






 

Το μικρό αυτό θμερολόγιο αφιερϊνεται ςτουσ 
 

Ανδρζα Βαφειάδθ 
 

Ανδρζα Μορφίτθ  και 
 

Ανδρζα Αττά 
 

Τα Αδζλφια μασ ςτον Ανιχνευτιςμό που χάκθκαν πρόωρα. 

Μασ ανοίξατε δρόμουσ πλατιοφσ με τον κόπο και  τθ φροντίδα ςασ,                                                                                               
μα πάνω από όλα με τθν Αγάπθ ςασ.                                                                                                                                                      

Κι αν δεν είςτε μαηί μασ ςε κάποια πυρά ι ςε κάποια καταςκινωςθ ι ακόμα                                                                               
και ςε κείνα  τα μικρά-μικρά πειράγματα που κάναμε μαηί και μασ κακοφαίνεται,  

είναι γιατί είμαςτε μικροί ακόμα να πιάςουμε το νόθμα τθσ ακάνατθσ ψυχισ ςασ.  





Ρρόλογοσ Γενικοφ Εφόρου 

Μζςα από ςκλθρι δουλειά  ιρκε  το ηθτοφμενο αποτζλεςμα: Θ ετοιμαςία βοθκθμάτων για τον Κλάδο ζτςι ϊςτε οι τεχνικζσ 
δυςκολίεσ που παρουςιάηονται τόςο ςτθν ερμθνεία του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ αλλά και ςτθν εφαρμογι του Ανιχνευτικοφ 
Ρρογράμματοσ, να υπερπθδθκοφν και να μπορζςει ο Κλάδοσ να αναπτυχκεί  δυναμικά, μζςα από τισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρο-
νθσ εποχισ  μασ και τθν αναντίρρθτθ ανάγκθ μασ να επικεντρωκοφμε ςτο άτομο:  Τον Ανιχνευτι,  που αδίκωσ επωμίηεται το 
μεγαλφτερο βάροσ των  ευκυνϊν για τθν υλοποίθςθ του Ρροςκοπικοφ Ρρογράμματοσ. 
 

Ρολλζσ φορζσ ξεχνάμε ότι οι πζρα από τθν ουςιαςτικι βοικεια που προςφζρουν ςτα άλλα Τμιματα,  οι Ανιχνευτζσ ζχουν τθ 
μεγαλφτερθ ανάγκθ για υποςτιριξθ. Και το ξεχνάμε γιατί πολλζσ φορζσ θ ωριμότθτα τουσ μασ ωκεί να τουσ αντιμετωπίηουμε 
ωσ Βακμοφόρουσ. Θ Κοινότθτα Ανιχνευτϊν αποτζλεςε και αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά κάκε Συςτιματοσ και Συςτιματα που δεν 
ζχουν Ανιχνευτζσ δφςκολα επιβιϊνουν. Και είναι από τισ πρϊτεσ μασ προτεραιότθτεσ θ ςτιριξθ τουσ. 
 

Το Θμερολόγιο Καταγραφισ Ανιχνευτικϊν Δράςεων και Εμπειριϊν (Θ.Κ.Α.Δ.Ε.)  είναι ζνα χριςιμο εργαλείο ςτθν προςπάκεια 
κάκε Ανιχνευτι να  ςυμμαηζψει τισ δικζσ του εμπειρίεσ.  Να τισ κρατιςει ηωντανζσ για μελλοντικι αναφορά ςαν γίνει Βακμο-
φόροσ. Ρρωτίςτωσ όμωσ το Θ.Κ.Α.Δ.Ε. κα αποτελεί  ζνα αναμνθςτικό τθσ πιο όμορφθσ αλλά και πιο ταραχϊδουσ φάςθσ τθσ 
ηωισ του. 
 

Το Θ.Κ.Α.Δ.Ε. αποτελεί το πρϊτο από τα τρία Βοθκιματα που ετοιμάηει ο Κλάδοσ αυτι τθν περίοδο και βαςίηεται ςτισ αλλαγζσ 
που προτείνονται για   περεταίρω διευκρίνθςθ και βελτίωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Κλάδου. Ευελπιςτϊ ςτθ διεξα-
γωγι ενόσ γόνιμου διαλόγου για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που προτείνονται μζςα ςε πνεφμα εποικοδομθτικισ αλλά καλό-
πιςτθσ πάντα κριτικισ. 

Είναι με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ που ζχω ςτα χζρια μου το πρϊτο ςυγγραφικό  δείγμα δουλειάσ τθσ Εφορείασ 
Κλάδου Ανιχνευτϊν. Πταν τον Αφγουςτο του 2009, πρότεινα ςτουσ δυο παλιοφσ Βακμοφόρουσ του Κλάδου 
να ςυνεργαςτοφν πίςτευα πωσ υπιρχε αρκετι χθμεία μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε να υλοποιθκοφν οι ςτόχοι του 
Στρατθγικοφ    Ρρογραμματιςμοφ που αφοροφν τον Κλάδο Ανιχνευτϊν. 

Αντρζασ Λάμπρου 
Γενικόσ Ζφοροσ                                                                                                                                                       Νοζμβριοσ 2010 4 



Ειςαγωγι: 

Αδελφζ/ι  μασ Ανιχνευτι, 
 
Κρατάσ ςτα χζρια ςου ζνα μικρό θμερολόγιο που κα ςε βοθκά ςτθν πορεία ςου για τθν κατάκτθςθ των γενναίων και       
υψθλϊν ςου ςτόχων. Ζνα μικρό θμερολόγιο που κα ςου κυμίηει τθν παλιοπαρζα και τισ πλάκεσ που κάνατε μαηί με φίλουσ. 
Πλα αυτά τα μικρά και κακθμερινά που ηεισ ςτθν Κοινότθτα. 
 

Στθν προςπάκεια που κάνεισ, το Θμερολόγιο Καταγραφισ Ανιχνευτικϊν Δράςεων και Εμπειριϊν (Θ.Κ.Α.Δ.Ε.) κα ςε κατευκφ-
νει για να οργανϊνεισ τα επόμενα ςου βιματα για  τισ μελλοντικζσ ςου δράςεισ. Να ςχεδιάηεισ ςτα πλαίςια Ομάδων Εργαςί-
ασ τισ δράςεισ που επικυμείσ και να αξιολογείσ  το περιεχόμενο τουσ.  Να αξιολογείσ τθν προςπάκειά ςου και να κάνεισ τθν 
αυτοκριτικι ςου. 
 
Δφο μόνο ςυμβολζσ: Γράφε με ςαφινεια , γράφε με ςυντομία. 
 
Σθμαςία δεν ζχει το τι γράφεισ για μια δράςθ αλλά το ότι ςυμμετείχεσ ςε αυτι. Για αυτό φρόντιςε να τθράσ αρχεία με φω-
τογραφίεσ ι/και οπτικοακουςτικά μζςα (video) για τθν κάκε ςου δράςθ και να τα τθράσ ςε θλεκτρονικά  αρχεία. Με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ κάκε δράςθσ αν χρειάηεται να τθν παρουςιάςεισ ςτθ Σφνοδο, να τθράσ αρχεία τθσ παρουςίαςθσ ι δείγμα 
τθσ δουλειάσ ςου ςτο Φάκελο. Για κάκε ενότθτα να αναφζρεισ τα ονόματα των αρχείων που ςυνδζονται με τθ δράςθ αυτι. 
Φρόντιςε όμωσ πάντα να τθράσ αντίγραφα αςφαλείασ όλων των αρχείων ςου πζρα από τον υπολογιςτι ςου. Ακόμα, κα 
ιταν καλό για κάκε  δουλεία που ολοκλθρϊνεισ, να τθράσ ζντυπο αντίγραφο ςτο Φάκελο ςου. 
 
