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Δεδομένα
125 συμπλήρωσαν πλήρως την έρευνα

Έτρεξε από 1-7/1/2020



Στόχος
Η καταγραφή των απόψεων των Βαθμοφόρων για την 
εκπαίδευση του Σ.Ε.Π.
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Σπουδές

Απόφοιτος 
Λυκείου
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Απόφοιτος 
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εκπαίδευσης

36%
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Ποιο μοντέλο 
έχεις 
παρακολουθή
σει;

Ευέλικτη εκπαίδευση
38%

Παλιό μοντέλο 
εκπαίδευσης

15%

Και τα δύο
44%

Κανένα από τα δύο
3%



Σχετικά με την 
εκπαίδευση



Σε βοηθάει η 
εκπαίδευση να 
ανταποκριθείς 
στα 
καθήκοντά 
σου

ΝΑΙ
86%

ΟΧΙ
14%



Σε βοηθάει η 
εκπαίδευση να 
ανταποκριθείς 
στα 
καθήκοντά 
σου

• Είμαι 3 χρόνια στην αγέλη και δεν έχω τελειώσει τη Βασική από την οποία λίγα πράγματα μου 
φάνηκαν πολύ χρήσιμα και λίγα περισσότερα απλά χρήσιμα 

• Πιστεύω ότι όσες εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν την εκπαίδευση μου είναι πρόχειρα 
φτιαγμένες 

• Σίγουρα σε καμία περίπτωση. Κάθε φορά πρέπει που ολοκληρώνεται μια ενότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι να περιμένουμε μέχρι να κλείσει. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετό καιρό γιατί 
πρέπει να περιμένουμε μέχρι πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. 

• Για πράγματα ναι αλλά λίγο. Θεωρώ ότι η αποκέντρωση της εκπαίδευσης (ευελικτοποίηση) δεν 
ανταποκρίνεται στα καθήκοντα μου σαν βαθμοφόρος, δεν είναι έμπρακτη, αφού προφανώς οι 
προσκοπικές δράσεις δεν πραγματοποιούνται με αντίστοιχο τρόπο. Με άλλα λόγια μία 
εκδρομή δεν είναι ευέλικτη, αλλά ενιαία, και έτσι η εκπαίδευση δεν σε προετοιμάζει για 
πραγματικές συνθήκες.

• Δεν είναι καλά οργανωμένη, καθώς επίσης χρονοβόρα και φλύαρη. Τέλος δεν εστιάζει σε 
σύντομο χρόνο στα θέματα που πρέπει να διδαχθούν , αλλά διαρκεί πολλές ώρες και ημέρες

• Φυσικά και έχω προσλάβει γνώσεις θεωρητικές, απλά θεωρώ ότι δεν έλαβα πρακτικές γνώσεις 
που έχω πάρει από την εμπειρία μου.

• Τα "χαρακτηριστικά" των εκπαιδεύσεων δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της 
πραγματικότητας 



Σε βοηθάει η 
εκπαίδευση να 
ανταποκριθείς 
στα 
καθήκοντά 
σου

• Χρειαζόμαστε πιο πρακτικά θέματα και πιο πρακτικές λύσεις σε πολλά θέματα. Δεν αρκεί να 
μαθαίνεις κάτι θεωρητικά και μόνο. 

• Διότι γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.
• Κατά τη γνώμη μου τα ηλεκτρονικά κομμάτια της ευ.εκπαίδευσης αποτελούνται από 70% 

ερωτήσεις και ασκήσεις που δεν απαιτούν καμία απολύτως γνώση πάνω στο θέμα, δεν υπάρχει 
κανένας ουσιαστικός λόγος να δώσεις προσοχή στο κομμάτι της "παράδοσης" του μαθήματος για 
να ολοκληρώσεις της ασκήσεις και την Π. εφαρμογή.  Επίσης δεν θεωρώ ότι μπορείς να 
εμπεδώσεις το ίδιο ένα θέμα που σου το απαγγείλει μια ηχογραφημένη φωνή με το να το ακούς 
από έναν άνθρωπο ζωντανά που στο τέλος θα μπορέσεις να τον ρωτήσεις και ένα - δυο πράγματα 
από κοντά. Το βρίσκω χρήσιμο μόνο για στελέχη απομακρυσμένων περιοχών. 

• Παρόλο που στοχεύει στην ευελιξία εν τέλει καταναλώνει περισσότερο χρόνο και πόρους και σε 
κουράζει η διαδικασία μέχρι τελικά να αποκτήσεις τις γνώσεις 

• Aν και θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνεται πιο συμπυκνωμένα όταν μπαίνεις σε εάν τμήμα οι 
υπόλοιποι βαθμοφόροι δεν σε παρατάνε στην μοίρα σου να τα βγάλεις πέρα με τα παιδιά σου 
λένε πράγματα για το πρόγραμμα και της ανάγκες του τμήματος αυτό στο οποίο θέλω να 
καταλήξω είναι ότι  ναι έχω μάθει πολλά χρήσιμα πράγματα στις εκπαιδεύσεις αλλά 
ταυτόχρονα έχω ακούσει και πράγματα που τα ήξερα ήδη 



Σε βοηθάει η 
εκπαίδευση να 
ανταποκριθείς 
στα 
καθήκοντά 
σου

• Χρειάζεται πολύς χρόνος για την ολοκλήρωσης μιας εκπαίδευσης π.χ τα Β είναι 11 
ενότητες και τα βασικά κομμάτια της δεν γίνονται συχνά.

• Χάνονται πράγματα τα οποία αποκτούνται με την εμπειρία και την καθημερινή τριβή με το 
επιτελείο. Ναι, μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι, αλλά θα έπρεπε να μαθαίνω και άλλα βασικά 
πράγματα, όπως πρώτες βοήθειες, τι κάνω σε ιδιαίτερες καταστάσεις, πώς αλληλεπιδρώ
με τους γονείς.

• Η ευέλικτη εκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση δια ζώσης, είναι απλά κάτι τυπικό με το οποίο 
οι βαθμοφόροι προσπαθούν να ξεμπερδεύουν 

• ΝΑΙ, αλλά μόνο σε επιφανειακά ζητήματα (δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα της ευέλικτης ή 
μη εκπαίδευσης, αλλά γενικότερο)

• Διότι παίρνει αρκετό χρόνο στο να ολοκληρωθεί. Και ως προς τα καθήκοντα του ΑΣ γίνεται 
πιο δύσκολο διότι πρέπει να παρακολουθείς τα εκπαιδευτικά πλάνα των άλλων 
βαθμοφόρων σου.



Πόσο χρόνο 
χρειάζεσαι για 
να 
ολοκληρώσεις 
έναν 
εκπαιδευτικό 
κύκλο
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Σε έχει διευκολύνει 
η ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

ΝΑΙ
32%

ΟΧΙ
68%



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Γιατί τελικά δεν είναι ευέλικτη . Είναι πάρα πολλές πληροφορίες μέσω μέιλ μπερδεύεται  και 
θεωρώ ότι όπως γινόταν η προηγούμενη εκπαίδευση ήταν πιο καλή 

• Γιατί πρέπει να ελέγχω συνέχεια το ημερολόγιο να δω πότε είναι διαθέσιμη η κάθε ενότητα, 
έπειτα να βρω τον ΑΣ ώστε να τον ενημερώσω πότε θέλω να με δηλώσει και εκείνος. Να βρει 
τον χρόνο να το κάνει μέσα στην προθεσμία, μετά να περιμένω να μου έρθει email και μετά 
μέσα στην προθεσμία να προλάβω να κάνω όλα τα τεστ και όλα αυτά μέσα σε μια ζωή που όλα 
τρέχουν και εάν χάσω μια προθεσμία θα πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή.

