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Η Εκπαίδευση Στελεχών της Ομάδας 
Με το ξεκίνημα της νέας προσκοπικής χρονιάς, στην πρώτη δράση της Ομάδας, οι Ενωμοτίες 
αναδεικνύουν τους Ενωμοτάρχες τους. Προϋπόθεση για να γίνει ένας πρόσκοπος Ενωμοτάρχης είναι 
να έχει συμμετάσχει στις δράσεις της Ενωμοτίας και της Ομάδας του για ένα τουλάχιστον έτος και να 
έχει το Αργυρό Βέλος. Αν κανένα παιδί της Ενωμοτίας δεν έχει το Αργυρό Βέλος, τότε Ενωμοτάρχης 
μπορεί να γίνει κάποιο παιδί που έχει το Χάλκινο Βέλος, με την προϋπόθεση ότι μέσα στη χρονιά θα 
προσπαθήσει και θα πάρει το Αργυρό. Μετά την ανάδειξή του, ο Ενωμοτάρχης επιλέγει με την 
σύμφωνη γνώμη όλων ένα από τα παιδιά της Ενωμοτίας σαν Υπενωμοτάρχη . Ο Υπενωμοτάρχης 
πρέπει επίσης να έχει Αργυρό Βέλος. Οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες αποτελούν τα Στελέχη 
της Ομάδας. Τα Στελέχη μαζί με τον Αρχηγό της Ομάδας αποτελούν την Πρότυπη Ενωμοτία, η οποία 
έχει δικό της όνομα, κραυγή, γωνιά, αρμοδιότητες, υλικό και ότι άλλο χρειάζεται για τη λειτουργία 
μίας Ενωμοτίας. Η Πρότυπη Ενωμοτία μπορεί να πραγματοποιεί δράσεις ξεχωριστά και παράλληλα 
με τις δράσεις της Ομάδας. Οι Πρότυπες Ενωμοτίες των Ομάδων της Περιφερειακής Εφορείας 
αποτελούν την Πρότυπη Ομάδα.  

Μετά την ανάδειξη των νέων Στελεχών, ξεκινά η Εκπαίδευση Στελεχών, η οποία πραγματοποιείται σε 
δύο διαδοχικές φάσεις: 

Α. Πρότυπη Ενωμοτία 

Β. Πρότυπη Ομάδα 

Η Πρότυπη Ενωμοτία μπορεί να πραγματοποιεί δράσεις και μετά την Πρότυπη Ομάδα, όποτε αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι δεν μένει πίσω το πρόγραμμα της Ομάδας.  

Tips: 

 Στην αρχή της χρονιάς και πριν την πρώτη δράση της Ομάδας, σε συμβούλιο βαθμοφόρων 
αξιολογήστε το επίπεδο και τα παιδιά και διακρίνετε ποια ξεχωρίζουν.  

 Οι Αρχηγοί εξηγήστε στους Υπαρχηγούς τη διαδικασία της Εκπαίδευσης Στελεχών. 
 Η Πρότυπη Ενωμοτία είναι μια παρέα που αποτελείται από τα Στελέχη μας, μέσα από την 

οποία τα παιδιά εκπαιδεύονται για να κάνουν καλύτερες τις Ενωμοτίες τους. Δεν είναι ομάδα 
επιλέκτων. 
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Α. Πρότυπη Ενωμοτία 
Η εκπαίδευση στην Πρότυπη Ενωμοτία υλοποιείται σε τέσσερα βήματα: 

Α1. Το πρώτο συμβούλιο της Πρότυπης Ενωμοτίας 

Α2. Πρώτη Δράση Κλειστού Χώρου 

Α3. Δεύτερη Δράση Πόλης ή Κλειστού Χώρου 

Α4. Δράση Υπαίθρου 

Στόχοι:  

Τα Στελέχη να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καθώς και να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να βοηθήσουν τους προσκόπους και να εφαρμόσουν στην Ενωμοτία τους τα παρακάτω: 

 Οργάνωση Ενωμοτίας (Βιβλία, Γωνιά, Κραυγή, Χρώματα, Υλικό κ.α.) 

 Αρμοδιότητες (Γραμματέας, Ταμίας, Αποθηκάριος, Υπεύθυνος Γωνιάς κ.α.). 

 Σύστημα Προόδου (Βέλη, Ερασιτεχνικές Ασχολίες, Τομείς, Κατηγορίες κ.α.) 

 Ενωμοτιακές Δράσεις (Ιδέες, Προγραμματισμός, Προετοιμασία, Διεξαγωγή, Αξιολόγηση κ.α.)  