Το αρκτικόλεξο ΘΚΑΔΕ που ςχθματίηουν τα αρχικά των λζξεων που αποτελοφν τον τίτλο του εντφπου αυτοφ δεν είναι      
τυχαίο. Ραραπζμπει ςτθν αρχαία ελλθνικι λζξθ ΟΙΚΑΔΕ που ςθμαίνει προσ το ςπίτι, δίνοντασ ζτςι ζνα δυνατό ςυμβολιςμό 
ςτο νόθμα του. Μζςα λοιπόν από το ζντυπο αυτό απεικονίηεται θ όλθ ςου προςπάκεια, θ πορεία ςου προσ το ςπίτι, που 
δεν είναι άλλθ από τθν ολοκλιρωςι ςου μζςα από τθ ηωι και τθ δράςθ ςτθν Κοινότθτα όλα αυτά τα χρόνια που κα ηιςεισ 
ωσ Ανιχνευτισ.  
 
Ξεκίνα λοιπόν ζνα ταξίδι : Τθν πορεία προσ το Σπίτι (Οίκαδε) Το ςπίτι δεν είναι άλλο παρά ο τελικόσ ςου ςτόχοσ. Το ταξίδι 
προσ τθ δικι ςου  Ικάκθ, ςου ευχόμαςτε να είναι  ςαν αυτό που περιγράφει ο Ροιθτισ: 
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Η Ικάκθ ς’ ζδωςε τ’ ωραίο ταξείδι. 
Χωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμο. 

Άλλα δεν ζχει να ςε δώςει πια. 
 

Κι αν πτωχικι τθν βρεισ, θ Ικάκθ δεν ςε γζλαςε. 
Ζτςι ςοφόσ που ζγινεσ, με τόςθ πείρα, 

ιδθ κα το κατάλαβεσ οι Ικάκεσ τι ςθμαίνουν. 

 
Κι αν μετά από χρόνια, πζςουν ξανά ςτα χζρια ςου  τα κίτρινα πια χαρτιά του μικροφ αυτοφ Φακζλου και  ζρκουνε ςτθ μνιμθ 
ςου οι αναμνιςεισ τθσ Ανιχνευτικισ ςου ηωισ, ςου ευχόμαςτε οι αναμνιςεισ αυτζσ να είναι νοςταλγικζσ,  γεμάτεσ  Ανιχνευτι-
κι περθφάνια.  
 
Με προςκοπικι αγάπθ,  

Ανδρζασ Σ. Ραναγιϊτου 
Ριγαςοσ 
Ζφοροσ Κλάδου Ανιχνευτϊν Γ.Ε. 

Γιϊργοσ Ηαχαρίου 
Ζφοροσ Υποςτιριξθσ και Βελτίωςθσ τθσ 

Ροιότθτασ Ρροςκοπικοφ Ρρογράμματοσ 
Τζωσ Ζφοροσ Κλάδου Ανιχνευτϊν Γ.Ε. 

Νοζμβριοσ 2010 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΘ 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Πνομα :  

Επίκετο :  

Πνομα Ρατρόσ :   

Πνομα Μθτρόσ :   

Θμερ. Γζννθςθσ :  

Ομάδα Αίματοσ :  

ΡΟΣΚΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Λυκόπουλο :  

Ρρόςκοποσ :   

Ανάβαςθ ι Υπόςχεςθ :  

Ε.Τ.Ε. :  

Ρτ. Τελειοποιιςεωσ :  

Ρτ. Δθμοκρατίασ :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεφκυνςθ :  

Τθλ. Οικίασ :  

Κινθτό :  

Θλεκτρ. Ταχ. :  

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Σχολείο  :  
 

Κατεφκυνςθ:   
 

ΔΙΑΦΟΑ 

Εξωςχολικζσ Δραςτθριότθτεσ:  

Ενδιαφζροντα :  
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Θ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΜΟΥ: _______________________________________________ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
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ΟΜΙΛΟΙ ΡΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ 

Ζτοσ : Ζτοσ : Ζτοσ : 

Πνομα Ομίλου :  Πνομα Ομίλου :  Πνομα Ομίλου :  

   

   

   

   

   

   

   

   

ΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΟΙ ΜΟΥ 

Ζτοσ : Ζτοσ : Ζτοσ : 

Α.Κ.Α.: Α.Κ.Α.: Α.Κ.Α.: 

Υ.Κ.Α. Υ.Κ.Α. Υ.Κ.Α. 

Υ.Κ.Α. Υ.Κ.Α. Υ.Κ.Α. 
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ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ ΡΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑ ΣΤΘΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΘΘΚΟΝΤΟΣ ΑΡΟ ΕΩΣ ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΥΡΟΓΑΦΘ Α.Κ.Α. 
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

Είναι αναμφίβολα το μεγαλφτερο και εκτενζςτερο παιχνίδι που κα κάνετε. Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν κανόνεσ , όλοι 
ςυμμετζχουν , θ διάρκεια είναι ζνασ ολόκλθροσ  χρόνοσ και οι Νικθτζσ του παιχνιδιοφ αυτοφ μπορεί να είναι όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι ςε κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ: Οι παίκτεσ και οι προπονθτζσ. Το παιχ-
νίδι παίηεται ςε δφο ταμπλό. Το ατομικό και το ομαδικό. Στο ατομικό ταμπλό  κάκε ζνασ από τουσ παίχτεσ οργανϊνει τισ 
κινιςεισ του με βάςθ τθ κζςθ που κατείχε τθν προθγοφμενθ χρονιά. Συνεχίηει, είτε μόνοσ είτε  μαηί με ζνα  -  δυο ςυμπα-
ίκτεσ του που ζχουν κοινό ςτόχο. Βαςικόσ κανόνασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ:  ο κάκε παίκτθσ να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο 
και ίςο μερίδιο τθσ δουλειάσ που ζχει να γίνει.  Στο ομαδικό ταμπλό οι παίκτεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και θ κάκε μια ανα-
λαμβάνει να φζρει ςε πζρασ μια μεγάλθ δράςθ. Εδϊ οι παίκτεσ χωρίηονται ςφμφωνα με το ςφνολο των απαιτιςεων που 
κζλουν να καλφψουν. Βαςικόσ κανόνασ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι θ ςωςτι εκτίμθςθ του διακζςιμου χρόνου από πλευ-
ράσ των παικτϊν. 
 
Με μια ματιά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σθμείο αφετθρίασ του παιγνιδιοφ είναι θ Οργάνωςθ των δικϊν ςασ προτεραιοτιτων ςε ςχζςθ με το Ρρόγραμμα αλλά 
και γνϊςθ των προτιμιςεων των υπολοίπων      Ανιχνευτϊν τθσ Κοινότθτασ, αφοφ ο κάκε Ανιχνευτισ είναι πολφ πικανόν 
να είναι ςυνεργάτθσ ςου ςε μια αυριανι δράςθ και ζτςι καλό είναι να ξζρεισ λίγα πράγματα για αυτόν: το χαρακτιρα 
του, τισ δυνατότθτεσ και τισ εμπειρίεσ του.   