• Παίρνει παραπάνω χρόνο από όσο χρειάζεται. Έχουμε να συνδυάσουμε πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα με την έξω προσκοπική μας ζωή και πολλές φορές είναι δύσκολες οι ημερομηνίες η 
απλά βγαίνουν πολύ αργά ή αλλάζουν τελευταία στιγμή. 

• Προτιμώ να παρουσιάζονται όλα τα θέματα μαζί σε ένα 2ημερο ή 3ημερο με επιτόπου 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ εφαρμογή, από το να λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές ημερομηνίες για 2-3 ώρες 
και με την "πρακτική" εφαρμογή, (σ.σ. έκθεση ιδεών σε 1-2 παραγράφους), να θέλει επιπλέον 
ενασχόληση, όταν αποφασίσει ο εκπαιδευτής να ανακοινώσει τις πρακτικές εφαρμογές.

• Δυσκολία με τις πρακτικές εφαρμογές ανά ενότητα 
• Είναι απίστευτα χρονοβόρα η διαδικασία, με αποτέλεσμα όλα τα επιτελεία να έχουν 

πρόβλημα με τις εκπαιδεύσεις τους και έχουμε φτάσει στο σημείο ν μην μπορούμε να πάμε 
μια εκδρομή λόγω των εκπαιδεύσεων.

• Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω μια εκπαίδευση β4 και για πάρα πολύ καιρό δεν μπορούσα 
να συνεχίσω την εκπαίδευση 



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Διότι τελικά μου παίρνει περισσότερο χρόνο από ότι όταν δεν ήταν ευέλικτη, κάνοντας με 
να χάνω πολλές δράσεις

• Εκτός από το γεγονός του ότι πρέπει να ανταποκριθώ στις ανάγκες της εκπαίδευσης, 
πρέπει να παρακολουθώ και την εξέλιξη αυτής. Για παράδειγμα πότε "ανοίγει" η πρακτική 
εφαρμογή, πότε εγκρίνεται η παρακολούθηση για να προχωρήσω στις επόμενες ενότητες κτλ.

• Οι ίδιες οι εκπαιδεύσεις αργούν να ολοκληρωθούν. Δεν εγκρίνονται μέσα στο κατάλληλο 
χρονικό πλαίσιο. Π.χ. δεν γίνεται να εκπαιδευτείς στον Κύκλο της κατασκηνωτικής και να έχει 
εκδοθεί ότι κατέχεις ή δεν κατέχεις την κατασκηνωτική και να μπορέσεις να πας 
κατασκήνωση.

• Λόγω πολλών ενοτήτων σε πολλά διαφορετικά χρονικά πλαίσια 
• Όχι διότι μέχρι να εγκριθεί ένα στάδιο εκπαίδευσης πχ β3 δεν μπορώ να συνεχίσω με τα 

υπόλοιπα και χάνω εκπαιδεύσεις που θα μπορούσα να παρακολουθήσω. Κατανοώ πως 
πρέπει να είναι σε στάδια αλλά στη προκειμένη περίπτωση περνάει πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα μέχρι να εγκριθεί.

• Όταν έχω χρόνο για να παρακολουθήσω, δεν υπάρχουν ενότητες .
• Ελλιπής πληροφόρηση 
• Μεγάλο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης.  Δεν υπάρχει διαδραστικότητα και ανταλλαγή 

απόψεων διαζώσης με άλλους εκπαιδευόμενους αλλά και εκπαιδευτές.
• ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
• Όχι γιατί τις χρειάζομαι σε 2 μήνες και μου παίρνει 2-4 χρόνια 



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Περιορισμένες ημερομηνίες πραγματοποίησης, άγχος να προλάβει να κλείσει η προηγούμενη 
για να δηλωθεί εγκαίρως η επόμενη

• Όχι γιατί χρειάζονται ορισμένες φορές μήνες για να ολοκληρώσεις έναν κύκλο εκπαίδευσης, 
και λίγο καιρό μέχρι να φαίνεται και στο σύστημα ότι τον έχεις περάσει με αποτέλεσμα όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα να μην μπορείς να πας την εκδρομή που θέλεις επειδή για 
παράδειγμα δεν έχεις βασική που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσες να έχεις μέσα σε μια 
δυο βδομάδες

• Οι ημερομηνίες που είναι οι εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένες περιφέρειες είναι συνήθως ίδιες 
μέρες καθημερινές που δεν βολεύουν

• Από την στιγμή που παίρνει πάρα πολλούς μήνες για να καλυφθεί μια εκπαιδευτική ενότητα 
καθίσταται δυσλειτουργικό και απωθεί κυρίως νέους βαθμοφόρους από το να μπουν στην 
διαδικασία εκπαίδευσης όσο παρά τις προσπάθειες των αρχηγών. Επίσης παίρνει πάρα 
πολύ καιρό για να "κλείσουν" οι εκπαιδεύσεις οπότε αφού οι ενότητες βγαίνουν ανα σεζόν 
δεν μπορεί εύκολα ένας βαθμοφόρος ακόμα και αν έχει χρόνο να πάει σε πολλές μαζικά. 
Αποτέλεσμα να περνάνε οι μήνες χωρίς εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 

• Γίνεται με λάθος τρόπο, βομβαρδισμός πληροφοριών σε άτομα που είναι 1η ή 2η χρόνια 
βαθμοφόροι χωρίς να έχουν ζήσει την λειτουργία της αγέλης

• Την θεωρώ απρόσωπη, δεν σου δίνει δυνατότητες στην ανάπτυξη ερωτήσεων και 
συζητήσεων 



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Είναι περιορισμένος ο χρόνος παράδοσης πρακτικών εφαρμογών και δύσκολη η 
επικοινωνία με τους εκπαιδευτές 

• Οι πολυήμερες εκπαιδεύσεις συμπίπτουν με άλλα καθήκοντά μου με αποτέλεσμα να μην 
μπορώ να τις παρακολουθήσω και να περιμένω αρκετό καιρό μέχρι να πραγματοποιηθούν 
άλλες, και να μην μπορώ να συνεχίσω την εκπαίδευση  

• Δεν υπάρχουν συχνά εκπαιδεύσεις με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα 
για να ολοκληρωθεί ένας εκπαιδευτικός κύκλος!!!

• Όχι διότι εξαρτάται και από άλλους για να κλείσει ο κύκλος μου.
• Δεν έχω κάποιο πρόβλημα ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες απλώς μου είναι πολύ δύσκολο 

να βρω τα στάδια που χρειάζομαι για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε μικρό χρονικό 
διάστημα μου παίρνει πολύ καιρό να ολοκληρώσω όλες τις ενότητες 

• Ο τρόπος με τον οποίο απλώνει η εκπαίδευση δημιουργεί ασυνέχεια. 
• Η ευέλικτη εκπαίδευση λειτουργεί με θέσεις, άρα αν χάσεις μια θέση, μπορεί να είναι πολύ 

δύσκολο να βρεις επόμενη ενότητα. Ξεκίνησα τις ενότητες Δ1 και Δ3 Ιανουάριο 2019 και 
βρήκα ξανά θέση για Δ2 και Δ4 την 28η Οκτωβρίου. 



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Με το να υπάρχει η ίδια ενότητα πολύ συχνά μπαίνει σα δεύτερη προτεραιότητα στο 
πρόγραμμα των βαθμοφόρων. Δεν κανονίζουν το πρόγραμμα τους σύμφωνα με τις 
εκπαιδεύσεις. Ενώ πριν είχε δυο κατασκηνωτικές το χρόνο πχ, το ήξεραν όλοι και 
κανόνιζαν τα προγράμματα τους με δουλειές κλπ.

