
  

 
     ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Π.Ε. 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

 



1 
 

1) Προτάσεις ανανέωσης του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος των 
Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π. 
 

i. Το εκπαιδευτικό πλάνο να λειτουργεί συµβουλευτικά και να υπάρχει 
ετήσιο πρόγραµµα από τη ΓΕ σε πανελλήνιο επίπεδο µετά από 
προτάσεις των Περιφερειών σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν 
ανά Περιφέρεια, και το οποίο θα ανακοινώνεται αρχές Σεπτεµβρίου.  

ii. Το εκπαιδευτικό πλάνο των Συστηµάτων να µηδενίζει (πιθανότατα τον 
Μάιο που ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα) και αµέσως οι 
ΑΣ να κάνουν νέο πλάνο. 

iii. Υλοποίηση του Κύκλου των Α από την Περιφέρεια.  
iv. Οι κοινές ενότητες να διαχωριστούν κατά κλάδο ώστε να υπάρχει 

περισσότερη εµβάθυνση (πχ Χαρακτηριστικά Ηλικίας), ωστόσο κατά την 
παρουσίαση του θέµατος να γίνεται µικρή αναφορά και στους 
υπόλοιπους κλάδους απλά για τη γνωριµία και τη σύγκριση)  

v. Καθιέρωση Αρχηγού Κύκλου Εκπαίδευσης που θα έχει υπό την ευθύνη 
του σύνολο ενοτήτων κύκλου και θα παρακολουθεί το περιεχόµενο και 
το παρουσιαζόµενο υλικό των ενοτήτων 

vi. Δηµιουργία 2 ειδών Β40 (Ενοποιηµένο και σπαστό) στο οποίο θα 
συµπεριληφθεί και η ενότητα Β9. Το ενοποιηµένο Β40 θα γίνεται 
Σαββατοκύριακο (πιθανότατα από Παρασκευή) όπου οι εκπαιδευόµενοι 
θα διανυκτερεύουν για να επιλύονται προβληµατισµοί αλλά και να 
δένουν µεταξύ τους. Στο σπαστό Β40 θα υπάρχει ένας αρχηγός για 
όλες τις ενότητες και το ίδιο επιτελείο όπου κάθε εκπαιδευτής θα κάνει 
το θέµα του και θα ελέγχεται από τον Αρχηγό.  

vii. Ένταξη της Ενότητας Η στον κύκλο ενοτήτων του Β40 
viii. Στην περίπτωση σπαστών ενοτήτων θα πρέπει να υπάρχει χρονική 

οριοθέτηση (π.χ. 6 εβδοµάδες) στην οποία ο εκπαιδευόµενος θα είναι 
υποχρεωµένος να ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό κύκλο. Οι ενότητες θα 
µπορούν να γίνουν και µεσοβδόµαδα. Στην περίπτωση που ο 
εκπαιδευόµενος δεν ολοκληρώσει σε αυτό το διάστηµα όλες τις 
ενότητες του κύκλο του, θα πρέπει να την παρακολουθήσει ξανά.  

ix. Ενοποίηση των ενοτήτων Α1 και Α3.  
x. Καθιέρωση ξεχωριστής δια ζώσης ενότητας για τις Α’ Βοήθειες (ιδανικά 

να γίνεται από εξωτερικό φορέα για πιστοποίηση). 
xi. Καθιέρωση εργαστηρίων προσκοπικών γνώσεων, η γνώση των οποίων 

θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά την διάρκεια της ενότητας ώστε να 
θεωρηθεί επιτυχής η συµµετοχή του εκπαιδευόµενου. 

xii. Μείωση των ωρών της Ενότητας Α2 και ένταξη στοιχείων παιχνιδιού και 
τραγουδιού και στην ενότητα Β, ανά Κλάδο.  
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xiii. Αναδιαµόρφωση του κύκλου Δ σε µία συνεχόµενη ενότητα και 
αναπροσαρµογή της «µελέτης» ώστε να υπάρχει σε βάθος ανάλυση των 
θεµάτων.  

xiv. Καθιέρωση πρακτικών εφαρµογών ανά κύκλο εκπαίδευσης και όχι ανά 
ενότητα. 

xv. Ένταξη χωριστής ηλεκτρονικής ενότητας της διεθνούς εκπαιδευτικής 
ενότητας Safe from Harm µε συγκεκριµένη διάρκεια ισχύος 
(https://www.scout.org/sites/default/files/dedicated_pages/files/SfH-
Presentation_May%202018c.pdf) 

xvi. Δηµιουργία ηλεκτρονικής Ενότητας για δράσεις εξωτερικού, όπου οι 
εκπαιδευόµενοι-υποψήφιοι αρχηγοί δράσεων και αποστολών του 
εξωτερικού θα γνωρίζουν την εξωτερική πολιτική του ΣΕΠ καθώς και 
τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των δράσεων αυτών. Χωρίς αυτή την 
ενότητα δεν θα µπορούν να είναι αρχηγοί σε δράση εξωτερικού. Η 
συγκεκριµένη ενότητα να είναι συνεχώς ανοιχτή όπως και όλες οι 
ηλεκτρονικές.  
 