Ονομαςία παιχνιδιοφ     Ρρογραμματιςμόσ Κοινότθτασ 

Ροιοι παίηουν        Α. Ανιχνευτζσ   Β. Βακμοφόροι 

Ρόςοι παίηουν        4-24 

Ρόςα Ταμπλό        1.Ατομικό   2. Ομαδικό 

Διάρκεια Ραιχνιδιοφ        Ζνασ  Χρόνοσ 

Νικθτισ        Πλοι (όςοι τουλάχιςτον παίξουν  με τουσ κανόνεσ) 
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Θα κακορίςει το βακμό δυςκολίασ που κζλετε να δϊςετε ςτισ δράςεισ, και τισ απαιτιςεισ που κζλετε να καλφψετε ζναντι 
του Ρρογράμματοσ , πάντα φυςικά τθρουμζνων των χρονικϊν περιοριςμϊν που ζχετε. Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι οι 
δράςεισ που ζχετε κατά νου να οργανϊςετε να καλφπτουν τισ δικζσ ςασ προτιμιςεισ και ανάγκεσ , πάντα ςτα πλαίςια 
των οικονομικϊν δυνατοτιτων ςασ και των επικυμθτϊν  επιπζδων αςφάλειασ  
 
Με αυτι τθ γνϊςθ, ςαν εφόδιο, μποροφμε να κάνουμε τθν πρϊτθ προςζγγιςθ ςτουσ υπόλοιπουσ  Ανιχνευτζσ πριν από τθ 
Σφνοδο Ρρογραμματιςμοφ. Με ςφμβουλουσ τουσ Βακμοφόρουσ τθσ Κοινότθτασ μασ και ςυμπαραςτάτεσ τουσ παλαιότερο-
υσ Ανιχνευτζσ, που  είχαν τθν ευκαιρία να οργανϊςουν επιτυχθμζνεσ δράςεισ ςτο            παρελκόν, μποροφν να αποτελζςο-
υν καλι αφετθρία για να ετοιμάςετε  ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ από τθ δικι ςασ μεριά ωσ Ανιχνευτζσ. Το αρχείο τθσ Κοινό-
τθτασ μπορεί να αποτελζςει μια καλι πθγι για ιδζεσ (διαφάνειεσ, φωτογραφίεσ Cds videos κλπ.). Ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι 
θ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από όλουσ τουσ Ανιχνευτζσ ι ακόμα και μιασ ιδεοκφελλασ,  που μπορεί να εμπεριζχει και 
το ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ του προθγοφμενου χρόνου. Ζνα, ακόμθ, χριςιμο βοικθμα είναι και ο πίνακασ ανακοινϊςεων 
τθσ Κοινότθτασ. Μθ διςτάηετε να τοποκετείτε ςτον πίνακα οτιδιποτε μπορεί να παρακινιςει τουσ άλλουσ Ανιχνευτζσ και να 
τουσ δϊςει ιδζεσ για δράςεισ ι και ςυνεργαςία. Άρκρα από εφθμερίδεσ και περιοδικά, αφίςεσ, φωτογραφίεσ κλπ. 
 
Θ κφρια πράξθ του παιχνιδιοφ : θ Σφνοδοσ Ρρογραμματιςμοφ  
  

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία που περιγράψαμε κα πρζπει να γνωρίηουμε, ςε μεγάλο βακμό, τισ ιδζεσ των υπολοί-
πων Ανιχνευτϊν αφοφ αυτζσ ζχουν ομαδοποιθκεί και καταγραφεί πριν από τθ Σφνοδο. Για τισ Δράςεισ που επιλζξατε ότι 
εμπίπτουν ςτισ δικζσ ςασ  προτεραιότθτεσ και κζλετε να τισ οργανϊςετε, κα πρζπει να ετοιμάςτε  ιδζεσ για δράςεισ που κα 
τισ παρουςιάςετε ςτθ Σφνοδο Ρρογραμματιςμοφ. Θ παρουςίαςθ δε κα  πρζπει να υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά γι’ αυτό κα πρζ-
πει να είςαςτε ςφντομοι  και ουςιαςτικοί.  
 
Δε χρειάηεται να δθμιουργιςουμε ζνα επικοινωνιακό Θζαμα αλλά να παρουςιάςουμε τισ ιδζεσ μασ με τρόπο ςαφι και 

περιεκτικό ςτα υπόλοιπα Μζλθ τθσ Κοινότθτασ. Το όφελοσ από αυτι τθ διαδικαςία είναι και παιδαγωγικό και πρακτικό. Και 

ζτςι μακαίνουμε να παρουςιάηουμε και να υποςτθρίηουμε  τισ ιδζεσ μασ με τρόπο ςυγκροτθμζνο, ςαφι και περιεκτικό 

αλλά και θ Σφνοδοσ Ρρογραμματιςμοφ δεν εξελίςςεται ςε μια ... τρίωρθ, εξαντλθτικι διαδικαςία με ςκόρπιεσ ιδζεσ και ατζ-

λειωτεσ ςυηθτιςεισ. 
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Η διαδικαςία του Προγραμματιςμοφ Βιμα-Βιμα.  
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ΕΙΣΔΟΧΘ 

ΣΤΑΔΙΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

Α. ΘΘΣΚΕΙΑ – ΡΑΤΙΔΑ  
Γνϊςθ του Συμβόλου τθσ Ρίςτεωσ, και  tθσ Κυριακισ Ρροςευχισ. Αναγνϊριςθ των Εκνικϊν των Κρατικϊν 
και των Ευρωπαϊκϊν Συμβόλων. Γνϊςθ του  Εκνικοφ Φμνου, και τθσ Ιςτορίασ του Τόπου μασ.  (Στθν περίπ-
τωςθ άλλου Δόγματοσ ι Θρθςκείασ ηθτείται από τον Ανιχνευτι θ παρουςίαςθ των Βαςικών αρχών τθσ 
δικισ του Θρθςκείασ) 

  

Β. ΡΟΣΚΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ Θμζρασ Σκζψεωσ. Διεκνείσ Ρροςκοπικζσ Δράςεισ. Αναγνϊριςθ  τθσ αξίασ τθσ ειρθ-
νικισ ςυνφπαρξθσ των λαϊν και γνϊςθ των βαςικϊν Δομϊν λειτουργίασ των Διεκνϊν Οργανιςμϊν όπωσ: 
Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν, Διεκνζσ Δικαςτιριο, Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
τθσ Ευρϊπθσ. Γνϊςθ των βαςικϊν Δομϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τον τρόπο λιψθσ αποφάςεων.   

  

Γ. ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ 
Σκαπανικι :  

 Γνϊςθ των ακόλουκων κόμπων: Σταυρόκομποσ , Καντθλίτςα, Ψαλιδιά , φίμωμα, ψαρόκομποσ, ςφεν-
τόνα, ςωςτικόσ κόμποσ, διπλι καντθλίτςα.  

 Γνϊςθ των ακόλουκων Συνδζςεων: Σταυροειδι, Διαγϊνιο (χιαςτι) και παράλλθλθ.  

 Καταςκευι Ρλαιςίου γεφυροποιίασ.  

 Γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν αγκφρωςθσ.  

 Σχεδιαςμόσ, επιλογι υλικϊν, και ςυντονιςμόσ ενεργειϊν για ανάρτθςθ μεγάλθσ καταςκευισ.  

 Γνϊςθ και λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφάλειασ.  
Υγιεινι - Α’ Βοικειεσ :  

Υγιεινι ςτισ δράςεισ, Ρεριποίθςθ απλοφ τραφματοσ, Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, Φαρμακείο 
Ομίλου, Αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων ρινορραγίασ, λιποκυμίασ, καταπλθξίασ (ςοκ), εγκαυμάτων, τςιμ-
πιματα και δαγκϊματα ηϊων, διάςτρεμμα, εξάρκρωςθ, χριςθ κυλινδρικϊν και τριγωνικϊν επιδζς-
μων, Τρόποι μεταφοράσ τραυματία, Μεταδοτικζσ αςκζνειεσ. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

Δ. ΗΩΘ ΥΡΑΙΘΟΥ 

 Ετοιμαςία και τακτοποίθςθ ατομικϊν εφοδίων ςε ςακίδιο.  

 Γνϊςθ και χριςθ διαφόρων τφπων φωτιάσ και λιψθ απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ.   

 Στιςιμο και ςυντιρθςθ ατομικοφ αντίςκθνου.  

 Γνϊςθ των βαςικϊν ςτοιχείων Ρροςανατολιςμοφ με χάρτθ,  πυξίδα.  

 Ρορεία τουλάχιςτον 6 χιλιομζτρων με τθ χριςθ πυξίδασ και χάρτθ.  

 Μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ ςτο φπαικρο.  