• Όχι γιατί τα Ε που έκανα χρειάστηκα χρόνια για να τα ολοκληρώσω. Άρα η πληροφορία 
ερχόταν σταδιακά και όχι όταν ξεκίνησα την θητεία μου. 

• Μπορεί να έχουμε την τέλεια ιδέα, τον τέλειο τρόπο, αλλά να μην έχουμε τα εργαλεία. Δεν 
είναι ντροπή, είναι λόγος να φτιάξουμε τα εργαλεία μας για να πετύχουμε αυτό που έχουμε 
οραματιστεί."

• Πολλά μέρη να ολοκληρωθούν, μια εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει και χρόνια, η 
προσωπική παρουσία για σύντομο χρονικό διάστημα με τη μορφή εκδρομών ήταν πιο 
αποδοτική 

• Διότι λόγω πολλών ενοτήτων σε πολλές διαφορετικές ημερομηνίες αργεί πολύ η 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

• δεν έχει νόημα αν υπάρχει κάποια ενότητα β την στιγμή που έχω χρόνο να την 
παρακολουθήσω γιατί η επόμενη θα είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα οπότε έχω χάσει την 
σειρά μου

• καθυστερεί υπερβολικά ή αλληλουχία δήλωση-παρακολούθηση-αξιολόγηση-πρακτική 
εφαρμογή/ολοκλήρωση/δήλωση επομένου.

• Περιμένω πάνω από 8 μήνες την Β9Λ για να κλείσω την βασική. 
• Γιατί το δια ζώσεις παλιότερα η εκπαίδευση ολοκληρωνόταν ταυτόχρονα για όλους τους 

εκπαιδευόμενους και το επιτελείο μπορούσε να κλείσει τη σχολή κατευθείαν. 



Γιατί δεν σε έχει 
διευκολύνει η 
ευέλικτη 
εκπαίδευση να 
παρακολουθήσεις 
και να καλύψεις τις 
εκπαιδευτικές σου 
ανάγκες, τη χρονική 
στιγμή που τις 
χρειάζεσαι;

• Χρειαζόμαστε πιο πρακτικά θέματα και πιο πρακτικές λύσεις σε πολλά θέματα. Δεν αρκεί να 
μαθαίνεις κάτι θεωρητικά και μόνο. 

• Αργή ολοκλήρωση των ενοτήτων που συνεπάγεται χάσιμο προθεσμίας επόμενης ενότητας, 
λίγες θέσεις ή όχι αρκετές επαναλήψεις μέσα στο χρόνο

• Γιατί για παράδειγμα η εκδρομή της κατασκηνωτικής γίνεται τόσο σπάνια που επειδή έχασα την 
μια εκδρομή που είχε γίνει πρέπει να περιμένω μέχρι την επόμενη τρεις μήνες στην καλύτερη με 
αποτέλεσμα να κοντεύω χρόνο που παρακολουθώ την κατασκηνωτική

• "Τις εκπαιδευτικές μου ανάγκες τη στιγμή που τις χρειάζομαι θεωρητικά ναι, αλλά εν τέλει δεν 
τις καλύπτει στο χρόνο που μου χρειάζονται. Αυτό γιατί ένας κύκλος μπορεί να σου πάρει και 
έναν χρόνο να τον τελειώσεις.

• Αυτό γιατί περιμένεις του άλλους να κλείσουν τις αξιολογήσεις, να σου έρθει η πρακτική 
εφαρμογή, γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις στο κύκλο μεθοδολογίας εάν δεν κλείσουν όλα τα 
προηγούμενα και χάνεις την προθεσμία, γιατί είσαι μπλοκαρισμένος από το σύστημα από 
προηγούμενη εκπαίδευση, γιατί δεν σου έχουν περάσει κάποιες ενότητες(σε εμάς έχει συμβεί 
1-2 φορές) και πολλούς άλλους λόγους.

• απαιτείται παραπάνω χρόνος διάθεσης για την ολοκλήρωση των εκάστοτε ενοτήτων με 
αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργική.

• γιατί από την στιγμή που αφιερώνω πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μου στους προσκόπους δεν 
έχω χρόνο για διάσπαρτες εκπαιδεύσεις από την στιγμή που βρίσκομαι σε μια απαιτητική 
σχολή



Πόσο 
Ικανοποιημένος είσαι
από την Εκπαίδευση;



Πόσο 
Ικανοποιημένος είσαι
από την Εκπαίδευση;

Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος

11%

Δυσαρεστημένος
27%

Λίγο κανοποιημένος
44%

Ικανοποιημένος
15%

Εξαιρετικά ικανοποιημέ
νος
3%



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Θα κρατούσα την ευκολία και την εξοικονόμηση χρόνου στα θεωρητικά κομμάτια με το 
ερωτηματολόγιο και θα επιτάχυνα την ολοκλήρωση και τη συχνότητα επανάληψης των 
ενοτήτων 

• Θα κρατούσα το πρακτικό τμήμα. Θα άλλαζα την περιττή θεωρία.
• Το πρώτο πράγμα που θα κρατούσα είναι το e learning
• Το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα είναι το ότι για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος εκπαίδευσης 

μπορεί να χρειαστούν και μήνες διότι οι εκδρομές γινόντουσαν μια φορά στο τόσο εντός 
Αττικής και αν κάποιος δεν την προλάβαινε έπρεπε να περιμένει το επόμενο τρίμηνο"

• Θα άλλαζα την διαδικασία που έπεται της παρακολούθησης, διότι δεν έχουν όλοι τον χρόνο 
για την αξιολόγηση και την καταγραφή των γνώσεων τους, θα κρατούσα την ευελιξία 
παρακολούθησης των σταδίων όμως θα την περιόριζα σε Σαββατοκύριακα, και θα φρόντιζα 
να δίνω εκπαιδεύσεις στους βαθμοφόρους που όντως δείχνουν ενδιαφέρον χωρίς να χρειάζεται 
να περιμένω την πρακτική εφαρμογή.

• Δε θα κρατούσα τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται η εκπαίδευση μέσω της αξιολόγησης 
και της πρακτικής εφαρμογής λόγω της τεράστιας καθυστέρησης που υφίσταται θα κρατούσα 
το εκπαιδευτικό προσωπικό.

• Αυτό που θα άλλαζα είναι το ότι θα πρόσθετα εκπαιδευτικές ενότητες όπως η παλιά 
εκπαίδευση. Όπως για παράδειγμα τα Β40. Απλώς πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για όσους 
μπορούν να ακολουθήσουν τον παλιό τύπο εκπαίδευσης. Με την ευέλικτη εκπαίδευση χάνεται 
και το προσκοπικό στοιχείο της πολυήμερης εκδρομής με όποια οφέλη έχει. 



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Θα κρατούσα τη δυνατότητα του distance e-learning κάποιων ενοτήτων. Θα ενοποιούσα τον 
όγκο του κύκλου μεθοδολογίας σε μια πολυήμερη εκπαίδευση κατά την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι θα αποκτούσαν καλύτερη αντίληψη της ζωής σε ένα τμήμα. 

• Ότι μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά θα ήταν καλό να γίνει. Ότι μπορεί να γίνει σε 2ήμερο θα 
ήταν καλό να ξεκινήσει να γίνεται.

• Θα κρατούσα μια ενότητα και μόνο για θεωρία και μετά διήμερο ή τριήμερο ανάλογα την 
σχολή 

• Θα κρατούσα το e-learning και θα έβγαζα τις  εγγραφές μας στα προγράμματα να μην 
γίνονται από τον ΑΣ.

