Ερασιτεχνική Aσχολία Προστασία Περιβάλλοντος στην Κοινότητα Ανιχνευτών
Στόχος:
Η πρόοδος πρέπει να επιτρέψει σε κάθε Ανιχνευτή να πάει µέσω τριών
ουσιαστικών σταδίων µε την υποστήριξη των Βαθμοφόρων:
• Κατανόηση του σκοπού
• Προσωποποίηση του σκοπού και αξιολόγηση της προόδου
• Αναγνώριση της πρόοδό του.
Έµµεση ή άµεση προσφορά στο περιβάλλον
Στην ηλικία αυτή , µάλλον µας ενδιαφέρει όχι τόσο η ενασχόληση του
Ανιχνευτή µε το αντικείµενο ή η προσωπική του ευαισθητοποίηση αλλά η
προσφορά που παρέχει µέσω της δουλειάς του (η οποία υπερκαλύπτει την
ενασχόληση και την προσωπική ευαισθητοποίηση).
Σύµφωνα µε αυτήν τη λογική θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουµε τον τελικό
στόχο. Έτσι βοηθάµε τον Ανιχνευτή να έχει έναν τελικό σκοπό- ξεκινάει
διαµορφώνοντας στο µυαλό του που θέλει να καταλήξει. Με έναν σαφή στόχο
τα πάντα αποκτούν νόηµα, είναι µια λογική αλληλουχία, κάνεις κάτι για να
οδηγηθείς εκεί που θες.
Στόχος µας στην Κοινότητα είναι η ανάπτυξη ενός ενεργού πολίτη, που θα
ασχοληθεί, θα µάθει και θα είναι σε θέση να µοιραστεί το ενδιαφέρον του.
Ο ρόλος του Βαθµοφόρου.
Η προσωπική πρόοδος εµφανίζεται φυσικά µε τη συµµετοχή στις
δραστηριότητες και τη ζωή της Κοινότητας. Εντούτοις, αυτό δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη ενός Βαθµοφόρου, η οποία
λαµβάνει τρεις µορφές:
a. Παρατήρηση κάθε νεαρού ατόµου για να ανιχνεύσει τις αλλαγές και τις
νέες τοποθετήσεις και δεξιότητες όπως εµφανίζονται. Δραστηριοποίηση
των Βαθµοφόρων για να παρατηρήσουν τους νέους και να τους δείξουν τις
δεξιότητες
b. Οργάνωση δράσεων προκειµένου να αξιολογηθούν οι
δραστηριότητες και το επίπεδο συµµετοχής και οι νέες δεξιότητες που
αναδεικνύονται από κάθε άτοµο.
c. Ανεπίσηµα συζητώντας τις εµπειρίες µε κάθε νέο άτοµο, προκειµένου
να το ενισχύσουµε και να το ενηµερώσουµε για αυτά που έχει επιτύχει ήδη
και για τις νέες προκλήσεις µπροστά. Αυτή η επέµβαση από τους ενηλίκους
πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτονοµίας του νέου ατόµου, µε
άλλα λόγια η δυνατότητα να αξιολογηθεί και να ληφθούν οι αποφάσεις
σχετικά µε δικοί του ανάπτυξη.
Στάδια ολοκλήρωσης της ειδικής ερασιτεχνικής:
1. Γνωριµία
2. Έρευνα
3. Παρουσίαση
4. Προσφορά
Η παραπάνω µέθοδος “explore & reflect” και “take action”

προτείνεται κι από το παγκόσµιο προσκοπικό γραφείο για τα θέµατα
που αφορούν στο περιβάλλον.
Στάδια προόδου RAP
• Στάδιο 1 - στάδιο ανακαλύψεων
• Στάδιο 2 - ερευνητικό στάδιο
• Στάδιο 3 - στάδιο υπηρεσιών
- Αντικείµενα (θέµατα):
Γη - (ανθροπωγενείς επεµβάσεις, προβληµατισµοί αποκατάστασης
λιπασµάτων, γεωργία και φυτοφάρµακα, βιοκαλλιέργειες)
Αέρας - (φαινόµενο θερµοκηπίου, νέφος, όζον, όξινη βροχή επιπτώσεις
στην χλωρίδα & στην πανίδα, ηχορύπανση, αιολική ενέργεια)
Νερό - (ο κύκλος του νερού, επιφανειακά και υπόγεια νερά, υγρότοποι,
αιτία µόλυνσης, εντροφισµός υδάτων, δέλτα ποταµών, θαλάσσια πάρκα,
τοξικά απόβλητα, υδροηλεκτρική ενέργεια)
Ενότητες ανάπτυξης κάθε αντικειµένου:1. Ενέργεια
2. Πράσινες τεχνολογίες
3. Ρύπανση- Μόλυνση
4. Κλιµατικές αλλαγές
5. προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Κριτήρια:
Τα κριτήρια προτιµούµε να αναφέρονται ως αναγνώριση της προόδου
κριτήρια ίσως είναι πιο εύκολα και µετρήσιµα να αναγνωριστούν από τους
συνοµηλίκους και τους βαθµοφόρους
«Ο προσκοπισµός δεν είναι µια επίδειξη όπου τα αποτελέσµατα επιφάνειας
κερδίζονται µέσω της πληρωµής µε διακριτικά, µετάλλια, κ.λπ.» (Baden
Powell)
Θα διασφαλίσουµε ότι ο ανιχνευτής θα έχει ασχοληθεί θεωρητικά αλλά και
πρακτικά, δίνοντας του ιδέες για τρόπους παρουσίασης αλλά και
οργάνωσης δράσεων.
Παράδειγµα:
• η διάδοση ενός περιβαλλοντικού µηνύµατος (µέσω παρουσίασης,
αρθρου, φυλλαδίου, κτλ),
• η ενηµέρωση για ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα (µέσω παρουσίασης,
αρθρου, φυλλαδίου, κτλ),
• η άµεση παρότρυνση κοινού για στροφή στις πράσινες συνήθειες
(π.χ. µοίρασµα σακούλας),
•ηδιοργάνωσηδράσηςγιαπροσφοράστοπεριβάλλον
(δενδροφύτευση, συµµετοχή σε οµάδα δασοπροστασίας κτλ.)
Εργαλεία του κλάδου που θα αποτελούν πηγή και οδηγό για την
ανάλυση των κριτηρίων:
- Πηγές αναζήτησης πληροφοριών (έρευνα)
- Τρόποι παρουσίασης (τεχνικές παρουσίασης)

- Προτάσεις διάδοσης (προσφορά)
Πηγές: RAP (Στάδιο Προσωπικής Προόδου)
37th World Scout Conference (περιβαλλοντολογικά θέµατα)
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