 

2) Ανάπτυξη, εξέλιξη και αξιολόγηση του προσωπικού εκπαίδευσης 
 

i. Καθιέρωση 3 (τριών) βαθµίδων εκπαιδευτών 1-Συµµετοχή 
(Συνέντευξη), 2-Πραγµατοποίηση (Χ1-Χ6), 3-Συντονισµός κύκλου ως 
τρόπος εξέλιξης και ανάπτυξης του προσωπικού εκπαίδευσης 

ii. Αλλαγή περιεχοµένου της αξιολόγησης, ανά ενότητα (πχ. Δεν 
προβλέπεται τροφοδοσία και αξιολογούµε το µεσηµεριανό…) 

iii. Δηµιουργία συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού (µέσω αξιολόγησης από τον Αρχηγό Κύκλου, αυτό-
αξιολόγησης και αξιολόγησης εκπαιδευοµένων) και δηµιουργία 
συστήµατος προόδου Εκπαιδευτών. 

iv. Σαφής προσδιορισµός κριτηρίων βάσει των οποίων καταρτίζεται ο 
πίνακας του ποιος εκπαιδευτής µπορεί να αναλάβει ποια ενότητα 
(απαραίτητη εκπαίδευση, εµπειρία, αξιολόγηση).  

v. Περιορισµός στον αριθµό παρουσίας εκπαιδευτών σε σχολές κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 
 

3) Συµβούλιο Εκπαίδευσης 
 

i. Μέλη: Γενικός Έφορος, Έφορος και Αν. Έφορος/-οι Εκπαίδευσης Γ.Ε., 
Έφοροι Κλάδων & Ειδικοτήτων (όποτε χρειάζεται) Γ.Ε. , Έφοροι  
Εκπαίδευσης περιφερειών (χωρίς δικαίωµα ψήφου και εφόσον τίθεται 
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θέµα προς συζήτηση για το οποίο κρίνεται ότι η παρουσίαση τους θα 
µπορούσε να συµβάλει). 

ii. Τα µέλη επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης ανά βαθµίδα εκπαιδευτών, ενώ 
µέλη του Δ.Σ. δεν µπορούν να είναι µέλη του. 

iii. Τακτική Συνεδρίαση: Κάθε ένα ή δύο µήνες (έστω και ηλεκτρονικά) 
iv. Αρµοδιότητες: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού και του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, διαρκής ανανέωση και καθιέρωση 
εκπαιδευτικού υλικού 

v. Διοργάνωση Συνεδρίου Εκπαίδευσης 
vi. Καθιέρωση κριτηρίων και ποιοτικού ελέγχου σύνταξης ενοτήτων 

(περιεχόµενο, λεκτικό, γραφιστικός σχεδιασµός κλπ) 
 
 

4) Βιωµατική Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, σύγχρονες µέθοδοι και 
µέσα. 
 

i. Αυτόµατη αξιολόγηση των ηλεκτρονικών ενοτήτων χωρίς 
παρακολούθηση από Εκπαιδευτή. Οι ψηφιακές ενότητες πρέπει να 
αναβαθµιστούν σε περιεχόµενο ώστε η παρακολούθησή τους να είναι 
εύκολη και να πετυχαίνουν το σκοπό τους.  

ii. Το ηλεκτρονικό σύστηµα θα πρέπει να είναι µονίµως ανοιχτό και ο κάθε 
εκπαιδευόµενος µε τους κωδικούς του θα µπορεί να µπαίνει και 
παρακολουθεί τις ψηφιακές ενότητες που θέλει (αναλόγως των 
ολοκληρωµένων προαπαιτούµενων) στο χρόνο του. Οι Ενότητες αυτές 
θα επικυρώνονται µε την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα το εκπαιδευτικό µητρώο. 

iii. Χρήση της πλατφόρµας και για πραγµατοποίηση ενοτήτων στις οποίες ο 
εκπαιδευτής θα µπορεί να πραγµατοποιεί ζωντανά εισήγηση. 

iv. Προσθήκη στοιχείων διάδρασης στις ηλεκτρονικές ενότητες µε 
ερωτήσεις και ασκήσεις οι οποίες να απαντώνται επιτόπου. Στόχος είναι 
να αποφευχθούν φαινόµενα «παθητικής παρακολούθησης» της 
ενότητας καθώς και η αύξηση της διάδρασης. 

v. Συνδυαστική τεχνολογίας στις δια ζώσης ενότητες. Πχ. 
Προπαρασκευαστική παρακολούθησης στοιχείων θεωρίας µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και συµµετοχή σε δια ζώσης ενότητας σε 
δεύτερο στάδιο. 

vi. Ενοποιηµένη πλατφόρµα για παρακολούθηση ενοτήτων, υποβολή 
πρακτικών εφαρµογών, ενηµερώσεις-ειδοποιήσεις για νέες και 
δηλωθείσες εκπαιδεύσεις στην οποία θα έχουν όλοι πρόσβαση µε 
διαφορετικές διαβαθµίσεις.  

 


