδο που δραστηριοποιούνται.
Ο Κύκλος Μεθοδολογίας αποτελείται από περίπου 11 Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι οποίες χωρίζονται
σε δύο βασικές κατηγορίες.
Στις κοινές για όλους τους Κλάδους Εκπαιδευτικές Ενότητες (Β1 έως Β4) και στις κατά Κλάδο
Εκπαιδευτικές Ενότητες (Β5 έως Β11).

1. Νέο-εισερχόμενο Ενήλικο Στέλεχος στον Κύκλο Μεθοδολογίας
Η εκπαίδευση ενός νέο-εισερχόμενου Ενήλικου Στελέχους συνεχίζεται στον Κύκλο Μεθοδολογίας και
το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει, είναι να παρακολουθήσει με όποια σειρά θέλει και με όποια
μέθοδο τον εξυπηρετεί, τις Εκπαιδευτικές Ενότητες:
Β4. 5 Τομείς Ενδιαφερόντων και 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης
Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων – Βασικές αρχές λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων
Β1. Οι Αρχές μας στην πράξη
Β3. Χαρακτηριστικά ηλικίας
Όλες οι Εκπαιδευτικές Ενότητες θα υλοποιούνται με 2 μεθόδους, δια ζώσης ή με e-learning.
Η πρώτη και βασική αλλαγή που θα γίνει με την νέα προσκοπική χρονιά είναι ότι από τις παραπάνω
Εκπαιδευτικές Ενότητες, σε αυτό το σημείο, αφαιρέθηκε το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής. Έτσι

λοιπόν, για να θεωρηθεί ότι ένας Βαθμοφόρος παρακολούθησε επιτυχώς μια από τις παραπάνω
Εκπαιδευτικές Ενότητες πρέπει να κάνει μόνο το στάδιο παρακολούθησης.

1.1. Εκπαιδευτική Ενότητα Β30 ως στάδιο εφαρμογής στις Β1,Β2,Β3,Β4
Το στάδιο εφαρμογής δεν έχει καταργηθεί. Έχει βελτιστοποιηθεί, συνοψίζοντας τις τέσσερις
πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω Εκπαιδευτικών Ενοτήτων σε μία. Κάθε Ενήλικο Στέλεχος
καλείται να κάνει αίτηση στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β30, η οποία ανήκει στο στάδιο πρακτικής
εφαρμογής των παραπάνω Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β30 είναι ένα σύνολο 20 ερωτήσεων, 5 για κάθε Ενότητα, οι οποίες
απαντώνται στο σύνολό τους μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.emathainoportal.gr. Ο
εκπαιδευόμενος έχει δυνατότητα να απαντήσει το online ερωτηματολόγιο μόνο μία φορά, με
minimum ποσοστό επιτυχίας το 70%, με δικαίωμα ανασκόπησης και αναθεώρησης των απαντήσεων
πριν την οριστική υποβολή τους.
Σε περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας κάτω του 70%, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
συμμετέχει ξανά στην Β30 τον επόμενο μήνα.