 Πνεύμα Ενωμοτίας (Δέσιμο, Ενθάρρυνση, Επίλυση Προβλημάτων κ.α.)  

 

Α1. Το πρώτο συμβούλιο της Πρότυπης Ενωμοτίας 

Αμέσως μετά την ανάδειξη των νέων Στελεχών, η Πρότυπη Ενωμοτία πραγματοποιεί το πρώτο της 
συμβούλιο. Ενωμοτάρχης της Πρότυπης Ενωμοτίας αναλαμβάνει ο Αρχηγός της Ομάδας, ο οποίος 
ορίζει σαν Υπενωμοτάρχη ένα από τα Στελέχη, το οποίο αλλάζει σε κάθε δράση της Πρότυπης 
Ενωμοτίας, έτσι ώστε όλοι οι Ενωμοτάρχες της Ομάδας να περάσουν από το ρόλο αυτό.  

Στο πρώτο συμβούλιο της Πρότυπης Ενωμοτίας, τα Στελέχη αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, όπως 
ταμίας, υπεύθυνος υλικού, γραμματέας, υπεύθυνος γωνιάς κ.α. Ο Αρχηγός - Ενωμοτάρχης της 
Πρότυπης Ενωμοτίας εξηγεί σε κάθε παιδί αναλυτικά τι έχει να κάνει για την αρμοδιότητά του και 
πώς θα τη φέρει σε πέρας. Η ενημέρωση των παιδιών για τις αρμοδιότητες τους μπορεί επίσης να 
γίνει και από ένα Στέλεχος που έχει την εμπειρία από την περσινή χρονιά, με τη βοήθεια πάντα του 
Αρχηγού - Ενωμοτάρχη. 

Τέλος, στο πρώτο συμβούλιο, μετά από συζήτηση και αφού ακουστούν οι ιδέες και οι ανάγκες όλων, 
η Πρότυπη Ενωμοτία προγραμματίζει τρεις Ενωμοτιακές δράσεις σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες 
οι οποίες εξυπηρετούν όλα τα παιδιά. Ο τρεις δράσεις της Πρότυπης Ενωμοτίας πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πριν την εκδρομή της Πρότυπης Ομάδας (βλ. παρακάτω). Οι δράσεις αυτές είναι: 

 Πρώτη Δράση Κλειστού Χώρου 

 Δεύτερη Δράση Πόλης ή Κλειστού Χώρου 

 Δράση Υπαίθρου 

Tips: 

 Αν δεν έχετε αρχίσει και ολοκληρώσει την Πρότυπη Ενωμοτία πριν ξεκινήσουν οι δράσεις της 
Ομάδας, η Πρότυπη Ενωμοτία και οι δράσεις της Ομάδας θα «τρέχουν» παράλληλα. Είναι 
δύσκολο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. 

 Ότι κάνετε είναι εκπαίδευση. Ο Αρχηγός σαν Ενωμοτάρχης της Πρότυπης Ενωμοτίας, 
λειτουργεί όπως θα περίμενε να λειτουργήσουν τα Στελέχη της Ομάδας του σαν Ενωμοτάρχες 
στις δικές τους Ενωμοτίες. Τα παιδιά θα τον αντιγράψουν.  

 Δεν εκπαιδεύουμε με θεωρία, αλλά δείχνουμε στην πράξη. Δεν έχουμε εισηγήσεις, κάνουμε 
συζήτηση. Δεν έχουμε Power Point. 

 Διαλέξτε για Υπενωμοτάρχη της Πρότυπης Ενωμοτίας ένα νέο Στέλεχος, που δεν έχει 
παρακολουθήσει ξανά Εκπαίδευση Στελεχών. Δουλέψτε μαζί του στη δράση, αλλά και μέσα 
στην εβδομάδα και αναθέστε του υπευθυνότητες. Θα τον κάνετε καλύτερο. 
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 Το καλό κλίμα είναι πάντα απαραίτητο.  
 Οι Υπαρχηγοί της Ομάδας, αν χρειάζεται, μπορούν να συμμετέχουν στην Πρότυπη Ενωμοτία, 

για εκπαιδευτικούς λόγους και πάντα διακριτικά. Στην Πρότυπη Ενωμοτία δεν υπάρχουν 
παρεάκια βαθμοφόρων. 