  

Θμερομθνία Ειςδοχισ: _________________________ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ και ΔΙΕΚΡΑΙΕΩΣΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ (Δ.Ε.Δ.Α.) 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να  
αςχολθκείσ με  τισ απαιτιςεισ από τα 

Ρτυχία Τελειοποιιςεωσ και  
Δθμοκρατίασ  είναι να ζχεισ  

ολοκλθρϊςει τα ςτάδια τθσ Ειςδοχισ. 
Καλό κα ιταν να ολοκλθρϊςεισ τισ  

απαιτιςεισ του Ρτυχίου Τελειοποιιςε-
ωσ και ςτθ ςυνζχεια να αςχολθκείσ με 

αυτζσ του Ρτυχίου Δθμοκρατίασ.  
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΡΤΥΧΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΘΣΕΩΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ     

Ζχω ενεργό ςυμμετοχι ςε δράςεισ τθσ Κ.Α. τουλάχιςτον 12 μινεσ από 
τθν ειςδοχι μου. Κατά τθν περίοδο αυτι και για ςυνεχι χρόνο 4 εβδο-
μάδων εκτελϊ κακικοντα ςτθν Κοινότθτα ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ 
του Ραραρτιματοσ Β του Ε.Κ. – «Κακικοντα και ευκφνεσ ςτθν Κοινότθ-
τα Ανιχνευτϊν» 

   

Β. ΘΘΣΚΕΙΑ ΡΑΤΙΔΑ     

Συμμετζχω ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Θρθςκείασ μου και αντιλαμβάνομαι το 
νόθμα τθσ Ρίςτθσ μου.    

Ζχω γενικι γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Κφπρου. Για ζνα ιςτορικό γεγονόσ ι 
πρόςωπο το οποίο μου κάνει ιδιαίτερθ εντφπωςθ, πραγματοποιϊ 
ζρευνα και ετοιμάηω ςχετικι παρουςίαςθ ςε ειδικι ςυνάντθςθ τθσ 
ολομζλειασ τθσ Κ.Α. 

   

Γ. ΑΞΙΕΣ     

 Συμμετζχω ςε ομάδα εργαςίασ, θ οποία διοργανϊνει δράςθ 
που ςχετίηεται άμεςα με μία από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθ-
τεσ : Ελευκερία 

 Σεβαςμόσ ςτο ςυνάνκρωπο 
 Ανοχι και Κατανόθςθ ςτθ διαφορετικότθτα 
 Ανκρϊπινα Δικαιϊματα  
 Δικαιϊματα του παιδιοφ  
 Ιςότθτα  
 Δικαιοςφνθ και Δθμοκρατία 
 Οποιαδιποτε άλλθ κεματικι ενότθτα που προτείνεται από τθν 

Ο.Ε. και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ     

Συμμετζχω ενεργά, τόςο ςτον προγραμματιςμό και προετοιμαςία, όςο 
και ςτθν άμεςθ ςυμμετοχι, ςτο Τηάμπορθ ςτο Διαδίκτυο και ςτο Τηάμ-
πορθ ςτον Αζρα . 

   

Ζρχομαι ςε επαφι με Ρροςκόπουσ από 3 τουλάχιςτον άλλεσ χϊρεσ, με 
τουσ οποίουσ διατθρϊ επαφι για περίοδο, τουλάχιςτον, 3 μθνϊν.    

Ε. ΘΓΕΣΙΑ     

Υπθρετϊ ωσ Βοθκόσ ςε ζνα από τα άλλα δφο Τμιματα του Συςτιματόσ 
μου (Αγζλθ Λυκοποφλων, Ομάδα Ρροςκόπων) για     περίοδο, τουλά-
χιςτον δφο μθνϊν, όπου αναλαμβάνω θγετικό ρόλο ςτθ διοργάνωςθ, 
τουλάχιςτον, μίασ μεγάλθσ δράςθσ του Τμιματοσ, κάτω από τθν κακο-
διγθςθ του Αρχθγοφ του Τμιματοσ. 

   

Στ. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ     

Συμμετζχω ςε ομάδα εργαςίασ θ οποία διοργανϊνει δράςθ ςε ςχζςθ 
με μία από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ :  

 Φυςικό Ρεριβάλλον (γενικά)  
 Ανκρϊπινο Ρεριβάλλον  
 Ρεριβάλλον και ενζργεια  
 Ρόλθ και περιβάλλον  
 Ο ρόλοσ του νεροφ ςτο περιβάλλον  
 Ρροςταςία των καλαςςϊν  
 Ρροςταςία είδουσ που κινδυνεφει με εξαφάνιςθ (ηϊο, ερπετό, 

πουλί, φυτό κλπ)  
 Οικοςφςτθμα  
 Οποιαδιποτε άλλθ κεματικι ενότθτα, προτείνεται από τθν 

Ο.Ε. και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο. 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Η. ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ  
Ωσ μζλοσ Ο.Ε. προγραμματίηω, ςυμμετζχω και διεκπεραιϊνω δράςθ ςε ςχζςθ με τθν Ειδικότθτα του Συςτιματόσ μου :  

Ρροκειμζνου περί  Ανιχνευτϊν Ρροςκόπων: 
 Ρανίδα και χλωρίδα του τόπου μασ 
 Γεωλογία /Γεωφυςικι 
 Αγρονομία / Κθπουρικι 
 Οποιαδιποτε άλλθ κεματικι ενότθτα προτείνεται από τθν Ο.Ε. 

και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο.  

    

Ρροκειμζνου περί Ανιχνευτϊν Ναυτοπροςκόπων  : 
 Ιςτορία τθσ Ναυπθγικισ – Ρλοιγθςθσ 
 Καταςκευι / ςυντιρθςθσ ςκάφουσ  
 Ενεργι ςυμμετοχι ςε πλιρωμα ςκάφουσ για Κωπθλαςία και 

Ιςτιοπλοΐα  
 Αλιεία 
 Υδρόβια ηωι  
 Οποιαδιποτε άλλθ κεματικι ενότθτα προτείνεται από τθν Ο.Ε. 

και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο.  

    

Ρροκειμζνου περί Ανιχνευτϊν Αεροπροςκόπων : 
 Ιςτορία αεροπορίασ – Θεωρία Ρτιςθσ 
 Καταςκευάηω 3 μοντζλα (το ζνα ανεμοπτζρου) 
 Μετεωρολογία 
 Ραρακολουκϊ μία εκ των κάτωκι πτιςεων και παρουςιάηω τθ 

διαδικαςία ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ Κ.Α. : 
1. Ρτιςθ ανεμοπτζρου ι αιωροπτζρου 
2. Ρτιςθ υπερ-ελαφροφ αεροςκάφουσ 
3. Ρτιςθ αερομοντζλου 
4. Ρτιςθ αλεξιπτϊτου πλαγιάσ 
5. Ρτιςθ Ελικοπτζρου 

 Οποιαδιποτε άλλθ κεματικι ενότθτα προτείνεται από τθν Ο.Ε. 
και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο.  
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Θ. ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΘ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ  

 Οργανϊνω και Συμμετζχω ςε ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ ςτο 
φπαικρο, με ςυνολικι διάρκεια διανυκτερεφςεων 3 εικοςιτετραϊ-
ρων. (1 τριιμερο και 1 διιμερο ι 3 διιμερα)    

    

 Σε μία από αυτζσ κα πρζπει να ακολουκιςω, ςτο φπαικρο ι ςτθ 
κάλαςςα, πορεία με τθ χριςθ χάρτθ, απόςταςθσ τουλάχιςτον, 8 
χιλιομζτρων, μζροσ τθσ οποίασ κα πρζπει να χαρτογραφιςω, χρθ-
ςιμοποιϊντασ ςθμειϊςεισ, που κα τθριςω ςε ταχφ οδοιπορικό.  

   

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πορείασ μπορϊ να κάνω χριςθ δορυφο-
ρικοφ Συςτιματοσ Ρλοιγθςθσ (GPS) και να φυλάςςω ςε αυτό τθν 
πορεία.  