1.2. Η εκπαιδευτική ενότητα Β30, ανά Κλάδο
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β30 υλοποιείται ανά Κλάδο. Δηλαδή, υπάρχει η Β30Λ, η Β30Π, η Β30Α και η
Β30Δ και οι 20 ερωτήσεις του online ερωτηματολογίου θα προσανατολίζονται αποκλειστικά στον
Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευόμενοι.
Η Β30, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει σαν προ-απαιτούμενες ενότητες τις Β1 έως και Β4, που σημαίνει
ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα, εάν κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο
παρακολούθησης και των τεσσάρων ενοτήτων, δεν θα μπορεί να κάνει αίτηση.
Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει να έχει παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος την Ενότητα, να την έχει
αξιολογήσει εάν είναι δια ζώσης και ο υπεύθυνος Εκπαιδευτής να έχει ολοκληρώσει ηλεκτρονικά τη
διαδικασία, ενημερώνοντας την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., ενώ παράλληλα ο εκπαιδευόμενος έχει
λάβει email για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας.
Η Β30 θα υλοποιείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κάθε μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι τον
Μάιο. Από την πρώτη μέχρι τις δέκα του κάθε μήνα τα Ενήλικα Στελέχη θα έχουν το δικαίωμα να
κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στην Ενότητα Β30 που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Το πρώτο Παρασκευο-Σαββατο-Κύριακο που έπεται μετά τις δέκα του κάθε μήνα θα υπάρχει ανοιχτή
πρόσβαση στους αιτούντες της Β30 για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο των 20 ερωτήσεων το
οποίο θα υλοποιείται ψηφιακά. Έτσι, τα Ενήλικα Στελέχη θα έχουν 3 ημέρες στη διάθεσή τους να
δώσουν τις απαντήσεις τους.
Στις 20 του κάθε μήνα θα εξάγονται τα αποτελέσματα και οι Βαθμοφόροι είτε θα συνεχίζουν στις
επόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες εάν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Ενότητα ή θα έχουν το
δικαίωμα να προσπαθήσουν ξανά τον επόμενο μήνα, αφού επαναλάβουν τη διαδικασία της

ηλεκτρονικής αίτησης στην επόμενη Β30, έχοντας έτσι τον χρόνο να διαβάσουν τα εκπαιδευτικά
εγχειρίδια των ενοτήτων Β1 έως και Β4 εν είδει επανάληψης.

1.3. Ενήλικο στέλεχος με πρότερη εκπαίδευση άλλου Κλάδου (ή Σ.Β.Ε.Β. ή
ολοκληρωμένος Κύκλος Μεθοδολογίας - ΒΟ)
Τα Ενήλικα Στελέχη τα οποία είναι κάτοχοι Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ή έχουν
ολοκληρώσει τον Κύκλο Μεθοδολογίας και για τις ανάγκες του Συστήματός τους πρέπει να αλλάξουν
καθήκοντα σε άλλον Κλάδο, συμμετέχουν απευθείας στην ενότητα Β30 του Κλάδου στον οποίον θα
δραστηριοποιηθούν εφεξής, με προαιρετική ανάγνωση εγχειριδίων των εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Β4. 5 Τομείς ενδιαφερόντων και 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης
Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων – Βασικές αρχές λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων
Β1. Οι Αρχές μας στην πράξη
Β3. Χαρακτηριστικά ηλικίας
Έτσι, τα Ενήλικα Στελέχη, κάτοχοι Σ.Β.Ε.Β., ανάλογα με τον Κλάδο που πρόκειται να ασχοληθούν,
καλούνται να συμμετάσχουν στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β30, για την οποία ισχύουν όλα
αναφέρονται παραπάνω, στις παραγράφους 1.1 και 1.2.

1.4. Η συνέχεια της εκπαίδευσης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Β30
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Β30 οι δρόμοι των δύο περιπτώσεων εκπαιδευομένων
συναντώνται και η πορεία της εκπαίδευσής τους γίνεται κοινή.
Για να μπορέσει λοιπόν ένα Ενήλικο Στέλεχος να ολοκληρώσει τις επόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες
του Κύκλου Μεθοδολογίας έχει δύο επιλογές, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει και τον τρόπο που
θέλει να εκπαιδευτεί:
1η Επιλογή
Η πρώτη επιλογή που έχουν τα Ενήλικα Στελέχη είναι να παρακολουθήσουν ανεξάρτητα και
διαδοχικά τις παρακάτω Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κλάδου στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν
(προτείνεται η παρακάτω σειρά, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό):
Β5. Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος
Β6. Σύστημα Προόδου
Β8. Υποστήριξη Προγράμματος
Β7. Προγραμματισμός – Δράσεις Τμημάτων