 Ο Αρχηγός – Ενωμοτάρχης πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και λιγότερο 
με τους βαθμοφόρους. Οι υπόλοιποι βαθμοφόροι καλύτερα να μην λαμβάνουν το λόγο στα 
συμβούλια της Πρότυπης Ενωμοτίας, ώστε τα παιδιά να παίρνουν το χώρο τους. 

 

 

 

Α2. Πρώτη Δράση Κλειστού Χώρου 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

Διάρκεια: Περίπου 1:30’ 

Χρόνος Κίνηση Υπεύθυνος - Υλικά 

5’ Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας  

Ζωηρό Παιχνίδι 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

40’ Οργάνωση Ενωμοτίας και Αρμοδιότητες. Ιδέες 
(ενδεικτικά): 

 Διακόσμηση Ενωμοτιακών βιβλίων (επένδυση με 
δέρμα και πυρογραφία, με κολλάζ ή όπως αλλιώς 
θα άρεσε στα παιδιά) από το γραμματέα 

 Συνδρομή (π.χ. 1 € ανά πρόσκοπο) και τήρηση 
βιβλίου Ταμείου από τον Ταμία 

 Τήρηση βιβλίου υλικού, έλεγχος και συντήρηση 
Ενωμοτιακών υλικών από τον υπεύθυνο υλικού 

 Κατασκευή για τη γωνιά (χειροτεχνία, πίνακας 
ανακοινώσεων, ράφι κ.α.) 

 Εργασίες και από τους υπόλοιπους προσκόπους οι 
οποίοι έχουν αναλάβει αρμοδιότητες 

Πρόσκοποι, ο καθένας με την 
αρμοδιότητα του, με τη 
βοήθεια του Αρχηγού – 
Ενωμοτάρχη και του 
Υπενωμοτάρχη, ίσως και των 
λοιπών βαθμοφόρων. 

Βιβλία Ενωμοτίας και υλικά 
για τη διακόσμηση τους, Υλικά 
για την κατασκευή που θα 
μπει στη γωνιά, Γραφική Ύλη 

15’ Παιχνίδια Υπενωμοτάρχης ή / και 
Πρόσκοπος 

20’ Παρουσίαση των τριών Βελών, του Χρυσού Τρίφυλλου 
και των απαιτήσεων για κάθε στάδιο. 

Παρουσίαση των Ερασιτεχνικών Ασχολιών, των Τομέων 
και των Κατηγοριών. Κολλάζ με φωτογραφίες από 
διάφορα χόμπι ανά Τομέα και ανά Κατηγορία. Κάθε 

Αρχηγός – Ενωμοτάρχης ή / 
και Υπενωμοτάρχης αν έχει 
σχετική εμπειρία. 

Αφίσες με τα Βέλη και τις 
Ερασιτεχνικές Ασχολίες, 
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παιδί διαλέγει μία Ερασιτεχνική Ασχολία, την οποία θα 
ετοιμάσει και θα παρουσιάσει.  

Φωτογραφίες, ψαλίδια, 
κόλλες κλπ. 

10’ Συμβούλιο Ενωμοτίας. Αξιολόγηση και ενημέρωση για 
την επόμενη δράση 

Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

 

Tips: 

 Το πρόγραμμα της πρώτης δράσης της Πρότυπης Ενωμοτίας ίσως απαιτήσει μεγαλύτερη 
συμμετοχή του Αρχηγού – Ενωμοτάρχη και λιγότερη των παιδιών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει 
να αναθέσετε κάποια πράγματα σε παιδιά. Τα παιδιά παίρνουν εικόνες. Το πρότυπο του 
συγκεντρωτικού Ενωμοτάρχη δεν είναι το επιθυμητό. 

 Όπως κάθε Ενωμοτία, έτσι και η Πρότυπη τηρεί Ημερολόγιο, Παρουσιολόγιο και Βιβλίο 
Ταμείου.  

 Όπως και σε κάθε Ενωμοτία, το Υλικό της Πρότυπης Ενωμοτίας συμπεριλαμβάνει Αντίσκηνο, 
Βαριοπούλα, Λάμπα, Φαρμακείο, Τσεκούρι, Πτυοσκάπανο και Σχοινιά. Όλα τα Ενωμοτιακά 
Υλικά είναι μαρκαρισμένα στα χρώματα της Πρότυπης Ενωμοτίας. 

