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Λευκωσία, 30 Οκτωβρίου 2022 
 
Αρ.Πρωτ.:20222023/013 
 
Προς: Γονείς και Κηδεμόνες  
Ανιχνευτών 76ης Κοινότητας “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Θέμα : Επαρχιακό διήμερο  για  απαίτησης  Ανιχνευτικής Εξερεύνησης του Πτυχίου 
Τελειοποιήσεως, 05-06 Νοεμβρίου 2022 

 
Το διήμερο 05-06 Νοεμβρίου 2022, θα γίνει η  δράση η οποία έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα 

στους Ανιχνευτές της Επαρχίας να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της Ανιχνευτικής Εξερεύνησης η οποία 

είναι κομμάτι του Πτυχίου Τελειοποιήσεως. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν όλοι οι Ανιχνευτές που βρίσκονται στο 2ο ή 3ο έτος της 

Ανιχνευτικής τους ζωής. Ο χώρος διεξαγωγής της δράσης θα είναι στην περιοχή Μαθιάτη με πορεία και 

διανυκτέρευση στο Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη. 

 

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το χώρο στάθμευσης του Ταχυδρομείου της 

Προδρόμου, στις 07:15 του Σαββάτου 05 Νοεμβρίου, 2022. Η επιστροφή θα γίνει στον ίδιο 

χώρο, στις 13:30 την Κυριακή 06 Νοεμβρίου, 2022. 

 

Οι Ανιχνευτές θα πρέπει να φροντίσουν για τα ατομικά τους εφόδια. Πέραν αυτών να σημειωθεί ότι 

στο φετινό εξεταστικό, οι Ανιχνευτές μπορούν να φέρουν μαζί τους κάποια υλικά για την κατασκευή 

της καλύβας τους. Αυτό γίνεται με σκοπό την αποφυγή της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής. Να σημειωθεί ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να τα μεταφέρουν κατά τη διάρκεια της 

πορείας. Τα υλικά αυτά είναι: σπάγκος / σχοινί, κοντός /ξύλο, μουσαμάς. 

 

 Πληροφορίες εξεταστικών: 
 

Ταχύ Οδοιπορικό, Χαρτογράφηση, Case Study: 

Οι Ανιχνευτές θα κρατήσουν σημειώσεις ταχέως οδοιπορικού για απόσταση 750-1000m. Θα κρατούν 

σημειώσεις σε ομάδες 2 ατόμων και είναι δική τους ευθύνη να τις μοιραστούν πριν αρχίσει η γραπτή 

εξέταση. Θα έχουν στη διάθεση τους 4 ώρες για να παραδώσουν το καθαρογραμμένο Ταχύ Οδοιπορικό, 

Χαρτογράφηση και το λυμένο case study. Για το ταχύ Οδοιπορικό θα τους δοθούν τρεις Α4 ενώ για 

την χαρτογράφηση μία Α3. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κλίμακα 1:1500 μέχρι 1:2500 (μπορεί π.χ. 

να χρησιμοποιηθεί και κλίμακα 1:2200). 
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Συλλογή:  
 

Η συλλογή που γίνεται κατά τη δράση πρέπει να γίνεται με κάποιο στόχο και ιδιαίτερα για να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των εξεταζόμενων σε κάποιο θέμα ανάλογα με το περιβάλλον στο 

οποίο θα γίνει η δράση. Για τα αντικείμενα που υπάρχουν στη συλλογή πρέπει να υπάρχει 

περιγραφή, χρήση, ιδιότητα κλπ.  

 

Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το ολιγότερο 10 είδη. Είδη συλλογών μπορούν να γίνουν για 

φύλλα, πετρώματα, καρπούς δέντρων, άνθη κλπ. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ( παράδειγμα σελ. 89 ) 

 

Το ημερολόγιο δράσης χρησιμοποιείται για να δώσει στον εξεταστή επιπλέον σημεία για να 

καταλάβει το είδος της δράσης άλλα και για να παραμείνει στο αρχείο του συστήματος. Το 

ημερολόγιο πορείας πρέπει να παρουσιάζεται ανεξάρτητα από κάθε εξεταζόμενο και πρέπει να 

περιλαμβάνει απαραίτητα: 

 

• Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων της ενωμοτίας ή του ομίλου που πραγματοποιεί την δράση. 