2η Επιλογή
Η δεύτερη επιλογή που έχουν τα Ενήλικα Στελέχη είναι να παρακολουθήσουν τη νέα Εκπαιδευτική
Ενότητα Β40, η οποία στην ουσία είναι ένα «σύνολο» Εκπαιδευτικών Ενοτήτων που θα υλοποιείται
ανάλογα τον Κλάδο σε μια ή δύο συνεχόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει τις ίδιες με παραπάνω
Εκπαιδευτικές Ενότητες:
Β5. Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος
Β6. Σύστημα Προόδου
Β8. Υποστήριξη Προγράμματος
Β7. Προγραμματισμός – Δράσεις τμημάτων
Η Β40 είναι χωριστή για κάθε Κλάδο και τα Ενήλικα Στελέχη θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην
αντίστοιχη Ενότητα που τους ενδιαφέρει. Έτσι, για τον Κλάδο Λυκοπούλων θα πρέπει να κάνουν
αίτηση για συμμετοχή στην Β40Λ, για τον Κλάδο Προσκόπων στην Β40Π, για τον κλάδο Ανιχνευτών
στην Β40Α και τέλος για τον Κλάδο Προσκοπικού δικτύου στην Β40Δ.
Προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιο Ενήλικο Στέλεχος την Εκπαιδευτική Ενότητα Β40 είναι
να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Εκπαιδευτική Ενότητα Β30.

1.5. Μετά την ολοκλήρωση των Β5, Β6, Β8, Β7
Στην συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι είτε ακολούθησαν την πρώτη επιλογή είτε την δεύτερη,
συμμετέχουν, ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, στις παρακάτω Εκπαιδευτικές
Ενότητες – Δράσεις, βιωματικά:
Β9Λ Εκδρομή (και Β10Λ Δράση Περιβάλλοντος Πόλης) διάρκειας 8 και 4 ωρών αντίστοιχα
Β9Π Εκδρομή (και Β10Π Δράση Περιβάλλοντος Πόλης) διάρκειας 8 και 4 ωρών αντίστοιχα
Β11Α Πολυήμερη δράση, διάρκειας δύο ημερών
Β11Δ Πολυήμερη δράση, διάρκειας δύο ημερών

1.6. Στάδιο πρακτικής εφαρμογής
Η αλλαγή που θα γίνει φέτος είναι ότι πρακτική εφαρμογή από όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες των
Κλάδων, έχουν μόνο η Β7 και η Β40 (στη Β40 εμπεριέχεται η Β7 και θα υπάρχει μόνο για αυτήν το
στάδιο πρακτικής εφαρμογής), η οποία θα γίνεται με την μέθοδο αποστολής γραπτού υλικού με τη
βοήθεια ενός συμβούλου Εκπαιδευτή. Κάθε Ενήλικο Στέλεχος, ανάλογα την επιλογή του, θα κάνει ή
την πρακτική εφαρμογή της Β7 ή της Β40. Με την ολοκλήρωση και της πρακτικής εφαρμογής, οι
εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Μεθοδολογίας.

1.7. Εν κατακλείδι
Από τη νέα προσκοπική χρονιά περιορίζεται ο όγκος των πρακτικών εφαρμογών και συγκεντρώνεται
σε δύο μόνο Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Μεθοδολογίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η μία πρακτική εφαρμογή είναι με απάντηση ερωτηματολογίου, το οποίο θα
βοηθήσει τους Βαθμοφόρους και θα τους δώσει χρόνο να αφιερώσουν στην πρακτική εφαρμογή της
Β7 ή της Β40, που θα πρέπει να είναι ουσιαστική και φυσικά ολοκληρωμένη με τον καλύτερο τρόπο,
και να αποδεικνύει εμπράκτως ότι τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. μπορούν να καταρτίσουν ένα μηνιαίο
θέμα στην Αγέλη, ένα μηνιαίο πρόγραμμα στην Ομάδα και προγραμματισμό για την υλοποίηση των
δράσεων, για τον κλάδο Ανιχνευτών και του Προσκοπικού Δικτύου.

2. Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ. – Ταξίδι
Στη συνέχεια εξηγούνται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας Βαθμοφόρος είτε
αυτός εκπαιδεύεται για πρώτη φορά στο αντικείμενο των κατασκηνώσεων και των μεγάλων δράσεων
είτε έχει πρότερη ανάλογη εκπαίδευση, αλλά για την κάλυψη αναγκών του Συστήματός του, πρέπει
να αλλάξει καθήκοντα και κατά συνέπεια τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, με τον τρόπο που περιεγράφηκε στις
προηγούμενες παραγράφους, όλο τον Κύκλο Μεθοδολογίας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία και
το στάδιο παρακολούθησης αλλά και το στάδιο εφαρμογής. Τέλος θα αναλυθεί πότε και πώς υλοποιεί
ένας Βαθμοφόρος το στάδιο εφαρμογής σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα και κυρίως αναφέρονται οι
προ-απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες στις οποίες η επιτυχής ή η μη επιτυχής παρακολούθησή
τους, καθορίζει το πώς θα προχωρήσει κάποιος στην εκπαίδευσή του.
Όπως είναι γνωστό, μετά τον Κύκλο Μεθοδολογίας ακολουθεί ο Κύκλος της Κατασκηνωτικής
Τεχνικής/Μεγάλων Δράσεων/ Μεγάλης Σύνθετης Δράσης-Ταξίδι.
Ο Κύκλος αυτός δίνει στα Ενήλικα Στελέχη τις γνώσεις που τους είναι απαραίτητες, για να μάθουν
πώς να καταρτίζουν τον φάκελο της κατασκήνωσης και να λάβουν άδεια κατασκήνωσης, να
γνωρίζουν το πώς θα καταρτίσουν το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα της κατασκήνωσης, να
διαχειρίζονται τα οικονομικά, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλους τους
κατασκηνωτές και πολλές ακόμα χρήσιμες γνώσεις για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η θερινή
κατασκήνωση του Τμήματός τους.
Επίσης, θυμίζουμε ότι ο Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ αποτελείται από 7
Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.
Στις κοινές για όλους τους Κλάδους Εκπαιδευτικές Ενότητες (K1 έως K5) και στις κατά Κλάδο
Εκπαιδευτικές Ενότητες (Κ6 και Κ7).

2.1. Νέα Στελέχη δίχως πρότερη ανάλογη εκπαίδευση
Η διαδρομή ενός Ενήλικου Στελέχους το οποίο δεν έχει πρότερη ανάλογη εκπαίδευση συνεχίζεται
στον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να

παρακολουθήσει με όποια σειρά θέλει και με όποια μέθοδο τον εξυπηρετεί τις Εκπαιδευτικές
Ενότητες:
Κ1. Η Παιδαγωγική αξία της κατασκήνωσης, προετοιμασία βαθμοφόρων, γονέων και παιδιών
Κ2. Φάκελος δράσεων – άδεια – αρχές – δημόσιες σχέσεις – φάκελος κατασκήνωσης
Κ3. Διαιτολόγιο – ποσοτολόγιο δράσεων
Κ4. Υγιεινή – Ασφάλεια δράσεων
Κ5. Οικονομικά δράσεων
Όλες οι Εκπαιδευτικές Ενότητες στο μέλλον θα υλοποιούνται με 2 μεθόδους, δια ζώσης ή με elearning.
Και σε αυτόν τον Κύκλο Εκπαίδευσης η βασική αλλαγή που θα γίνει με τη νέα προσκοπική χρονιά
είναι ότι από τις παραπάνω Εκπαιδευτικές Ενότητες αφαιρέθηκε το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής.
Έτσι λοιπόν, για να θεωρηθεί ότι ένας Βαθμοφόρος ολοκλήρωσε επιτυχώς μια από τις παραπάνω
Εκπαιδευτικές Ενότητες πρέπει να κάνει μόνο το στάδιο παρακολούθησης.

