
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76ΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

Γενικές οδηγίες 

 

Ένας άκρως μοναδικός ιντερνετικός διαγωνισμός μεταξύ των ενωμοτιών 

της καλύτερης Ομάδας. Κάθε εβδομάδα καινούργιες δοκιμασίες που θα 

τεστάρουν τις γνώσεις, την προθυμία ,την ετοιμότητα και τις ικανότητες 

των προσκόπων κάθε ενωμοτίας. Ποια ενωμοτία θα συνεργαστεί καλύτερα; 

Ποια ενωμοτία θα καταφέρει να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους 

και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο;  

 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις αρχές Μάιου όπου θα γίνει και η 

τελική καταμέτρηση των πόντων. 

 

Εβδομαδιαίοι στόχοι διαγωνισμού 

1. Συμμετοχή στην δοκιμασία του 76% 
της ενωμοτίας. 

50 πόντοι  

2. Η κάθε ενωμοτία πραγματοποιεί μία 
διαδικτυακή συνάντηση. 

20 πόντοι 

3. Ο πρόσκοπος πραγματοποιεί 1 πτυχίο 
από τα προτεινόμενα. 

10 πόντοι 

4. Bonus points: Πραγματοποιώ μία 
απαίτηση τριφύλλου (που μπορεί να 
γίνει από το σπίτι) 

10 πόντοι 



ΠΩΣ ;;; 

Στείλε μας την απόδειξη της πραγματοποίησης των στόχων ( βίντεο ή 

φωτογραφίες) στο email της Ομάδας 76omada@gmail.com ή μέσω 

wetransfer στο ίδιο email. Στο email θα πρέπει να αναγράφεται το 

παρακάτω (Όνομα ενωμοτίας _Ονοματεπώνυμο προσκόπου) 

 

ΠΟΤΕ ;;; 

Έχετε μία εβδομάδα να πραγματοποιήσετε τους παραπάνω στόχους. Η 

κάθε δοκιμασία θα ξεκινά Δευτέρα και θα τελειώνει μέχρι το Σάββατο στις 

15:00 με την αποστολή στο email της ομάδας των αποδεικτικών βίντεο ή 

φωτογραφιών.  

 

Προτεινόμενα πτυχία 

1. Πτυχίο Ποδηλασίας 

2. Πτυχίο Μάγειρα 

3. Πτυχίο Αστρονόμου 

4. Πτυχίο Μετεωρολόγου 

5. Πτυχίο Επισκευαστή 

6. Πτυχίο Πληροφορικής 

7. Πτυχίο Δημοσιογράφου 

8. Πτυχίο Μεταφραστή 

9. Πτυχίο Φωτογράφου 

10. Πτυχίο Καταναλωτή 

11. Πτυχίο Βιβλιόφιλου 

12. Πτυχίο Ζωγράφου 

13. Πτυχίο Μουσικού 

14. Πτυχίο Αεροπροσκοπικής Τεχνικής 

15. Πτυχίο Αερογνωσίας 

16. Πτυχίο Ανεμοπόρου 

mailto:76omada@gmail.com


1. Πτυχίο Ποδηλασίας 

1. Ασχολούμαι συστηματικά με το άθλημα της ποδηλασίας και είμαι μέλος ποδηλατικού ομίλου 

για περίοδο πέραν των δύο ετών.  

ή 

Υλοποιώ τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. Γνωρίζω πώς να διατηρώ το ποδήλατο μου σε καλή κατάσταση και να επιδιορθώνω μικρές ζημιές και 

φθορές, συμπεριλαμβανομένης και της επιδιόρθωσης ενός τρυπημένου ελαστικού. 

2. Γνωρίζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πως πρέπει να συμπεριφέρομαι στο δρόμο με το ποδήλατο 

μου. 

3. Παίρνω όλα τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται όπως κράνος, φωτισμό, φωσφορούχα 

αντανακλαστικά για το βράδυ κλπ. 

4. Γνωρίζω να προσφέρω στον εαυτό μου ή σε άλλο άτομο τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος 

με το ποδήλατο. 