   

 Ρραγματοποιϊ χαρτογράφθςθ του χϊρου που κα διανυκτερεφςω.    

 Κατά τθν πορεία κρατϊ θμερολόγιο το οποίο κα παρουςιάςω ςτθ 
ςυνζχεια  και κάνω μία ςυλλογι τθσ επιλογισ μου (δζντρα-φυτά-
φωτογραφείσ, πετρϊματα, φφλλα κ.ο.κ.) 

   

 Κατά τθ διάρκεια των εξερευνιςεων κα πρζπει τα μιςά, τουλάχις-
τον, από τα γεφματα να ετοιμαςτοφν ςε  ανοικτι φωτιά, χωρίσ τθ 
χριςθ μαγειρικϊν ςκευϊν.  
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Θ. ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΘ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ  (ςυνζχεια) 

Σε μία τουλάχιςτον από τισ δράςεισ αυτζσ,  εντάςςω ςτο πρόγραμμα, 
υπό τθ μορφι επειςοδίων ετοιμότθτασ και αςκιςεων ζκτακτθσ ανάγ-
κθσ,  ςτοιχεία προςκοπικισ τεχνικισ από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθ-
τεσ :  

    

Α. Ρρϊτεσ Βοικειεσ  
Β. Ρυρόςβεςθ  
Γ. Ναυαγοςωςτικι 
Δ. Τοπογραφία  
Ε. Σκαπανικι  
Στ. Καταςκευι και Διαβίωςθ ςε καλφβα.  

   

ΣΘΜΕΙΩΣΘ : Οι δράςεισ αυτζσ διεξάγονται υπό τθν εποπτεία τθσ Ε.Ε. θ οποία ζχει και τθν ευκφνθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςπακειϊν των ενδιαφερομζνων 
Ανιχνευτϊν προσ  διαςφάλιςθ του ενιαίου του επιπζδου.  

Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου Τελειοποιιςεωσ: ___________________ 
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Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ : 12 μινεσ 

Θ τουλάχιςτον δωδεκάμθνθ ςυμμετοχι προχποκζτει τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ Κ.Α., τθν ενεργό ςυμ-
μετοχι ςε τζςςερισ (-4-) τουλάχιςτον  διιμερεσ ι τριιμερεσ καταςκθνϊςεισ εκ των οποίων θ μία κα είναι θ διιμερθ Σφνο-
δοσ Ρρογραμματιςμοφ κακϊσ και ςε μία Μ.Δ.Υ. Τθ ςυμμετοχι ςου αυτι ςτισ ςυγκεντρϊςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ Κοινό-
τθτάσ ςου κα τισ επιβεβαιϊςει θ ςυμπλιρωςθ του θμερολογίου που ακολουκεί ςτο τζλοσ  του εντφπου αυτοφ κακϊσ και θ 
τοποκζτθςθ ςε αυτό φωτογραφιϊν ςτθν εικονοκικθ. 

Ρζραν των πιο πάνω ανζπτυξε παρακάτω τα Κακικοντα που ανάλαβεσ ςτθν Κοινότθτά ςου :  
 

 Τι κακικον ζχεισ αναλάβει και τι ακριβϊσ περιελάμβανε θ εναςχόλθςι ςου με αυτό : _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 Ροια περίοδο εκτελοφςεσ το ςυγκεκριμζνο κακικον (όχι λιγότερο από 4 εβδομάδεσ) : Από : _______ Μζχρι : __________ 
 

 Ροιεσ είναι οι εμπειρίεσ που ζχεισ αποκομίςει με τθν εναςχόλθςι ςου με το ςυγκεκριμζνο κακικον;  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Β1. ΘΘΣΚΕΙΑ : Συμμετζχω ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Θρθςκείασ μου και αντιλαμβάνομαι το νόθμα τθσ Ρίςτθσ μου 

 Ρραγματοποιείςτε μία ςυηιτθςθ με τουσ υπόλοιπουσ Ανιχνευτζσ και τουσ Βακμοφόρουσ ςασ για τθ κρθςκεία ςασ και 
το νόθμα τθσ πίςτθσ.  

 

 Κάνε μία ςυηιτθςθ με ζναν Ρνευματικό (ι τον αντίςτοιχο ιερωμζνο άλλθσ κρθςκείασ ι δόγματοσ) και κατζγραψε τισ 
εντυπϊςεισ ςου :  

 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Κατζγραψε τθ ςυμμετοχι ςου κακϊσ και τα ςυναιςκιματα ςου ςε λειτουργίεσ και μυςτιρια τθσ κρθςκείασ ςου :  
 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Β2. ΡΑΤΙΔΑ : Ζχω γενικι γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Κφπρου. Για ζνα ιςτορικό γεγονόσ ι πρόςωπο το οποίο μου κάνει 

ιδιαίτερθ εντφπωςθ, πραγματοποιϊ ζρευνα και ετοιμάηω ςχετικι παρουςίαςθ ςε ειδικι ςυνάντθςθ τθσ ολομζλειασ τθσ 
Κ.Α. 

 Μελζτθςε ζνα χρονολογικό πίνακα τθσ κυπριακισ ιςτορίασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι και τισ μζρεσ μασ και προςπάκθςε 
να γνωρίηεισ τισ ςθμαντικότερεσ περιόδουσ και τα πιο ςθμαντικά γεγονότα και πρόςωπα. Μπορείσ να βοθκθκείσ από 
διάφορα ςχολικά εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειεσ και το διαδίκτυο.  

 

 Ροιο ιςτορικό γεγονόσ ι πρόςωπο ζχεισ διαλζξει να παρουςιάςεισ και γιατί; ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Τι μθνφματα κζλεισ να ςτείλεισ με τθν επιλογι που ζχεισ κάνει;  ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Από ποφ ζχεισ αντλιςει τισ πθγζσ ςου ;  __________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

     Ρεριζγραψε τον τρόπο με τον οποίο ζχεισ κάνει τθν παρουςίαςθ ςου : _______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Γ. ΑΞΙΕΣ  : Συμμετζχω ςε ομάδα εργαςίασ, θ οποία διοργανϊνει δράςθ που ςχετίηεται άμεςα με κεματικι ενότθτά για 

τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ : 

 Με ποιουσ Ανιχνευτζσ ζχεισ ςυγκροτιςει τθν Ο.Ε. : _________________________________________________________ 
 

 Με ποιο κζμα ζχετε επιλζξει να αςχολθκείτε και γιατί (ο ςκοπόσ τθσ δράςθσ); __________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ δράςθσ ζχουμε ςυνεργαςτεί με τουσ (οργανιςμοφσ, φορείσ, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ κλπ):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ;  ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τισ τελικζσ εντυπϊςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ Δράςθσ (αξιολόγθςθ) : _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Δ1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ : Διοργάνωςθ JOTA ι / και  JOTI 

 Σε ποια διοργάνωςθ  JOTA—JOTI ζχεισ ςυμμετάςχει και με ποιο από τα δφο ζχεισ αςχολθκεί : _______________________ 
 

 Κατζγραψε τισ ενζργειεσ που ζχετε κάνει με τθν Ο.Ε. ςου : ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Δ2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ : Επαφι με 3 Ρροςκόπουσ από άλλεσ χϊρεσ  

Πνομα : _________________________ 
 
Θλικία : ____________ 
 
Χϊρα : __________________________ 
 
Ιδιότθτα : ________________________ 
 
Σφςτθμα : ________________________ 
 
Θλεκτρ. Ταχ. : _____________________ 
 
_________________________________ 

Πνομα : _________________________ 
 
Θλικία : ____________ 
 
Χϊρα : __________________________ 
 
Ιδιότθτα : ________________________ 
 
Σφςτθμα : ________________________ 
 
Θλεκτρ. Ταχ. : _____________________ 
 
_________________________________ 

Πνομα : _________________________ 
 
Θλικία : ____________ 
 
Χϊρα : __________________________ 
 
Ιδιότθτα : ________________________ 
 
Σφςτθμα : ________________________ 
 
Θλεκτρ. Ταχ. : _____________________ 
 
_________________________________ 



Ε. ΘΓΕΣΙΑ : Βοθκόσ ςε Τμιμα για 2 μινεσ με ενεργό ςυμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ τουλάχιςτον μίασ (-1-) δράςθσ  