• Πού πραγματοποιείται η δράση  

• Ημερομηνίες διεξαγωγής της δράσης. 

• Λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες  

• Περιγραφή με ώρες λεπτομερειών της δράσης, όπως π.χ. που κατασκήνωσαν την νύκτα, που 

έγιναν σταθμοί ξεκούρασης, τι περιλάμβανε το μενού κλπ.  

• Περιγραφή των φακέλων π.χ. σημεία χάρτου κλπ.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ το ημερολόγιο τηρείται κατά τη διάρκεια όλης της δράσης και όχι μόνο κατά τη 

διεξαγωγή του ταχύ οδοιπορικού. 

 

Κάθε Ανιχνευτής τηρεί τη δική του συλλογή, κρατά τις δικές του σημειώσεις 

ημερολογίου. 

 

Διαβίωση: 

Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή καλύβας, χρησιμοποιώντας υλικά που θα έχουν φέρει οι 

Ανιχνευτές και άλλα που θα βρουν στην γύρω περιοχή χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στη φύση 

(επιτρέπονται ξερά ή ήδη κομμένα κλαδιά), και θα πρέπει να διανυκτερεύσουν σε αυτήν. 

 

Η κατασκευή καλύβας θα αξιολογείται ανά σύστημα. 

 

Επίσης θα μαγειρέψουν ένα γεύμα σε ανοικτή φωτιά με τρόφιμα που θα τους δοθούν και σκεύη/ υλικά 

που θα βρουν ή θα φτιάξουν. Το μόνο σκεύος που επιτρέπεται είναι μαχαιροπίρουνο και μεταλλική 

καραβάνα. 

https://9d17e76d-d399-4fd0-899f-0ca50ab56179.filesusr.com/ugd/7e64b6_35c5f3b642a34a10803896faf2bc2e30.pdf
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Το τίμημα συμμετοχής στη δράση έχει καθοριστεί στα €18.00 και περιλαμβάνει έξοδα διαμονής, 

έξοδα διατροφής τα μεταφορικά, αναμνηστικό και υλικά προγράμματος της δράσης. 

 

Η επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να παραδοθεί στο επιτελείο της Κοινότητας μας 

μαζί με το τίμημα συμμετοχής στο χώρο του Συστήματος μέχρι την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου, 

2022, όπου για σκοπούς προγραμματισμού έχει οριστεί και ως η τελευταία ημέρα 

παραλαβής δηλώσεων συμμετοχής.   

 

Το επιτελείο της Κοινότητας βρίσκεται στη διάθεση σας για επιπλέον απορίες ή διευκρινίσεις που 

τυχόν να έχετε.  

 

Στυλιανή Γεωργάκη   99 13 41 39 

 
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,  

  
  

 
                 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος  

Στυλιανή Γεωργάκη 
Αρχηγός Κοινότητας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Η δράση χωρίζεται σε δύο μέρη. 

 

Στο πρώτο μέρος (5/11/2022), οι Aνιχνευτές θα πρέπει να περπατήσουν την ενδεδειγμένη πορεία και να 

κρατήσουν (α) σημειώσεις ταχέως οδοιπορικού, (β) ημερολόγιο πορείας, (γ) συλλογή 10 

αντικειμένων. 

 

Κατά την άφιξή τους στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να μαγειρέψουν σε ανοικτή φωτιά και να 

κατασκευάσουν καλύβα. 

 

Στο δεύτερο μέρος (6/11/2022), οι ανιχνευτές θα εξεταστούν σε τρίωρη γραπτή εξέταση στο (α) ταχύ 

οδοιπορικό στη βάση των σημειώσεων της πρώτης μέρας, (β) στη χαρτογράφηση και (γ) στο σενάριο 

τοπογραφίας. 
 