 

2. Πτυχίο Μάγειρα 

1. Ψωνίζω όλα όσα απαιτούνται για την ετοιμασία ενός γεύματος, που περιλαμβάνει πρώτο 

πιάτο (ορεκτικό), κύριο πιάτο και επιδόρπιο και επιδεικνύω γνώση της ισορροπημένης 

διατροφής.  

2. Ετοιμάζω και σερβίρω, για τέσσερα άτομα, γεύμα που αποτελείται από πρώτο πιάτο (ορεκτικό), κύριο 

πιάτο και επιδόρπιο. 

3. Ετοιμάζω μια συλλογή από πέντε διαφορετικά μενού που αντιπροσωπεύουν διάφορες κουλτούρες (π.χ. 

Γαλλικό, Κινέζικο, Ινδικό κλπ). 

4. Μαγειρεύω ένα παραδοσιακό γλυκό (π.χ. σιάμαλι, χαλβά κλπ). 

5. Μαγειρεύω ένα παραδοσιακό φαγητό (π.χ. σουβλάκια με σιεφταλιές, κεφτέδες κλπ). 

 

3. Πτυχίο Αστρονόμου   

1. Αποδεικνύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για τον κόσμο των αστεριών και πλανητών ως επίσης 

για τις κινήσεις τους. 

2. Ετοιμάζω μία παρουσίαση ή/και καλλιτεχνική αναφορά για το πλανητικό σύστημα.  

3. Γνωρίζω τις κινήσεις και τις αιτίες των εκλείψεων. 

 



4. Πτυχίο Μετεωρολόγου 

1. Τηρώ, για τουλάχιστο 15 μέρες, ημερολόγιο των ημερήσιων παρατηρήσεων μου σχετικά με: 

 την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου 
 τη νέφωση (τύποι νεφών και ποσότητα) 
 τη θερμοκρασία 
 την ατμοσφαιρική πίεση 
 τη βροχόπτωση, χιονόπτωση, κλπ 

2. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για τη συλλογή και μελέτη μετεωρολογικών πληροφοριών μέσω χαρτών 

που ετοιμάζονται με τη βοήθεια δορυφόρων. 

3. Ξεχωρίζω τους διάφορους τύπους νεφώσεων και τον τρόπο που σχηματίζονται. 

4. Γνωρίζω πρακτικούς/παραδοσιακούς τρόπους πρόγνωσης του καιρού, που χρησιμοποιούνται στην 

περιοχή μου. 

5. Πτυχίο Επισκευαστή 

1. Αναγνωρίζω και κατανοώ τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη 

κινδύνου σε διάφορα χημικά υλικά (π.χ. τοξικά, εύφλεκτα, κλπ) και παίρνω όλες τις 

απαραίτητες προφυλάξεις στη χρήση και την αποθήκευσή τους για να προστατεύσω τον 

εαυτό μου και τους άλλους. 

2. Αναγνωρίζω και κατανοώ τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, όπως για παράδειγμα τις γλιστερές 

επιφάνειες, τα φθαρμένα σύρματα και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κλπ. 

3. Γνωρίζω να χρησιμοποιώ προστατευτικό εξοπλισμό όταν εργάζομαι, όπως γάντια, προστατευτικά 

γυαλιά, κράνος. 

4. Γνωρίζω που βρίσκονται οι διακόπτες και η ασφάλεια του ηλεκτρικού ρεύματος και πώς να 

απενεργοποιήσω την παροχή ηλεκτρισμού σε περίπτωση ανάγκης. 

5. Γνωρίζω τους περιορισμούς που υπάρχουν για την ερασιτεχνική απασχόληση στις επιδιορθώσεις και 

τις περιπτώσεις όπου πρέπει οι επιδιορθώσεις να γίνονται από ειδικούς. 

6. Κάνω δύο από τις ακόλουθες εργασίες:  

 Ξεβουλώνω νεροχύτη που έχει φράξει (μπλοκάρει). 
 Επιδιορθώνω μια βρύση στην οποία υπάρχει διαρροή νερού (στάζει). 
 Ρυθμίζω το φλοτέρ στο ντεπόζιτο νερού ή στο καζανάκι της τουαλέτας. 
 Συνδέω μια ηλεκτρική πρίζα. 
 Αλλάζω έναν καμένο λαμπτήρα. 