 Σε ποιο Τμιμα ζχεισ βοθκιςει  και για ποια περίοδο;  ______________________________________________________ 
 

 Ροιεσ ιταν οι εμπειρίεσ και τα ςυναιςκιματά ςου; _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ρου πιςτεφεισ ότι ιςουν καλφτεροσ/θ και γιατί; ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ροφ νομίηεισ ότι χρειάηεται να βελτιωκείσ και γιατί; ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Τι πιςτεφεισ ότι χρειάηεται το Τμιμα και τι κα ζκανεσ εςφ αν ιςουν ο/θ Αρχθγόσ; ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ρεριζγραψε τθ δράςθ που ζχεισ ετοιμάςει και τα ςυμπεράςματά ςου από αυτι : ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Στ. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ : Συμμετζχω ςε ομάδα εργαςίασ, θ οποία διοργανϊνει δράςθ που ςχετίηεται άμεςα με κεματικι 

ενότθτά για το περιβάλλον  

 Με ποιουσ Ανιχνευτζσ ζχεισ ςυγκροτιςει τθν Ο.Ε. : _________________________________________________________ 
 

 Με ποιο κζμα ζχετε επιλζξει να αςχολθκείτε και γιατί (ο ςκοπόσ τθσ δράςθσ); __________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ δράςθσ ζχουμε ςυνεργαςτεί με τουσ (οργανιςμοφσ, φορείσ, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ κλπ):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ;  ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τισ τελικζσ εντυπϊςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ Δράςθσ (αξιολόγθςθ) : _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Η. ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ : Ρρογραμματίηω, ςυμμετζχω και διεκπεραιϊνω δράςθ ςε ςχζςθ με τθν Ειδικότθτα τθσ Κοινότθτάσ μου. 

 Τι ειδικότθτασ είναι θ Κοινότθτά ςου  : ____________________________ 
 

 Τι δράςθ ζχεισ επιλζξει να διοργανϊςεισ και γιατί :_________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Αν θ δράςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο Ο.Ε. ποιοι ιταν οι υπόλοιποι με τουσ οποίουσ εργάςτθκεσ : 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ δράςθσ ζχουμε ςυνεργαςτεί με τουσ (οργανιςμοφσ, φορείσ, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ κλπ):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ;  ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τισ τελικζσ εντυπϊςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ Δράςθσ (αξιολόγθςθ) : _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Θ. ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ και ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΘ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ : Συμμετζχω ςε ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ ςτο φπαικρο, 

με ςυνολικι διάρκεια διανυκτερεφςεων 3 εικοςιτετραϊρων και πραγματοποιϊ διάφορεσ εργαςίεσ με βάςθ τθν απαίτθςθ. 

 Ρόςεσ δράςεισ ζχεισ πραγματοποιιςει, και πότε ζλαβαν χϊρα ; ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Με ποιουσ άλλουσ Ανιχνευτζσ ζχεισ ςυγκροτιςει Ο.Ε. για τθ διοργάνωςθ των δράςεων αυτϊν;  ______________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Τι μορφι είχε θ κάκε δράςθ, που πραγματοποιικθκε και γιατί επζλεξεσ τθν περιοχι αυτι ; 
 
Α. ____________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Β. ____________________________________________________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Γ. _____________________________________________________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Τι πιςτεφεισ ότι ζχεισ κερδίςει με τθ διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςου ςτισ ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ; _________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 



 Ανζπτυξε τα επειςόδια ετοιμότθτασ ςτα οποία ςυμμετείχεσ : ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Ηιτθςε από τον / τθν Α.Κ.Α. και τον Ε.Ε. (ι τον Ζφορο που παρακολοφκθςε τθν απαίτθςθ) να γράψουν δφο λόγια :  
 
Α.Κ.Α. : ________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ε.Ε. : __________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΡΤΥΧΙΟΥ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Α. ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΡΤΥΧΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΘΣΕΩΣ     

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ     

Ζχω ενεργό ςυμμετοχι ςε δράςεισ τθσ Κ.Α. τουλάχιςτον 18 μινεσ από 
τθν ειςδοχι μου. Κατά τθν περίοδο αυτι και για ςυνεχι χρόνο 4 εβδο-
μάδων εκτελϊ κακικοντα ςτθν Κοινότθτα ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ 
του Ραραρτιματοσ Β του Ε.Κ. – «Κακικοντα και ευκφνεσ ςτθν Κοινότθ-
τα Ανιχνευτϊν» 

Γ. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ –  ΡΑΑΔΟΣΘ     

Ρραγματοποιϊ ωσ μζλοσ Ο.Ε. πρωτογενι ζρευνα ςτον τομζα Ρολιτιςτι-
κισ  Κλθρονομιάσ τθν  οποία παρουςιάηω ενϊπιον κοινοφ και παράλ-
λθλα διοργανϊνω δράςθ διάδοςθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ.  

Δ. ΜΕΓΑΛΘ ΔΑΣΘ ΥΡΑΙΘΟΥ     

Συμμετζχω ςε τετραιμερθ τουλάχιςτον, μεγάλθ    δράςθ περιπζτειασ 
υπαίκρου, με ενεργό ςυμμετοχι ςτον προγραμματιςμό, διεκπεραίωςθ 
και αξιολόγθςθ τθσ. 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ     

Ικανοποίθςθ των ςχετικϊν απαιτιςεων ςε δφο, τουλάχιςτον, από 
τουσ πιο κάτω τομείσ δραςτθριοτιτων: 

1)Δθμιουργικότθτα - Τζχνθ – Καλλιτεχνικι Ζκφραςθ                                                                                                     
Ζχω ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ με μια από τισ πιο 
κάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

    

 Ηωγραφικι (οποιοδιποτε είδοσ π.χ. μοντζρνα, προςωπογραφίεσ 
κ.λ.π.)  

 Φωτογραφία  
 Μουςικι (οποιοδιποτε είδοσ)  
 .Χορόσ  
 Θζατρο Οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία 

προτείνεται από τον Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο τθσ 
Κ.Α 

2)Τεχνολογία - Καταςκευζσ— Καινοτομίεσ                                                                                                                                                    
Ζχω ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ ςε μια από τισ πιο 
κάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

    

 Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 
 Μθχανικι  
 Αερομοντελιςμόσ 
 Μοντελιςμόσ 
 Θλεκτρολογία 
 Ραραγωγι ενζργειασ  
 Καινοτομία—εφευρζςεισ 
 Οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνε-

ται από τον Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο τθσ Κ.Α. 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

3)Ρερίκαλψθ / Υπθρεςία / Υγεία                                                                                                                                           
Ζχω αποκτιςει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςε μια από τισ 
πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ. 

    

 Α’ Βοικειεσ 
 Ρυρόςβεςθ 
 Ναυαγοςωςτικι  
 Εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ 
 Μεταδοτικζσ αςκζνειεσ 
 Ραιδιά και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 
 Οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνε-

ται από τον Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο τθσ Κ.Α. 

4)Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ – Ακλθτιςμόσ     

Ζχω ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ ςε  ζνα από τα ακλι-
ματα – δραςτθριότθτεσ  με αναγνωριςμζνθ από τον ΚΟΑ Ομοςπονδία ι 
οποιοδιποτε άλλο άκλθμα υπάρχει ςε οργανωμζνθ μορφι και είναι 
αποδεκτό από τον ΚΟΑ ι υπάρχει γι’ αυτό      διεκνισ Ομοςπονδία. 