Κατά τη διάρκεια της πορείας (πρώτο μέρος), οι ανιχνευτές θα χωριστούν σε μικτούς ομίλους και ενώ θα 

μπορούν να συνεργαστούν ανά δύο στη λήψη σημειώσεων του ταχέως οδοιπορικού, θα πρέπει να 

φροντίσουν να έχουν ατομικές σημειώσεις που θα καθαρογράψουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης και της  

χαρτογράφησης (δεύτερο μέρος). 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

 
Πριν φύγω από το σπίτι κάνω έλεγχο αν έχω πάρει μαζί μου όλα τα απαραίτητα είδη 

 

Ατομικά Εφόδια Πληροφορίες Έλεγχος (√) 

Περιβολή εργασίας 
Παντελόνι μακρύ, παπούτσια κλειστά για πορεία, 

προσκοπική φανέλα, μαντήλι 

 

Πλήρης Προσκοπική Στολή 
Την έχουμε μαζί μας 

(Μπερέ, Μαντήλι, Πουκάμισο, Παντελόνι, Κάλτσες) 

 

1 μακρύ και 1 κοντό παντελόνι   

Δυο ζευγάρια εσώρουχα και 

κάλτσες 

  

Μακρυμάνικη φανέλα και φόρμα   

1-2 Επιπλέον φανέλες    

Αδιάβροχο  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

Καπελάκι   

Σακάκι ή και πουλόβερ   

Υπνόσακο    

Υπόστρωμα   

Είδη φαγητού 

πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, καραβάνα, ποτήρι 

(ΟΧΙ γυάλινα)  

ΚΑΡΑΒΑΝΑ (οπωσδήποτε για ψήσιμο φαγητού) 

 

Παγούρι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

Είδη ατομικής καθαριότητας πετσέτα, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα κτλ  

Χαρτί υγείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

Φανάρι   

Προσκοπικός Σουγιάς  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

Γραφική ύλη   

Ραπτική ύλη προαιρετική  

Ό, τι άλλο θεωρείτε σημαντικό   
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 

Εγώ ο / η  _______________________________________ γονέας /κηδεμόνας του/της Ανιχνευτή 

_______________________________________(Α.Τ.Ε*_______) δηλώνω ότι επιτρέπω στο παιδί μου να 

συμμετάσχει στη Δράση της Επαρχίας που θα πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες  05-06 Νοεμβρίου 2022, 

καταβάλλοντας το ποσό των € 18 για τη συμμετοχή του/της. 

Α. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πάσχει ή Έπασχε από  χρόνιες παθήσεις :  
(ΑΣΘΜΑ - ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΑΥΤΙΩΝ - ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ  κλπ.) 

 

_______________________________________________________________ 

Χορηγείται στο παιδί οποιαδήποτε 
ιατροφαρμακευτική αγωγή : 
(αν ναι σημειώστε τα ακριβή φάρμακα και δοσολογία)   

 
 
ΝΑΙ    ΟΧΙ  
______________________________________________________________________________ 

Είναι ο πρόσκοπος/ανιχνευτής αλλεργικός ; 

 

Σε φάρμακα ; 

______________________________________________________________________________ 

Σε τροφές; 

______________________________________________________________________________ 

 

Σε άλλα ; (έντομα, φυτά κλπ) ______________________________________________________ 

Έχει οποιαδήποτε άλλα ιατρικά προβλήματα 
που χρειάζεται να αναφερθούν; 

______________________________________________________________________________ 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Προσκόπου ή Ανιχνευτή : 

1. Διατροφικές Ιδιαιτερότητες ΝΑΙ              ΟΧΙ (Αν ναι :___________________________________________________) 

 
Παρακαλώ σημειώστε οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι δεν έχει καλυφθεί από τα ανωτέρω και χρειάζεται να γνωρίζουν οι Βαθμοφόροι 
: 

 
 
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ : 

Όνομα Πατέρα :  

____________________________________ 

Τηλέφωνα : 1. ________________________________  

Όνομα Μητέρας :  

____________________________________ 

Τηλέφωνα : 1. ________________________________  

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα που συμπλήρωσε την αίτηση : ________________________________   

Ημερομηνία : _________________________ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ H ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ 
ΣΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ TΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 