2.2. Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50 ως στάδιο εφαρμογής στις Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5
Το στάδιο εφαρμογής δεν έχει καταργηθεί. Έχει βελτιστοποιηθεί, συνοψίζοντας τις τέσσερις
πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω Εκπαιδευτικών Ενοτήτων σε μία. Κάθε Ενήλικο Στέλεχος
καλείται να κάνει αίτηση στην Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50, η οποία ανήκει στο στάδιο πρακτικής
εφαρμογής των παραπάνω Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50 είναι ένα σύνολο 20 ερωτήσεων, 5 για κάθε Ενότητα, οι οποίες
απαντώνται στο σύνολό τους μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.emathainoportal.gr. Ο
εκπαιδευόμενος έχει δυνατότητα να απαντήσει το online ερωτηματολόγιο μόνο μία φορά, με
minimum ποσοστό επιτυχίας το 70%, με δικαίωμα ανασκόπησης και αναθεώρησης των απαντήσεων
πριν την οριστική υποβολή τους.
Σε περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας κάτω του 70%, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
συμμετέχει ξανά στην Κ50 τον επόμενο μήνα.

2.3. Η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50 ανά Κλάδο
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50 υλοποιείται ανά Κλάδο. Δηλαδή, υπάρχει η Κ50Λ, η Κ50Π, η Κ50Α και η
Κ50Δ και οι 20 ερωτήσεις του online ερωτηματολογίου θα προσανατολίζονται αποκλειστικά στον
Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευόμενοι.
Η Κ50 όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει σαν προ-απαιτούμενες ενότητες τις Κ1 έως και Κ5, που σημαίνει
ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα, εάν κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο
παρακολούθησης και των τεσσάρων ενοτήτων, δεν θα μπορεί να κάνει αίτηση.
Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει να έχει παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος την Ενότητα, να την έχει
αξιολογήσει εάν είναι δια ζώσης και ο υπεύθυνος Εκπαιδευτής να έχει ολοκληρώσει ηλεκτρονικά τη

διαδικασία, ενημερώνοντας την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., ενώ παράλληλα ο εκπαιδευόμενος έχει
λάβει email για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας.
Η Κ50 θα υλοποιείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κάθε μήνα από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Μάιο. Από την πρώτη μέχρι τις δέκα του κάθε μήνα τα Ενήλικα Στελέχη θα έχουν το δικαίωμα να
κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στην Ενότητα Κ50 που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Το πρώτο Παρασκευο-Σαββατο-Κύριακο που έπεται μετά τις δέκα του κάθε μήνα θα υπάρχει ανοιχτή
πρόσβαση στους αιτούντες της Κ50 για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο των 20 ερωτήσεων το
οποίο θα υλοποιείται ψηφιακά. Έτσι, τα Ενήλικα Στελέχη θα έχουν 3 ημέρες στη διάθεσή τους να
δώσουν τις απαντήσεις τους.
Στις 20 του κάθε μήνα θα εξάγονται τα αποτελέσματα και οι Βαθμοφόροι είτε θα συνεχίζουν στις
επόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες εάν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Ενότητα ή θα έχουν το
δικαίωμα να προσπαθήσουν ξανά τον επόμενο μήνα, αφού επαναλάβουν τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής αίτησης στην επόμενη Κ50, έχοντας έτσι τον χρόνο να διαβάσουν τα εκπαιδευτικά
εγχειρίδια των ενοτήτων Κ1 έως και Κ5 εν είδει επανάληψης.