5)Ρροςκοπικι Τεχνικι 
 Ζχω ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ ςε μια από τισ πιο 
κάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

    

 Σκαπανικι (Αγγλικι, Γαλλικι, Υπερβολοειδισ, Ραραβολοειδισ) 
 Μακζτεσ 
 Μετεωρολογία 
 Συνεννόθςθ/Επικοινωνία/αδιοεραςιτεχνιςμόσ 
 Αςτρονομία  
 Εναςχόλθςθ με βάςθ τθν Ειδικότθτα  
 Οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνε-

ται από τον Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Σφνοδο τθσ Κ.Α. 
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ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
Α.Κ.Α. 

ΥΡΟΓΑΦΘ  
ΡΟΕΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΣΤ. ΔΑΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ      

Συμμετζχω ςε τριιμερθ δράςθ προςφοράσ υπθρεςίασ ςτθν κοινωνία 
γενικότερα. Θ δράςθ διοργανϊνεται ςε παγκφπριο επίπεδο από τθν 
Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Γ.Ε. και ςε αυτι ςυμμετζχουν μόνο 
Ανιχνευτζσ, υποψιφιοι για το Ρτυχίο Ρροςκόπου τθσ Δθμοκρατίασ. 

 

Λόρδοσ Baden Powell 
Ιδρυτισ του Προςκοπιςμοφ 
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ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ 

ΕΙΔΙΚΘ ΔΑΣΘ ΕΡΙΒΑΒΕΥΣΘΣ «ΜΑΙΑΝΔΟΣ» 
 

ΜΕ ΤΘΝ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΤΥΧΙΟΥ, Ο/Θ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ/Α ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ : 
 

1. Ηθτά από τθ Σφνοδο τθσ Κοινότθτασ τθ ςχετικι επιβεβαίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ρτυχίου 
2. Συμμετζχει ςτθν τριιμερθ ΕΙΔΙΚΘ  ΔΑΣΘ ΕΡΙΒΑΒΕΥΣΘΣ «ΜΑΙΑΝΔΟΣ» που διοργανϊνεται από τον  Κλάδο  

Ανιχνευτϊν τθσ Γενικισ Εφορείασ (1 φορά κάκε χρόνο) όπου παρουςιάηει τθ ηωι του/τθσ ςτθν Κ.Α. με βάςθ 
το Θ.Κ.Α.Δ.Ε. και παραλαμβάνει το αναμνθςτικό μαντιλι του/τθσ ΡΟΣΚΟΡΟΥ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ από το Γ.Ε. 

3. Συμμετζχει ςτθν ειδικι τελετι ςτο Ρροεδρικό Μζγαρο, όπου παραλαμβάνει το πτυχίο του/τθσ από τον      
Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ 

Θμερομθνία Ολοκλιρωςθσ Ρτυχίου Δθμοκρατίασ :_______________ 

Θμερομθνία Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ «ΜΑΙΑΝΔΟΣ» :_______________ 

Θμερομθνία Επίδοςθσ του Ρτυχίου από τον  

Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ :_______________ 
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Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ : 18 μινεσ 

Ππωσ και για τθ ςυμμετοχι ςτο Ρτυχίο Τελειοποιιςεωσ, αυτι προχποκζτει τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ 
Κ.Α., τθν ενεργό ςυμμετοχι ςε τζςςερισ (-4-) τουλάχιςτον  διιμερεσ ι τριιμερεσ καταςκθνϊςεισ εκ των οποίων θ μία κα 
είναι θ διιμερθ Σφνοδοσ Ρρογραμματιςμοφ, κακϊσ και ςε μία Μ.Δ.Υ. Τθ ςυμμετοχι ςου αυτι ςτισ ςυγκεντρϊςεισ και δρας-
τθριότθτεσ τθσ Κοινότθτάσ ςου κα τισ επιβεβαιϊςει θ ςυμπλιρωςθ του θμερολογίου που ακολουκεί ςτο τζλοσ  του εντφπου 
αυτοφ κακϊσ και θ τοποκζτθςθ ςε αυτό φωτογραφιϊν ςτθν εικονοκικθ. 

Ρζραν των πιο πάνω ανζπτυξε παρακάτω τα Κακικοντα που ανάλαβεσ ςτθν Κοινότθτά ςου :  
 

 Τι κακικον ζχεισ αναλάβει και τι ακριβϊσ περιελάμβανε θ εναςχόλθςι ςου με αυτό : _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 Ροια περίοδο εκτελοφςεσ το ςυγκεκριμζνο κακικον (όχι λιγότερο από 4 εβδομάδεσ) : Από : _______ Μζχρι : __________ 
 

 Ροιεσ είναι οι εμπειρίεσ που ζχεισ αποκομίςει με τθν εναςχόλθςι ςου με το ςυγκεκριμζνο κακικον;  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Γ. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ – ΡΑΑΔΟΣΘ : Ρραγματοποιϊ ωσ μζλοσ Ο.Ε. ΡΩΤΟΓΕΝΘ ζρευνα ςτον τομζα 

Ρολιτιςτικισ  Κλθρονομιάσ τθν  παρουςιάηω ενϊπιον κοινοφ και παράλλθλα διοργανϊνω δράςθ διάδοςθσ τθσ πολιτιςτι-
κισ μασ κλθρονομιάσ.  

Θ πρωτογενισ ζρευνα αφορά  τθν επιτόπια παρατιρθςθ, τθν επαφι με άτομα και ςυνεντεφξεισ από αυτά, φωτογράφι-
ςθ και γενικά τθν προςωπικι επαφι με το κζμα. Φυςικά εννοείται ότι επιτρζπεται θ ζρευνα από γραπτζσ πθγζσ για επι-
βεβαίωςθ και ςυμπλιρωςθ των όςων ζχετε ανακαλφψει. Θ διάδοςθ αφορά τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονο-
μιάσ με διάφορεσ οργανωμζνεσ ενζργειεσ ςε τρίτουσ. 
 

 Με ποιουσ Ανιχνευτζσ ζχεισ ςυγκροτιςει τθν Ο.Ε. : _________________________________________________________ 
 

 Με ποιο κζμα ζχετε επιλζξει να αςχολθκείτε και γιατί (ο ςκοπόσ τθσ δράςθσ); ___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ; ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τισ τελικζσ εντυπϊςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ Δράςθσ (αξιολόγθςθ) : ______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Δ. ΜΕΓΑΛΘ ΔΑΣΘ ΥΡΑΙΘΟΥ (Μ.Δ.Υ.) : Συμμετζχω ςε τετραιμερθ δράςθ περιπζτειασ υπαίκρου, με ενεργό 

ςυμμετοχι ςτον προγραμματιςμό, διεκπεραίωςθ και αξιολόγθςθ τθσ.  

Θμερομθνίεσ και Διάρκεια :  
 

_______________________ 

 

Τοποκεςία/εσ : _________________________ 
 

______________________________________ 

Σθμαντικζσ Δραςτθριότθτεσ :  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

Ο.Ε. κατά τθν προετοιμαςία  : 
 
Ο.Ε. :__________________________ 
 
Μαηί μου ιταν οι : ________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

Ενζργειεσ τθσ Ο.Ε. κατά τθν προετοιμαςία  : 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ο.Ε. κατά τθ διάρκεια : 
 
Ο.Ε. :__________________________________ 
 
Μαηί μου ιταν οι : ________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

Αξιολόγθςθ Μ.Δ.Υ.— Εμπειρίεσ —
Βιϊματα : 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

Ενζργειεσ τθσ Ο.Ε. κατά τθ διάρκεια  : 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ : Ικανοποίθςθ των ςχετικϊν απαιτιςεων ςε δφο, τουλάχιςτον, από τουσ πζντε  

τομείσ δραςτθριοτιτων που περιγράφονται ςτον Ε.Κ.  