• Θα κρατούσα την ευέλικτη άμα γινόταν να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
παρακολουθήσει κάποιος εάν κομμάτι μέσα στον ίδιο χρόνο

• "Αυτό που θα άλλαζα θα ήταν να ενώσω σε μέρες και ώρες τις εκπαιδεύσεις. Για παράδειγμα 
στην αρχική θα ένωνα τα Α1, Α2 κλπ.

• Μια εκπαίδευση δεν είναι απλά η γνώση που παίρνεις είναι αυτό που υποστηρίζει ο 
Προσκοπισμός. Μάθηση μέσα από το παιχνίδι, αυτό πλέον δεν γίνεται καθιστώντας μας ένα 
ακόμα παράδειγμα του "άλλα λέω άλλα κάνω" . Δεν είναι κακή η νέα εκπαίδευση αλλά χάνει το 
μοντέλο του προσκοπισμού. 

• Τα διήμερα λόγω δουλειάς. Δεν μπορώ να λείπω τόσο πολύ 
• Θα κράταγα τις ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις και θα άλλαζα την συχνότητα των εκπαιδεύσεων
• Θα κρατούσα το ότι έχει αρκετές ημερομηνίες για την κάθε ενότητα άμα δεν μπορείς να 

παρακολουθήσεις μια συγκεκριμένη και θα άλλαζα το γεγονός ότι πρέπει να απαντήσουν όλοι 
για να κλείσει ο κύκλος



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• "Κρατάω την οργάνωση των θεματολογίων και τη κοινή παρακολούθηση των πρώτων σταδίων 
των κύκλων.

• Αλλάζω το πόσο πολύ τραβάνε και κατ' επέκταση τον ευέλικτο χαρακτήρα οι εκπαιδεύσεις να 
κλείνουν εξολοκλήρου σε 2 ΣΚ. "

• χρειάζεται καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο "ευέλικτη" και στο κλασική. Έχει γίνει μεγάλο 
βήμα με το να γίνονται όλες οι ενότητες μαζεμένες, αλλά θα μπορούσε να υπάρχουν 
"κρατημένες" θέσεις για μία βδομάδα π.χ. από την ανακοίνωση της εκπαίδευσης, για όσους 
έχουν ξεκινήσει τον κύκλο. 

• Αυτό που θα έκανα θα ήταν να κάνω λίγο πιο απλή την εκπαίδευση και ίσως περισσότερη 
πράξη 

• Κρατάω τις τεχνικές γνώσεις που σίγουρα είναι παραπάνω από ότι σε μια παλιά εκπαίδευση. 
Βγάζω προγραμματισμό χρόνου με βασικές ημερομηνίες εκπαιδεύσεων για να τις γνωρίζουν 
όλοι, και προσπαθώ να είναι μαζεμένες οι ημερομηνίες 

• "Θα άλλαζα σίγουρα τον τόπο διεξαγωγής και θα φρόντιζα να γίνονταν τα σεμινάρια κοντά στο 
κάθε σύστημα άρα θα έβρισκα μια λύση γη αυτό και τον χρόνο που παίρνουν οι εκπαιδευτικές 
ενότητες για να ολοκληρωθούν 



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Τον σαφώς ορισμένο χωρισμό των θεμάτων (Β1, Β2 κλπ.) με το εκπαιδευτικό υλικό που τους 
αντιστοιχεί / "πρακτική" εφαρμογή με την τωρινή της μορφή & το ότι πρέπει όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι να έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να "κλείσει" μία 
σχολή για όλους (αντιπαράδειγμα: με το που τελειώνει  με την παρακολούθηση και τις 
περαιτέρω υποχρεώσεις του, (πχ πρακτική εφαρμογή ή αξιολόγηση), ένας εκπαιδευόμενος, του 
έρχεται κατευθείαν email ολοκλήρωσης, ανεξαρτήτως της συνέπειας των υπολοίπων 
συμμετεχόντων).

• Αλλαγή στις παρουσιάσεις που δίνονται.
• Μη διεξαγωγή ενοτήτων με αριθμό εκπαιδευομένων μικρότερο του 12
• Θα κρατούσα τις ηλεκτρονικές ενότητες, θα έκανα ξανά ενιαία τη βασική των κλάδων 
• "Θα άλλαζα ότι αφορά την τόσο μεγάλη καθυστέρηση που προκύπτει, γιατί όσο καθυστερεί να 

πάρεις μια εκπαίδευση σιγά σιγά χάνεις το ενδιαφέρον σου.
• Θα κράταγα την καλή διάθεση που έχουν οι εκπαιδευτές!"
• "Θα πρόσθετα ποιο πολλά βίντεο και παραδείγματα.
• Θα αφαιρούσα περιορισμούς στις ενότητες που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος."
• "Την συμμετοχή στην εκπαίδευση και όχι απλή παρακολούθηση.
• Θα άλλαζα το ότι είναι τόσες πολλές και σκόρπιες ενότητες που θέλουμε ένα χρόνο για μια 

εκπαίδευση."
• Θα κρατούσα τα συγγράμματα, τα βοηθήματα και κάποια θέματα σε ενότητες και θα έδινα την 

δυνατότητα να γίνονται σχολές παλαιού τύπου.    



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Θα κρατούσα τις online εκπαιδεύσεις και θα έκανα αυτές που είναι από κοντά λιγότερες σε 
αριθμό με περισσότερες ώρες 

• Να γίνει πιο ομαδικό να υπάρχει δέσιμο μεταξύ των βαθμοφόρων που το παρακολουθούν 
ώστε να υπάρχει και μια συνεργασία μεταξύ τους και μετά το τέλος της εκπαίδευσης."

• "Θα κρατούσα το διήμερο (Στο Α4) Και την θεωρία που μας είπαν την δεύτερη μέρα θα την 
έβαζα την πρώτη για να έχω την δυνατότητα να τα εφαρμόσω και πρακτικά στο βουνό. Δηλαδή 
κατά την διαμονή στο βουνό θα έλεγχα τους βαθμοφόρους αν κατάλαβαν την θεωρία και δεν θα 
τους τα έδειχνα εκείνη την ώρα ."

• Θα κρατούσα τη συχνότητα των εκπαιδεύσεων, ώστε να υπάρχουν πολλές σε ένα χρόνο για να 
εξυπηρετούνται όλοι, και θα άλλαζα το ποσό πολλές είναι και το ποσό μπερδευτικο είναι να 
βρεις ποια έχεις να κάνει

• "Θα κρατούσα τις πολλές επιλογές σε ημερομηνίες.
• Θα δημιουργούσα σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο μια ενότητα ηλεκτρονική (παρακολούθηση 

από το σπίτι) για τα τυπικά/θεωρητικά κομμάτια της ενότητες και ακόμη μια δια ζώσης για τα 
πρακτικά + την πρακτική εφαρμογή. "

• Θα κρατούσα τις πιο διαδραστικές εκπαιδεύσεις, τις πιο πρακτικές. Ενώ θα άλλαζα τους 
χρόνους διάρκειας έγκρισης μιας εκπαίδευσης. 

• Καλύτερο σάιτ και πιο συχνές εκπαιδεύσεις



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Συμπύκνωση-Μείωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων"
• θα άλλαζα τις ηλεκτρονικές κονσερβοποιημένες ενότητες που δεν προάγουν τον 

προβληματισμό και την σκέψη.  Θα κρατούσα τις θεωρητικές κοινές ενότητες που γίνονται από 
τον υπολογιστή.

• ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ Α ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
• Σίγουρα θα κρατούσα ένα μέρος της ευέλικτης εκπαίδευσης, ειδικά σε ότι αφορά τα θεωρητικά 

θέματα (τι είναι προσκοπισμός κλπ.). Θα έβαζα όμως και ένα κομμάτι που θα γινόταν σε ένα ή 
δύο ΣΚ που θα αφορούσε πρακτικά θέματα όπως φτιάχνω ταυτότητα τμήματος, σχεδιάζω 
μηνιαίο και όλα τα προγράμματα των δράσεων τα οποία θα παρουσιαστούν στο δεύτερο 
διήμερο από τους εκπαιδευόμενους

• Το πρώτο πράγμα που θα κρατούσα είναι το κομμάτι του e learning και το πρώτο πράγμα που 
θα άλλαζα είναι ότι μόνο ο ΑΣ μπορεί να δηλώσει κάποιον σε μια εκπαίδευση. Κατά την γνώμη 
μου θα έπρεπε ο κάθε βαθμοφόρος με τους κωδικούς του να μπορεί να δηλωθεί.

• Θα κρατούσα την ευελιξία των ενοτήτων αλλά θα τις περιόριζα σε Σαββατοκύριακα, θα 
σταματούσα την πρακτική εφαρμογή 

• Θεωρώ πως κάποιες ενότητες αξίζουν να γίνονται σε μορφή ευέλικτης εκπαίδευσης - οι πιο 
εισαγωγικές και γενικού ενδιαφέροντος (πχ. τα Α, Ε). Οι ενότητες όμως αυτές που έχουν να 
κάνουν με το προσκοπικό πρόγραμμα (πχ. Β, Κ), θα πρέπει πιστεύω να έρθουν πιο κοντά 
στο παλιό - πιο βιωματικό - μοντέλο που έδινε μια πλήρη εικόνα στους βαθμοφόρους για το 
πως ζει τόσο ένα παιδί όσο και ένα επιτελείο το προσκοπικό πρόγραμμα. 



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Πρώτον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα. δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση, αλλά είναι αυτό στο 
οποίο πατάει πάνω. Σίγουρα το ποιο δύσκολο από όλα. Δεύτερον, μια πρακτική εφαρμογή και 
μια πολυσκελης αξιολόγηση ανά κύκλο. Τρίτον, να έχουν όλα τα ενεργά και απογεγραμμένα 
στελέχη πρόσβαση στην ηλ. πλατφόρμα ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο τους, να μπορούν 
να κάνουν το πλάνο τους και να συμψηφίζετε με αυτό του Α.Σ. που θα ήταν ότι υπάρχουν στο 
κλιμάκιο του 5 στελέχη για Α3, 6 στελέχη για Β5, κτλ. Επίσης πολύ σημαντικό να μπορούν να 
δηλωθούν οι ίδιοι στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν. 

• Θα κράταγα τη δυνατότητα να ορίζονται οι ημερομηνίες των συναντήσεων με τη μορφή 
ερωτηματολόγιου ποτέ βολεύονται όλοι δηλαδή, θα συμπίεζα τις ενότητες 

• Κρατάω τις ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις. Κάνω περισσότερες εκπαιδεύσεις σαν Β40 σε 2ήμερα.
• Θα κρατούσα τη μια ενότητα θεωρία και μετά διήμερο ή τριήμερο με θεωρία και πράξη 
• E-learning και η εγγραφή μας να μην γίνετε από τον ΑΣ.
• θα έδινα περισσότερο βάση στις πολυήμερες ενότητες προσπαθώντας να τις αυξήσω
• Θα κρατούσα τη δυνατότητα παρακολούθησης των ενοτήτων σπαστά. Θα άλλαζα τον τρόπο 

συμμετοχής στις ηλεκτρονικές ενότητες, ώστε να τρέχουν συνέχεια
• Θα βελτίωνα την παροχή πρόσθετου υλικού πέραν της μεθοδολογίας καθώς και την 

επικοινωνία εκπαιδευτή με εκπαιδευόμενου ειδικά στις πρακτικές εφαρμογές γιατί πολλές 
φορές εξ εμπειρίας δεν υπάρχει ανατροφοδότηση καμία πέραν των πολύ σημαντικών 
εφαρμογών όπως Κ Προγραμματισμός στην ομάδα



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• Θα κρατούσα τη θεματολογία και θα άλλαζα ξανά τον τρόπο. Τα εκπαιδευτικά 
διήμερα/τριήμερα είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος να μυηθούν και οι νέοι βαθμοφόροι στον 
προσκοπισμό, να νιώσουν παιδιά κι έτσι να ξέρουν τι πρέπει να περάσουν στα δικά τους 
τμήματα. 

• Θα άλλαζα: να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δηλώνεται κάπως μόνος του, θα ένωνα ενότητες 
γιατί δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, θα έβρισκα ποιο γρήγορο τρόπο για τη διαδικασία 
αξιολόγηση ενότητας-κλείσιμο ενότητας-αποστολή εφαρμογής (από την ημέρα της ενότητας 
μέχρι να λάβει ο εκπαιδευόμενος το μειλ την εφαρμογή του υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα)

• Θα κρατούσε και θα βελτίωνα τις ηλεκτρονικές εκπαίδευσης και θα άλλαζα τις πολλαπλές 
από κοντά εκπαίδευσης με μικρή διάρκεια

• Θα άλλαζα τις πολλές ενότητες και θα έβαζα πιο πολύ από κοντά 
• Την επαφή με τους ανθρώπους και τη γραφειοκρατία 
• Θα άλλαζα αρχικά το σύστημα δήλωσης των βαθμοφόρων σε αυτό που είναι εξαιρετικά 

δυσκίνητο (αναφέρομαι στο e-ευέλικτη) καθώς θα προσπαθούσα να γίνει ενοποίηση των 
ενοτήτων π.χ. των 9 που έχει η βασική σε 2.

• Μου αρέσει ο προσανατολισμός της "ευέλικτης" αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να 
γίνεται λίγο ευκολότερο να ολοκληρώσεις έναν κύκλο εκπαίδευσης. Άρα, κρατάω την δομή 
των ενοτήτων και αλλάζω την πρακτική εφαρμογή με την παρακάτω: Την επόμενη φορά 
διεξαγωγής της ενότητας να συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι ως εκπαιδευτικό προσωπικό, 
βοηθώντας τους κανονικούς εκπαιδευτές. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα περισσότερα άτομα 
προσωπικό, άρα θα μπορούσαν οι κύκλοι να γίνουν πιο βιωματικοί (εργαστήρια) με τους 
παλιότερους εκπαιδευμένους, και παράλληλα να φανεί πολύ έμπρακτα το αν έχουν εμπεδώσει 
την ενότητα.



Είσαι για μία μέρα 
Έφορος 
Εκπαίδευσης. Ποιο 
είναι το πρώτο 
πράγμα που θα 
κρατούσες από την 
Ευέλικτη Εκπαίδευση 
και ποιο το πρώτο 
που θα άλλαζες;

• θα κρατούσα την επιλογή για τα ερωτηματολόγια αλλά θα έδινα και τη δυνατότητα για 
εκπαίδευση όλου του κύκλου με φυσική παρουσία

• Θα κρατούσα κάποιους από τους τρόπους διεξαγωγής της εκπαίδευσης και θα έλεγα τα Α να 
γινόντουσαν πιο σύντομα για να μπαίναμε στα Β που θεωρώ πιο απαραίτητα για τα 
τμήματα 

• Θα κρατούσα την δυνατότητα να γίνονται ξεχωριστά θέματα που δεν αφορούν άμεσα την 
υλοποίηση του προσκοπικού προγράμματος, όπως πχ ιστορία προσκοπισμού. Θα ήθελα να 
γίνεται σε πιο ρεαλιστικά πλαίσια η εκπαίδευση πάνω στο πρόγραμμα και στις εκδρομές

• Θα κρατούσα τους εκπαιδευτές γιατί είναι αρκετά καλοί 
• Θα κρατούσα το ερωτηματολόγιο, ώστε να δω τις γνώσεις μου. Θα ήθελα όμως να το έχει ο 

κάθε βαθμοφόρος, για να μπορεί να το διαβάζει. Θα άλλαζα την σκέψη της ευέλικτης και τον 
τρόπο λειτουργίας της. Θα ήθελα να είναι όντως εκπαιδευτικός και πιο σοβαρός, να σου 
προσφέρει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και όχι να γίνεται με γρήγορο τρόπο απλά για να 
θεωρείται πως περάσαμε μια εκπαίδευση.