7. Συμμετέχω σε μια μεγάλη εργασία επιδιόρθωσης (π.χ. μπογιατίζω το δωμάτιό μου ή την εστία της 

Ομάδας Προσκόπων, κλπ). 

 

 



6. Πτυχίο Πληροφορικής 

1. Γνωρίζω τα μέρη ενός τυπικού συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

2. Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ετοιμάσω δύο από τα εξής:  

 Εφημερίδα της Ενωμοτίας μου 
 Πίνακα προόδου της Ομάδας μου 
 Πίνακα εσόδων και εξόδων της Ενωμοτίας μου 
 Χάρτη της περιοχής που κατοικώ με τα κύρια σημεία 

3. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ετοιμάζω μια αφίσα σχετική με εκδήλωση της Ενωμοτίας 

ή της Ομάδας μου. 

4. Μέσω του διαδικτύου, γνωρίζω έναν Πρόσκοπο από άλλη πόλη ή χώρα και κρατώ συχνή επαφή μαζί 

του για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. 

5. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να ενημερώνομαι για προσκοπικές δραστηριότητες από την ιστοσελίδα 

του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιφέρειας και του 

Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου. 

6. Αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα χρήσης πειρατικών προγραμμάτων και τις απαγορευτικές διατάξεις της 

σχετικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τους κινδύνους που υπάρχουν από τη μετάδοση στο διαδίκτυο. 

7. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και επισκέπτομαι την ιστοσελίδα τουλάχιστον τεσσάρων άλλων 

Προσκοπικών Ομάδων, δύο από τις οποίες βρίσκονται σε ξένη χώρα. 

8. Γνωρίζω τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς να τα χρησιμοποιώ σωστά. Γνωρίζω τυχών 

συνέπειες από την κακή χρήση τους. 

9. Παρακολουθώ σεμινάριο σχετικό με την ασφάλεια χρήσης διαδικτύου από έμπειρο επαγγελματία. 

10. Γνωρίζω πώς να δημιουργήσω και να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

7. Πτυχίο Δημοσιογράφου 

1. Ετοιμάζω για το Προσκοπικό Περιοδικό του Σ.Π.Κ. ή του Συστήματος ή της Ομάδας μου, 

μια ανταπόκριση που συνοδεύεται με φωτογραφικό υλικό. 

2. Γνωρίζω πώς να συντάξω μια ανταπόκριση για ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα και τα 

στοιχεία που αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει. 

3. Παίρνω συνέντευξη από ένα σημαντικό, για μένα, πρόσωπο την οποία παρουσιάζω στην Ομάδα μου ή 

δημοσιεύω στο περιοδικό του Συστήματός μου (αν υπάρχει). 

4. Γνωρίζω τι σημαίνει δημοσιογραφική δεοντολογία και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται ένας 

δημοσιογράφος στο πλαίσια της δημοσιογραφικής ηθικής. 

 



8. Πτυχίο Μεταφραστή 

1. Συμμετέχω σε διάλογο διάρκειας τουλάχιστον δέκα λεπτών σε ξένη γλώσσα. 

2. Ετοιμάζω μια σύντομη γραπτή αναφορά σε ξένη γλώσσα, τουλάχιστον 150 λέξεων, στην 

οποία περιγράφω μια δράση της Ενωμοτίας ή της Ομάδας μου. 

3. Μεταφράζω μια παράγραφο από προσκοπικό περιοδικό ή εφημερίδα από ξένη γλώσσα στη γλώσσα 

μου. 

4. Βοηθώ ως μεταφραστής στην παρουσίαση ενός θέματος διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. 

 

9. Πτυχίο Φωτογράφου 

1. Παρουσιάζω συλλογή από 24 φωτογραφίες μου, που σχετίζονται με θεματική ενότητα που 

έχω επιλέξει (π.χ. πορτρέτο, αθλητισμός, φύση, ζώα κλπ). 