2.4. Ενήλικο Στέλεχος με πρότερη εκπαίδευση άλλου Κλάδου (ή Σ.Κ.Τ./Μ.Δ.Υ. ή
ολοκληρωμένος Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ. – ΚΟ)
Τα Ενήλικα Στελέχη τα οποία είναι κάτοχοι Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων
Υπαίθρου ή έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ. και για τις
ανάγκες του Συστήματός τους πρέπει να αλλάξουν καθήκοντα σε άλλον Κλάδο, συμμετέχουν
απευθείας στην ενότητα Κ50 του Κλάδου στον οποίον θα δραστηριοποιηθούν εφεξής, με
προαιρετική ανάγνωση εγχειριδίων των εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Κ1. Η Παιδαγωγική αξία της κατασκήνωσης, προετοιμασία βαθμοφόρων, γονέων και παιδιών
Κ2. Φάκελος δράσεων – άδεια – αρχές – δημόσιες σχέσεις – φάκελος κατασκήνωσης
Κ3. Διαιτολόγιο – ποσοτολόγιο δράσεων
Κ4. Υγιεινή – Ασφάλεια δράσεων
Κ5. Οικονομικά δράσεων
Έτσι, τα Ενήλικα Στελέχη, κάτοχοι Σ.Κ.Τ./Σ.Μ.Δ.Υ., ανάλογα με τον Κλάδο που πρόκειται να
ασχοληθούν, καλούνται να συμμετάσχουν στην Εκπαιδευτική Ενότητα Κ50, για την οποία ισχύουν
όλα αναφέρονται παραπάνω, στις παραγράφους 2.2 και 2.3.

2.5. Η συνέχεια της εκπαίδευσης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Κ50 ανά
Κλάδο και Στάδιο Εφαρμογής
2.5.1. Κλάδος Λυκοπούλων
Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες Κ6 και Κ7 γίνονται μία Εκπαιδευτική Ενότητα με διάρκεια 3 1/2 ημερών. Η
νέα Εκπαιδευτική Ενότητα είναι η Κ7Λ και εμπεριέχει και την προ-κατασκήνωση. Η Εκπαιδευτική
Ενότητα αυτή έχει και πρακτική εφαρμογή που υλοποιείται με την βοήθεια ενός συμβούλου
Εκπαιδευτή και γίνεται με την μέθοδο αποστολής γραπτού υλικού.

2.5.2. Κλάδος Προσκόπων
Ο Κλάδος Προσκόπων συνεχίζει να έχει την εκπαιδευτική ενότητα Κ7Π, η οποία εμπεριέχει και την
προ-κατασκήνωση. Η Εκπαιδευτική Ενότητα αυτή έχει και πρακτική εφαρμογή που υλοποιείται με
την βοήθεια ενός συμβούλου Εκπαιδευτή και γίνεται με την μέθοδο αποστολής γραπτού υλικού.

2.5.3. Κλάδος Ανιχνευτών
Στον Κλάδο Ανιχνευτών έχουμε την Εκπαιδευτική Ενότητα Κ6Α, η οποία υλοποιείται σε μικρές ομάδες
σε όλη την Ελλάδα, διάρκειας 5 ωρών.
Οι επιτυχόντες της Κ6Α μπορούν να παρακολουθήσουν την Κ7Α που θα υλοποιείται σε πανελλήνιο
επίπεδο και είναι διάρκειας 4 ημερών. Πρακτική εφαρμογή θα έχει η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ7Α. Για
την υλοποίηση της Κ7Α θα γίνονται ανάλογες προσυναντήσεις των ομίλων εργασίας.

2.5.4. Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου
Στον Κλάδο Προσκοπικού Δικτύου έχουμε την Εκπαιδευτική Ενότητα Κ6Δ, η οποία υλοποιείται σε
μικρές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, διάρκειας 4 ωρών.
Οι επιτυχόντες της Κ6Δ μπορούν να παρακολουθήσουν την Κ7Δ που θα υλοποιείται σε πανελλήνιο
επίπεδο και είναι διάρκειας 3 ημερών. Πρακτική εφαρμογή θα έχει η εκπαιδευτική ενότητα Κ7Δ. Για
την υλοποίηση της Κ7Δ θα γίνονται ανάλογες προσυναντήσεις των ομάδων εργασίας.

2.6. Εν κατακλείδι
Από τη νέα προσκοπική χρονιά περιορίζεται ο όγκος των πρακτικών εφαρμογών και συγκεντρώνεται
σε δύο μόνο Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ.