Από τις εκπαιδεύσεις 
που έχεις 
παρακολουθήσει, 
πόσο σε βοήθησε το 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό να 
επιλύσεις τους 
προβληματισμούς 
σου;

Καθόλου
6% Ελάχιστα

7%

Λίγο
35%

Πολύ
34%

Απόλυτα
18%



Το οπτικοακουστικό 
υλικό που 
χρησιμοποιεί ο 
εκπαιδευτής κατά τη 
διάρκεια της 
διαζώσης 
εκπαίδευσης θεωρείς 
ότι είναι 
ικανοποιητικό και 
πλήρες;

ΝΑΙ
73%

ΟΧΙ
27%



Το οπτικοακουστικό 
υλικό που 
χρησιμοποιεί ο 
εκπαιδευτής κατά τη 
διάρκεια της 
διαζώσης 
εκπαίδευσης θεωρείς 
ότι είναι 
ικανοποιητικό και 
πλήρες;

• Θεωρώ ότι είναι πλήρες αλλά όχι ικανοποιητικό τις περισσότερες φορές. Θεωρώ πως για να 
κεντρίσει μια παρουσίαση το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου πρέπει να έχει εικόνες βίντεο και 
ελάχιστο κείμενο ώστε οι πληροφορίες να έρχονται ξεκάθαρα από τον εκπαιδευτή. Έτσι ο 
εκπαιδευόμενος αναγκάζεται να προσέξει. Άλλωστε στο e sep υπάρχουν τα pdf που εξηγούν τα 
πάντα αναλυτικά

• Κάποιοι εκπαιδευτές δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το powerpoint και γενικά με τις 
παρουσιάσεις αλλά το πιο αρνητικό κομμάτι είναι ότι μετά την εκπαίδευση δεν μοιράζονται το 
υλικό τους με τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους βοηθήσουν περισσότερο στα καθήκοντά 
τους

• τα περισσότερα είναι copy paste από την μεθοδολογία και θεωρώ θα ήταν ιδανικότερο να 
είχαμε πιο ευφάνταστη παρουσίαση 

• θα ήθελα να είναι διαδραστικό να συμμετέχουν σε αυτό και όχι να είναι κάτι σαν φωτογραφίες 
από κάποια δράση, που είναι πολλές φορές και λίγο βαρετό .

• "Χρονοβόρο και φλύαρο. Ένας νέος βαθμοφόρος που μόλις ανέλαβε καθήκοντα και επιθυμεί να 
εκπαιδευτεί χάνει πολύτιμο χρόνο από τη ζωή του (πολλές ώρες ) για να παρακολουθήσει για 
παράδειγμα το Α3,ένα 2 ωρο σχεδόν βίντεο για την στελέχωση του ΣΕΠ , κάτι που κανέναν δεν 
ενδιαφέρει να εξετάσει και να γνωρίζει σε τέτοιο βάθος, παρά μόνο όσους προορίζονται για 
αυτές τις θέσεις. Επομένως από πλήρες να είναι το υλικό υπερβολικό, συνεπώς μη 
ικανοποιητικό, γιατί περνά τα όρια του μέτρου"

• ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΛΑΘΗ



Πόσο φιλικό 
(εύχρηστο) είναι για 
τον χρήστη το 
ηλεκτρονικό Σύστημα 
Εκπαίδευσης;

Καθόλου
11%

Ελάχιστα
21%

Λίγο
37%

Πολύ
30%

Απόλυτα
1%



Πόσο προσεγμένο 
ήταν το εκπαιδευτικό 
υλικό των 
ηλεκτρονικών 
ενοτήτων που έχεις 
παρακολουθήσει;

Καθόλου
5%

Ελάχιστα
17%

Λίγο
44%

Πολύ
31%

Απόλυτα
3%



Ποιο θεωρείς 
ως πρόβλημα στο 
ηλεκτρονικό 
σύστημα 
εκπαίδευσης;

• Χαμηλά όρια ποσοστών για επιτυχία ή αποτυχία που επιτρέπουν την ολοκλήρωση με βασικά κενά 
γνώσης

• Είναι λίγο βαρετό ίσως τα μεγάλα θεωρητικά κομμάτια. Ίσως θα μπορούσαν να μπουν βιντεάκια ή 
δεν ξέρω τι, ώστε να γίνει πιο διαδραστικό πιο προσιτό ίσως.

• Θεωρώ ότι ο χρόνος παρακολούθησης που απαιτείται κάθε φορά για να θεωρείται πετυχημένος 
είναι υπερβολικά πολύς. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πολλές φορές έχει τύχει να δώσω 
τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις με κάποιον άλλον και το αποτέλεσμα σε βαθμό να είναι εντελώς 
διαφορετικό οπότε μάλλον κάτι έχει ρυθμιστεί λάθος 

• Ότι δεν δεχόταν τις σωστές απαντήσεις. Θυμάμαι ερωτηματολόγιο να μην δέχεται τις απαντήσεις 
μου οι οποίες ήταν σωστές ενώ σε άλλους βαθμοφόρους του συστήματος μου που τους βοήθησα 
με αυτές τις απαντήσεις τις δεχόταν. Απαράδεκτο.

• Ότι δεν υπάρχει απόλυτη εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού. Όποιος δεν θέλει μπορεί να 
παρακάμψει τις ενότητες και απλώς να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο χωρίς να έχει μάθει 
ουσιαστικά. 

• Είναι απρόσωπο. Είμαστε νέοι ενήλικες με διαφορετικές ανάγκες στα συστήματά μας. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα ίσως διευκολύνει στις αποστάσεις και στις ώρες που έχει ο καθένας μας, 
όμως μπορεί να μπαίνει εμπόδιο στην επίλυση τους αλλά και σε διάφορα ζητήματα που θα 
θέλαμε ως μέλη του Σώματος να επιλυθούν από πιο έμπειρους βαθμοφόρους.

• Ο χρόνος που δίνεται στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν τις ενότητες 
• Ότι μπορεί να το βάλει κάποιος να παίζει στον μπακραουντ και να μην το παρακολουθήσει στο 

100%



Ποιο θεωρείς 
ως πρόβλημα στο 
ηλεκτρονικό 
σύστημα 
εκπαίδευσης;

• Δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβει κάποιος τι κάνει και σε ποια πλατφόρμα να μπει. Επίσης η 
κατάσταση με τα χιλιάδες μειλ για κωδικούς και εγκρίσεις κλπ είναι  κουραστική.