1)_______________________________ 
 

Α. Θεματικι με τθν οποία αςχολείςαι :   
 

___________________________________ 
 
Β. Για πόςο καιρό αςχολείςαι ; 
 

___________________________________ 
 
Γ. Κατζχεισ δίπλωμα ; Αν ναι τι ; 
 

___________________________________ 
 
Δ. Πνομα /Υπογραφι από Υπεφκυνο :  
 

___________________________________ 
 
Ε. Ρωσ αξιοποίθςεσ τισ γνϊςεισ αυτζσ ςτθν 
Κ.Α. ι το Σφςτθμά ςου ; 
 

___________________________________ 
 
___________________________________ 

Γράψε ότι άλλο κεωρείσ απα-
ραίτθτο για τισ δφο δραςτθρι-
ότθτεσ επιλογισ που ζχεισ 
επιλζξει :  
 
Α) _______________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
Β) _______________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 

2)_______________________________ 
 

Α. Θεματικι με τθν οποία αςχολείςαι :   
 

___________________________________ 
 
Β. Για πόςο καιρό αςχολείςαι ; 
 

___________________________________ 
 
Γ. Κατζχεισ δίπλωμα ; Αν ναι τι ; 
 

___________________________________ 
 
Δ. Πνομα /Υπογραφι από Υπεφκυνο :  
 

___________________________________ 
 
Ε. Ρωσ αξιοποίθςεσ τισ γνϊςεισ αυτζσ ςτθν 
Κ.Α. ι το Σφςτθμά ςου ; 
 

___________________________________ 
 
___________________________________ 



ΣΤ. ΔΑΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : Συμμετζχω ςε τριιμερθ δράςθ προςφοράσ υπθρεςίασ ςτθν κοινωνία 

γενικότερα θ οποία διοργανϊνεται ςε παγκφπριο επίπεδο 

 

 Ροιο ιταν το κζμα και ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ δράςθσ;  
 

    __________________________________________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ρου ζλαβε χϊρα και πόςοι Ανιχνευτζσ ςυμμετείχαν ςε αυτι;  _______________________________________________ 
     

 Κατζγραψε τισ διάφορεσ ενζργειεσ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ ;  
 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 

 Κατζγραψε τισ τελικζσ εντυπϊςεισ και ςυμπεράςματα  ςου  από τθ Δράςθσ και κατά πόςο πιςτεφεισ ότι πζτυχε το ςκο-
πό τθσ (αξιολόγθςθ) : 

 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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ΕΙΔΙΚΘ ΔΑΣΘ ΕΡΙΒΑΒΕΥΣΘΣ «ΜΑΙΑΝΔΟΣ» 

Με τθν ολοκλιρωςθ των απαιτιςεων του Ρτυχίου Δθμοκρατίασ πρζπει, όπωσ ζκανεσ με κάκε απαί-
τθςθ όλα αυτά τα χρόνια, να ηθτιςεισ τθ ςυγκατάκεςθ των υπολοίπων Μελϊν τθσ Κοινότθτάσ ςου.  
 

Δεν ζχεισ παρά να ετοιμάςεισ μία δεκαπεντάλεπτθ παρουςίαςθ, χρθςιμοποιϊντασ όλα αυτά που 
κατζγραψεσ μζςα ςτο ζντυπο αυτό,  με όποιον τρόπο εςφ επικυμείσ (θλεκτρονικά, καλλιτεχνικά, 
μζςα από ζνα παιχνίδι που κα ετοιμάςεισ κλπ) και να τθν παρουςιάςεισ ςτα υπόλοιπα Μζλθ τθσ 
Κοινότθτασ.  
 

Αφοφ πάρεισ τθν τελικι επιβεβαίωςθ από τθ Σφνοδο τθσ Κοινότθτασ ,τότε, με τθ βοικεια του Αρχθγοφ ςου κα ςυμπλθρϊ-
ςεισ τθ ςχετικι αίτθςθ προσ το Γενικό Ζφορο και ςτθ ςυνζχεια κα ςυμμετάςχεισ ςτθν «ΕΙΔΙΚΘ ΔΑΣΘ ΕΡΙΒΑΒΕΥΣΘΣ ΜΑΙ-
ΑΝΔΟΣ», ςτάδιο ΙΙ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ αυτισ κα παρουςιάςεισ όπωσ ζκανεσ και ςτθν Κοινότθτά ςου τθν Ανιχνε-
υτικι ςου Ηωι και κα αιτιολογιςεισ το γιατί είςαι ζτοιμοσ/θ να ονομαςτείσ ΡΟΣΚΟΡΟΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ.  Το υπόλοιπο τθσ 
δράςθσ κα αποτελοφν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ περιπζτειασ και ψυχαγωγίασ κακϊσ και γνωριμίασ με τουσ υπόλοιπουσ 
Ανιχνευτζσ από όλθ τθν Κφπρο που μαηί κα ονομαςτείτε ΡΟΣΚΟΡΟΙ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ. Ωσ ελάχιςτθ ζνδειξθ αναγνϊριςθσ 

τθσ προςπάκειάσ ςου θ Γ.Ε. κα ςου απονζμει το ειδικό μαντιλι του Ρροςκόπου Δθμοκρατίασ το      
οποίο κα φοράσ κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, κατά τθν τελετι απονομισ του Ρτυχίου από τον Ρρό-
εδρο τθσ Δθμοκρατίασ και κατά τθ διάρκεια άλλων επίςθμων δράςεων του Σ.Ρ.Κ. όπωσ εορταςμοί 
για τον Αγ. Γεϊργιο κ.α. Μετά το «ΜΑΙΑΝΔΟ» δε μζνει παρά να περιμζνεισ τθ ςχετικι ειδοποίθςθ 
για τθν τελετι απονομισ από τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ.  
 

Πλεσ αυτζσ  οι γνϊςεισ και οι όμορφεσ εμπειρίεσ που αποκόμιςεσ από τον Ρροςκοπιςμό και ειδικό-
τερα τθν περίοδο που ιςουν Ανιχνευτισ,  κα ςε ςυντροφεφουν ωσ μια γλυκιά ανάμνθςθ ςτθν ενιλι-
κθ πλζον ηωι ςου. Μθ ξεχνάσ να εφαρμόηεισ όλα αυτά που ζμακεσ μζςα από τθν πορεία ςου αυτι 
ςτον Ρροςκοπιςμό, για ζναν καλφτερο κόςμο.  
 

ΑΝΙΧΝΕΥΕ ΥΨΘΛΟΤΕΑ και ΕΥΥΤΕΑ 
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ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΜΟΦΘ ΔΑΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ 
ΣΕ Ο.Ε. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΜΟΦΘ ΔΑΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ 
ΣΕ Ο.Ε. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΘΣ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘΣ (ΔΙΘΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΘΜΕΑ) 

Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΜΟΦΘ ΔΑΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ 
ΣΕ Ο.Ε. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΥΡΑΙΘΟΥ 

Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΤΟΡΟΣ ι ΤΟΡΟΙ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ  
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

Ο.Ε. ΡΟΥ 
 ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ 
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58 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



59 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



60 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



61 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



62 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



63 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



64 
Τοποκζτθςε φωτογραφίεσ από διάφορεσ δράςεισ τθσ Κοινότθτάσ ςου. Φρόντιςε όμωσ να διατθρείσ και ζνα θλεκτρονικό αρχείο ςτον Η.Υ. 
ςου . Αυτό κα ςε βοθκιςει ςτισ διάφορεσ παρουςιάςεισ που κα κάνεισ. 



Το Θ.Κ.Α.Δ.Ε. ετοιμάςτθκε για λογαριαςμό του Σ.Ρ.Κ. από τουσ 
  

Γιϊργο Ηαχαρίου, Ζφορο Υποςτιριξθσ και Βελτίωςθσ τθσ Ροιότθτασ Ρροςκοπικοφ 
Ρρογράμματοσ και τζωσ Ζφορο Κλάδου Ανιχνευτϊν Γ.Ε. 

 
Ανδρζα Σ. Ραναγιϊτου, Ριγαςο, Ζφορο Κλάδου Ανιχνευτϊν Γ.Ε. 

 
 

*Αρ. Εντ. Σ.Π.Κ. 702+  