2. Γνωρίζω τις βασικές αρχές χρήσης φωτογραφικής μηχανής, τα βασικά μέρη της 

φωτογραφικής μηχανής και τη σημασία του φωτισμού στη λήψη φωτογραφιών. 

3. Γνωρίζω πώς λειτουργούν οι ψηφιακές μηχανές και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να γίνει η 

επεξεργασία μιας φωτογραφίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

4. Γνωρίζω πώς μπορώ να εκτυπώσω μια φωτογραφία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

εκτυπωτή και τι απαιτείται για όσο το δυνατό καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα. 

5. Γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία εμφάνισης ενός φωτογραφικού φιλμ, αφού επισκεφτώ και ενημερωθώ 

από έναν επαγγελματία φωτογράφο. 

 

10. Πτυχίο Καταναλωτή 

1. Γνωρίζω τα βασικά δικαιώματά μου ως καταναλωτής. 

2. Γνωρίζω ποια είναι η τηλεφωνική γραμμή του Καταναλωτή και το σκοπό ύπαρξης και 

λειτουργίας της. 

3. Γνωρίζω ποια τα βασικά πλεονεκτήματα και τους σημαντικότερους κινδύνους της αγοράς προϊόντων 

και υπηρεσιών από το διαδίκτυο. 

4. Γνωρίζω τι είναι το barcode και το QR. 

5. Γνωρίζω πως μπορώ να σαρώσω ένα κωδικό QR. 

6. Παρουσιάζω στην Ενωμοτία μου ή στην Ομάδα μου ποιες είναι οι πιο σημαντικές πληροφορίες που 

πρέπει να αναγράφονται σε μια συσκευασία και την έννοια των ενδείξεων  CE, ISO, HACCAP. 

7. Γνωρίζω τους κίνδυνους των απομιμήσεων ή παραπλανητικών διαφημίσεων. 



 

11. Πτυχίο Βιβλιόφιλου 

1. Έχω διαβάσει κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον τέσσερα βιβλία.   

2. Γνωρίζω πως να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών (κατά τίτλο, συγγραφέα, εκδότη κλπ). 

3. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για την εξεύρεση ενός τίτλου βιβλίου ή σχετικά με το συγγραφικό έργο ενός 

συγγραφέα. 

4. Χρησιμοποιώ εγκυκλοπαίδεια ή το διαδίκτυο, για εξεύρεση χρήσιμων πληροφοριών. 

5. Γνωρίζω τα κυριότερα μέρη ενός βιβλίου. 

6. Γνωρίζω τον τρόπο για σωστή αντιγραφή σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα. 

 

12. Πτυχίο Ζωγράφου 

1. Ζωγραφίζω μια σκηνή από κάποια ιστορία ή μυθιστόρημα που με συναρπάζει. 

2. Ζωγραφίζω από το φυσικό (όπως το βλέπω) ένα αντικείμενο ή άτομο, προσπαθώντας να 

τηρήσω ορθές αναλογίες. 

3. Ζωγραφίζω ένα τοπίο από το φυσικό, προσπαθώντας να αποδώσω τους χρωματισμούς και τα κύρια 

χαρακτηριστικά. 

4. Ετοιμάζω συλλογή από έξι προσωπικούς πίνακες ή/και σχέδια ή/και σκίτσα που ζωγράφισα.  Εξηγώ για 

τον καθένα τα στοιχεία που εκφράζονται και το λόγο που τα αποτύπωσα με τον τρόπο που ήθελα. 

5. Αναφέρω στην Ενωμοτία μου, σε συντομία, την ιστορία ενός σημαντικού ζωγράφου. 

Σημείωση:  Όλα τα πιο πάνω μπορούν να αποτυπωθούν ανάλογα, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

13. Πτυχίο Μουσικού 

1. Ασχολούμαι συστηματικά με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου για τουλάχιστον δύο 
χρόνια ή/και συμμετέχω σε ορχήστρα ή χορωδία.  

ή  

Υλοποιώ τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. Παρουσιάζω σε σόλο εκτέλεση με κάποιο μουσικό όργανο της αρεσκείας μου, δύο τραγούδια της δικής 

μου επιλογής στην Προσκοπική Πυρά της κατασκήνωσης ή μιας διήμερης δράσης της Ομάδας 

Προσκόπων. 