• Την χρήση πολλών κωδικών 
• Χρονοβόρο και δύσκολο στην κατανόηση 
• Να αλλάξετε το experience μέσα στην πλατφόρμα για να γίνει το site βελτιστοποιημένο για 

κινητές συσκευές 
• Καταιγισμός από email, εύκολα κάποιος παραβλέπει 1 και χάνει μία προθεσμία
• Πέφτει συνέχεια!!!!!
• Τα bugs που τρώει το σύστημα και άτομα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν της εκπαιδεύσεις 

συν τις άλλης την τόσο μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί κάτι τέτοιο
• Όταν στέλνει mail επιβεβαίωσης δεν σου έχει στοιχεία του πότε είναι η εκπαίδευση. Εστω

σαν επιβεβαίωση.
• Πρέπει να γίνει πιο αυτοματοποιημένο και να υπάρχει μόνιμα on line ώστε να μπορεί να το 

παρακολουθεί όποιος θέλει, όποτε θέλει.
• Δεν υπάρχει έλεγχος για περίπτωση αντιγραφής
• Λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις, σε τεστάρουν χωρίς λόγο.
• είναι τελείως απρόσωπο και πολύ "πλαστικό" και απαρχαιωμένο
• Άθλιο UI
• Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο ζωντανή δια ζώσης, όταν μπορεί να υπάρχει διάλογος.
• δεν υπάρχει η αμεσότητα η προσωπική επικοινωνία έστω και μέσω mesanger ώστε να 

αντιμετωπισθούν κάποια περίεργα που βγαίνουν από το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που 
πολλές φορές δεν καλύπτεται με ένα ΝΑΙ η ΟΧΙ



Νιώθεις ότι υπάρχει 
το βιωματικό 
στοιχείο στην 
Εκπαίδευση;

ΝΑΙ
76%

ΟΧΙ
24%



Βρίσκεις χρήσιμο το 
συγκεκριμένο 
μοντέλο των 
πρακτικών 
εφαρμογών;

ΝΑΙ
58%

ΟΧΙ
42%



Βρίσκεις χρήσιμο το 
συγκεκριμένο 
μοντέλο των 
πρακτικών 
εφαρμογών;

• Είναι χρονοβόρο. Θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να έχει λήξει η διαδικασία 
αυτή.

• Καθυστερεί πολύ τους εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν σε Αλλά επίπεδα εκπαίδευσης
• Επειδή δεν είναι λίγοι οι βαθμοφόροι που με την λογική του "θα το κάνω αύριο" δεν τις 

κάνουν ποτέ. 
• Κάποιες ερωτήσεις, ειδικά στον κύκλο μεθοδολογίας απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο μια 

πιο έμπειρη θεώρηση της μεθοδολογίας η οποία έρχεται με το χρόνια. 
• Είναι σαν να βρίσκομαι σχολείο και να μου κάνουν έλεγχο  
• Θέλει πολύ βελτίωση και διαφορετική προσέγγιση, πολλές φορές είναι copy paste. 
• ΘΕΩΡΩ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ!
• Διότι είναι μια αποτύπωση της μνήμης σου. Δηλαδή, εάν αποστηθίζεις εύκολα, η πρακτική 

εφαρμογή είναι παιχνιδάκι.
• Δεν συνιστώ την ηλεκτρονική εφαρμογή
• Δεν είναι ευέλικτες 
• Απλή αντιγραφή των κανονισμών
• είναι εύκολο να απαντήσει κάποιος άλλος στη θέση μου.  οι ερωτήσεις είναι ρηχές και 

εύκολο να απαντηθούν με μια αντιγραφή και επικόλληση από το εγχειρίδιο.
• ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΡΙΝΕΙ 

ΠΟΙΟΣ; Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠ;



Βρίσκεις χρήσιμο το 
συγκεκριμένο 
μοντέλο των 
πρακτικών 
εφαρμογών;

• Πολλές φορές για να σου έρθει ειδοποίηση στο ηλ. ταχυδρομείο για την π.  εφαρμογή, 
περνάει πάρα πολύς καιρός από την παρακολούθηση του θέματος. Επίσης πολλές φορές η 
πρακτική εφαρμογή αυτό που σου ζητάει, είναι να κάνεις ουσιαστικά ακριβής  αντιγραφή 
του κειμένου που σου δίνεται αλλά να μην είναι ακριβώς το ίδιο.   

• Είναι στο ''χέρι'' του εκάστοτε εκπαιδευτή, γιατί οι περισσότεροι το κάνουν για να το κάνουν
• Θα πρότεινα ενδεχομένως να γίνεται ανά κύκλο ενοτήτων, χωρίς να σημαίνει όμως ότι και 

το μοντέλο που τρέχει αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει τους εκπαιδευόμενους
• Είναι σαν να με ελέγχουν αν κάνω κάτι εθελοντικά και που αγαπώ σωστά ενώ αυτό σου 

βγαίνει εκείνη την στιγμή 
• Απλώς αντιγραφή του κανονισμού 
• είναι κονσέρβα.
• Ένα βίντεο (βλ. α2) δε μπορεί να δείξει πόσο έχει κατανοήσει την αξία ενός ΖΠ. μια έκθεση 

αντίθετα (βλ α1) ως απάντηση μιας απλής ερώτησης θεωρώ είναι απαραίτητη για ένα 
βαθμό. το β30 μάλλον περιττό ως σύνολο.

• Εφαρμογή των νέων γνώσεων άμεσα στην πράξη, όχι θεωρητικά, ιδανικά παρουσία 
εκπαιδευτών (αν είναι δια ζώσης ενότητα)

• Να εντάσσεται μέσα στην εκπαίδευση να μην είναι σαν ξεχωριστό στοιχείο.
• Πιστεύω πως η πρακτική εφαρμογή έτσι όπως είναι, είναι από τα καλύτερα στοιχεία που 

έχει η ευέλικτη εκπαίδευση αυτή τη στιγμή.



Πώς θα έπρεπε 
να είναι κατά την 
άποψή σου η 
πρακτική εφαρμογή;

• Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές να κρίνουν εάν οι εκπαιδευόμενοι είναι 
κατάλληλοι για να περάσουν την εκπαίδευση. Με δραστηριότητες εντός της 
παρακολούθησης.

• Με κάποιο άλλο πιο σύντομο τρόπο έτσι ώστε ένας εκπαιδευόμενος να μην επηρεάζει και 
καθυστερεί όλους τους υπολοίπους

• Μια μεγάλη εργασία στο τέλος κάθε Α, Β1, 2,3,4 και Β5, 6,7,8 αντίστοιχα. 
• Όχι με την μορφή έκθεσης η παρουσίασης ενός προγράμματος ή ολόκληρου φακέλου, αλλά 

με συγκεκριμένα bullets στα σημεία που είναι σημαντικά
• Εξαρτάται με το Κύκλο. Για παράδειγμα στον κύκλο μεθοδολογίας δε θα έδινα τόσο έμφαση 

στην ανάλυση της μεθοδολογίας αλλά στην πρακτική της εφαρμογή όπως για παράδειγμα τη 
δημιουργία πρότυπων δράσεων που καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους και τομείς και οι 
οποίες θα εφαρμοστούν στην πράξη από τον εκπαιδευόμενο.

• Κατευθείαν στον εκπαιδευτή μας ώστε  να μπορέσει να μας βοηθήσει επιτόπου με τις 
σωστές συμβουλές του.

• Όπως είναι τώρα αρκεί να δίνεται βάση από τους εκπαιδευτές 
• Εκείνη την στιγμή μέσα από ερώτηση απαντήσεις ή διαφορά ερωτηματολόγια-πρακτικές
• "Επιτόπου, με τους εκπαιδευόμενους να λειτουργούν σε ομάδες ως ένα επιτελείο και να 

παρουσιάζουν μεμονωμένα παιχνίδια (πχ στα Α) ή ολόκληρη δράση (πχ στα Β).
• Κατά την άποψή μου θα ήταν καλύτερο να μέσο κουβέντας και ζωντανής παρουσίασης των 

εκπαιδευόμενων 
• Πιο διαδραστική και βιωματική
• Να περιέχει περισσότερο την προσωπική άποψη με βάση βιώματα από την ζωή στο τμήμα 

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα ο βαθμοφόρος.



Πώς θα έπρεπε 
να είναι κατά την 
άποψή σου η 
πρακτική εφαρμογή;

• Θα έπρεπε να έχει πιο πολύ πρακτική βάση
• Να ανταποκρίνεται στην θεωρία, δηλαδή αφού μας πουν πως διαβάζουμε χάρτη και τι πρέπει 

να προσέξουμε να πάμε στο βουνό να βρούμε μόνοι μας τον δρόμο. 
• Όπως είναι τώρα, αλλά θα έβρισκε ωραίο και συνάμα εύχρηστο οι καλύτερες πρακτικές 

εφαρμογές όπως αυτή του Α1 να γράψουμε έκθεση για το προσκοπισμό να γνωστοποιούνται 
και να αξιοποιούνται για την διαφήμιση του

• Να δούμε στη πράξη το θεωρητικό κομμάτι που παρακολουθήσαμε 
• Ίσως περισσότερο "πρακτική"
• Ίσως με φυσική παρουσία εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή και υλοποίηση στην πράξη σε 

κάποιες ενότητες
• θα μπορούσε να υπάρχει και επιλογή ολόκληρης της εκπαίδευσης ανά περιφέρεια με φυσική 

παρουσία έστω μια φορά τον χρόνο για άτομα τα οποία το προτιμούν
• βιωματική και με μοντέλο case studies
• Να έχει άμεση επαφή με το εκάστοτε θέμα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι γνώσεις
• Κατά περίπτωση. στο α1 ως έχει. στα υπόλοιπα ίσως δεν είμαστε αρκετά ώριμοι για ευέλικτες 

συνθήκες. 2 πρωτότυπα ΖΠ π θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού κύκλου του 
α2, και θα παιχτούν/αξιολογηθούν από εκπαιδευόμενους σε μετέπειτα συνάντηση ίσως είναι 
πιο παραγωγικά από ένα βίντεο. 

• δια ζώσης σε μια συγκέντρωση μια εκδρομή κάποια δράση που αυτά που έμαθες πρέπει να 
τα χρησιμοποιήσεις ώστε να κατανοήσεις ο ίδιος κατ' αρχήν αν είναι κτήμα σου 



Πώς θα έπρεπε 
να είναι κατά την 
άποψή σου η 
πρακτική εφαρμογή;

• Μια πρακτική εφαρμογή εφ' όλης της ύλης που να έχει πραγματικά κάποιο νόημα και να 
αποφορτίσει τις συχνές κωλυσιεργίες του συστήματος λόγω των συνεχόμενων αναμονών για τις 
πρακτικές εφαρμογές, κλείσιμο των ενοτήτων, κτλ. "

• Να έχει ερωτήσεις που αλλάζουν επειδή πολλοί παίρνουν τις απαντήσεις από προηγούμενους.
• Μπροστά στον εκπαιδευτή μας για να μπορέσει να μας βοηθήσει με τις γνώσεις του 
• δια ζώσης όπως στις παλιές εκπαιδεύσεις κατευθείαν μετρά το θεωρητικό 
• Να μην είναι σε κάθε ενότητα από 5 6 ερωτήσεις και να χρειάζεται λίγη ώρα από την 

καθημερινότητα του εκπαιδευόμενου, ώστε να μπορεί εύκολα να το ολοκληρώσει.
• Με συνεχή επικοινωνία και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή
• Θα έπρεπε να είναι 1-2 ερωτήσεις το πολύ και αν, μετά από κάθε ενότητα όπου ο 

εκπαιδευόμενος να μην περνάει πάνω από 30 λεπτά. Και όχι μια εργασία πανεπιστημίου 
• Την επόμενη φορά διεξαγωγής της ενότητας να συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι ως 

εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθώντας τους κανονικούς εκπαιδευτές. Αυτό θα είχε σαν 
αποτέλεσμα περισσότερα άτομα προσωπικό, άρα θα μπορούσαν οι κύκλοι να γίνουν πιο 
βιωματικοί (εργαστήρια) με τους παλιότερους εκπαιδευμένους, και παράλληλα να φανεί πολύ 
έμπρακτα το αν έχουν εμπεδώσει την ενότητα

• Πρακτική άσκηση εκείνη την στιγμή με ερωτηματολόγιο 
• Μέσα στο χρόνο της εκπαίδευσης να ολοκληρώνεται και η πρακτική εφαρμογή. Το homework

δεν είναι ελκυστικό για τους ενήλικους εθελοντές.



Πώς θα έπρεπε 
να είναι κατά την 
άποψή σου η 
πρακτική εφαρμογή;

• Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πρακτικές εφαρμογές έρχονται ως συμπέρασμα της ενότητας και 
αυτό είναι χρήσιμο αν κάποιος αφιερώσει χρόνο να τις κατανοήσει. Πολλές φορές όμως οι 
ερωτήσεις είναι επαναλαμβανόμενες και δεν δίνουν κάποια προστιθέμενη αξία στον 
εκπαιδευόμενο. 

• Είμαι υπέρ των πρακτικών εφαρμογών γιατί επιτέλους κοίτα την πράξη. Δεν έχω σκεφτεί 
κάποιον καλύτερο τρόπο για να είναι λιγότερο "σχολείο" 

• Βιωματική και να βάζει τον εκπαιδευόμενο να σκεφθεί να πράξει και όχι να αντιγράψει
• Θα πέταγα τις πρακτικές εφαρμογές και θα τις εφάρμοζα μέσα στην εκδρομή. Πχ πρακτικές 

εφαρμογές Α1-Α3 θα τις έβαζα σε μορφή "εξέτασης" η κάτι αντίστοιχο στο Α4. Αντίστοιχα για τα 
Β.

• Δε θα άλλαζα κάτι από το τρόπο που είναι τώρα ωστόσο θα ήταν ωραία ιδέα, οι καλύτερες 
πρακτικές εφαρμογές όπως στο τέλος της Α1 να γράψουμε μια έκθεση για το τι σημαίνει για 
εμάς ο προσκοπισμός να γνωστοποιούνται και να χρησιμοποιούνται για την διαφήμιση του 
προσκοπισμού

• "Μια καθολική για όλο τον κύκλο η δυο στις περιπτώσεις των π.χ. Β(1-5 & 6-10), Κ(1-5 & 6-
10),κτλ.



Θα σε διευκόλυνε 
μόνο μία πρακτική 
εφαρμογή ανά:

Ανά Κύκλο Εκπαίδευσης
72%

Ανά Ενότητα
28%



Πόσο 
εύκολο/εύχρηστο 
είναι για τον ΑΣ να 
δηλώσει όλουςτους
βαθμοφόρους του 
στις εκπαιδευτικές 
ενότητες;
(ερώτηση σε ΑΣ/ΥΣ)

Καθόλου
32%

Ελάχιστα
24%

Λίγο
26%

Πολύ
14%

Απόλυτα
4%



Τις εκπαιδευτικές 
ενότητες που πρέπει 
να 
παρακολουθήσουν οι 
Βαθμοφόροι του 
Συστήματός μου:
(ερώτηση σε ΑΣ/ΥΣ)

Τις δηλώνω εγώ βάσει 
των αναγκών των 

Βαθμοφόρων
40%

Μου υποδεικνύουν οι 
Βαθμοφόροι ποιες 

θέλουν να περάσουν
40%

Άλλο
20%