2. Παρουσιάζω στην Ομάδα μου, έναν σημαντικό μουσικό και το έργο του, από το είδος της μουσικής 

που με ενδιαφέρει. 



3. Ετοιμάζω με ανακυκλώσιμα ή άλλα φυσικά υλικά, ένα μουσικό όργανο και παρουσιάζω ένα ρυθμικό 

μοτίβο χρησιμοποιώντας το. 

4. Γνωρίζω ποια είναι τα κυπριακά παραδοσιακά όργανα. 

5. Παρουσιάζω τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά παραδοσιακά τραγούδια ή/και ποιήματα του τόπου μου. 

 

14. Πτυχίο Αεροπροσκοπικής Τεχνικής 

Αποδεικνύω ότι γνωρίζω πέντε από τα πιο κάτω: 

1. Αναγνωρίζω τα βασικά μέρη ενός αεροπλάνου. 

2. Γνωρίζω τι είναι η Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης (F.I.R.). 

3. Γνωρίζω ποιος είναι ο ρόλος του Πύργου Ελέγχου και τι είναι ο Κύκλος Κυκλοφορίας Αεροδρομίου. 

4. Αναφέρω πέντε αεροδρόμια ή χώρους προσγείωσης/απογείωσης αεροσκαφών, σ’ ολόκληρη την Κύπρο. 

5. Γνωρίζω τις μεθόδους εκτόξευσης του ανεμοπτέρου. 

6. Γνωρίζω τι είναι το Νηολόγιο και να αναφέρει πέντε αριθμούς νηολογίου συμπεριλαμβανομένου και 

αεροσκαφών εγγεγραμμένων στο Κυπριακό Νηολόγιο. 

7. Γνωρίζω τα βασικά είδη αεροπορικών κινητήρων και να αναφέρω ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές 

μεταξύ τους. 

8. Γνωρίζω τους διάφορους τύπους νεφών και αναφέρω πέντε από αυτούς. 

9. Γνωρίζω: (α) Τι είναι η Ατμοσφαιρική Πίεση, (β) Τι είναι το METAR, (γ) Τι είναι ο Εναέριος διάδρομος ή 

αεροδιάδρομος, (δ) Γνωρίζω πως γίνεται ο διαχωρισμός των αεροσκαφών στον αέρα, (ε) Γνωρίζω τι 

είναι οι Τροχόδρομοι και οι Πίστες ενός αεροδρομίου, (στ) Γνωρίζω τα κυριότερα μέρη ενός 

αεροδρομίου. 

15. Πτυχίο Αερογνωσίας 

1.  Γνωρίζω το φωνητικό αλφάβητο. 

2.  Γνωρίζω τις βασικές Αρχές της Θεωρίας Πτήσης. 

3.  Γνωρίζω τι είναι το ATIS, METAR και μπορώ να αναγνώσω απλά παραδείγματα. 

4.  Μπορώ να αναγνωρίζω τα βασικά μέρη ενός αεροπλάνου. 

5.  Αναγνωρίζω από φωτογραφίες τουλάχιστο δέκα τύπους αεροσκαφών. 

6. Επισκέπτομαι αεροδρόμιο και ετοιμάζω μια παρουσίαση με φωτογραφίες και πληροφορίες στην Ομάδα. 

 



16. Πτυχίο Ανεμοπόρου 

1.   Γνωρίζω τα κυριότερα μέρη του ανεμοπτέρου. 

2.  Γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο το ανεμόπτερο μπορεί να κινηθεί μέσα στην ατμόσφαιρα. 

3.  Γνωρίζω τις μεθόδους εκτόξευσης του ανεμοπτέρου. 

4.  Γνωρίζω τα κυριότερα όργανα του ανεμοπτέρου. 

5.  Γνωρίζω και παρουσιάζω την ιστορία της ανεμοπορίας στην Κύπρο. 

6.  Γνωρίζω που υπάρχουν ανεμοδρόμια στην Κύπρο. 

 

 