 

 

 

Α3. Δεύτερη Δράση Πόλης ή Κλειστού Χώρου 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 1 

Διάρκεια: Περίπου 2:00’ 

Χρόνος Κίνηση Υπεύθυνος - Υλικά 

5’ Συγκέντρωση στο σπίτι του Γιάννη Γιάννης 

40’ Παρουσίαση Ερασιτεχνικής Ασχολίας Μαγειρικής 

 Ο Γιάννης έχει μαγειρέψει 3 είδη ζυμαρικών και 
δίνει στα παιδιά τις συνταγές και τα υλικά για 
τρεις διαφορετικές σάλτσες 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ομάδες και κάθε 
ομάδα ετοιμάζει από μία σάλτσα 

Γιάννης  

Συνταγές, Υλικά και σκεύη 
μαγειρικής  

5’ Παιχνίδι γευσιγνωσίας. Τα ζυμαρικά αντιστοιχούν σε Α, 
Β. Γ και οι σάλτσες σε 1-2-3. Οι πρόσκοποι ένας – ένας 
δένουν τα μάτια τους και ο Γιάννης τους δίνει μία 
κουταλιά με συνδυασμό ζυμαρικού και σάλτσας. Όποιος 
το βρει κερδίζει ένα σκούφο σεφ. 

Γιάννης 

Ταμπελάκια για τα ζυμαρικά 
και για τις σάλτσες, Σκούφοι 
σεφ 
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40’ Επίσημο γεύμα, με κανόνες savoir vivre. 

Η Ειρήνη εξηγεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και 
όλη η Ενωμοτία τρώει μαζί, τηρώντας το savoir vivre 

Ειρήνη 

 

20’ Πλύσιμο πιάτων. Καθαριότητα τραπεζαρίας και 
τακτοποίηση του σπιτιού του Γιάννη. 

Όλοι μαζί 

10’ Συμβούλιο Ενωμοτίας. Αξιολόγηση και ενημέρωση για 
την επόμενη δράση 

Όποιος θέλει συνεχίζει με ταινία. 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2 

Διάρκεια: Περίπου 1:20’ 

Χρόνος Κίνηση Υπεύθυνος - Υλικά 

5’ Κραυγή Ενωμοτίας Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

10’ Ζωηρά Παιχνίδια 

 Σκυταλοδρομία παντομίμας 
 Τυφλό Βόλεϊ 

Περικλής, Μαρία 

Κάρτες παντομίμας, Μπάλα, 
Σχοινί, Σεντόνι 

5’ Τραγούδι 

 Χέρια σαν κι αυτά 

Λίζα 

Χαρτόνι με τους στίχους 

30’ Προσκοπικές Γνώσεις στις Α’ Βοήθειες 

 Εγκαύματα 
 Φαρμακείο 
 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 Μεταφορά τραυματία 
 Ηλίαση - Θερμοπληξία 

Αντρέας, Μανώλης 

Ενωμοτιακό Φαρμακείο, 
Γάζες, Κοντάρια 

20’ Παιχνίδια 

 Σκυταλοδρομία μεταφοράς τραυματία 
 Παζλ Φαρμακείου 
 Παιχνίδι Γνώσεων 

Μαρία, Ρίμι, Μαρία 

Κοντάρια, Παζλ, Ερωτήσεις, 
Buzzer 

10’ Συμβούλιο Ενωμοτίας. Αξιολόγηση και ενημέρωση για 
την επόμενη δράση 

Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 3 

Διάρκεια: Περίπου 2:00’ 

Χρόνος Κίνηση Υπεύθυνος - Υλικά 

5’ Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

10’ Αναχώρηση για το κοινωνικό παντοπωλείο  Έφη 

15’ Άφιξη – Γνωριμία με το χώρο 

Ενημέρωση από την κ. Κατερίνα για τον τρόπο 
λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου 

κ. Κατερίνα, μητέρα της Έφης 
(ειδική συνεργάτης) 
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40’ Βοήθεια στη συσκευασία προϊόντων  

Κέρασμα 

Μανώλης, Νίκη 

Υλικά Συσκευασίας 

10’ Επιστροφή στην εστία Έφη 

10’ Τραγούδια 

 Ελληνικός Προσκοπισμός 
 Τα Λόγια 

Μαρία 

Κιθάρα, Χαρτόνια με στίχους 

20’ Κατασκευή αφίσας που θα προβάλλει τη συλλογή ειδών 
τα οποία θα προσφερθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο. 

Ρίμι, Μαρία  

Χαρτόνι, Νερομπογιές, Πινέλα 

10’ Συμβούλιο Ενωμοτίας. Αξιολόγηση και ενημέρωση για 
την επόμενη δράση 

Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

 

Tips: 

 Στη δεύτερη δράση της Πρότυπης Ενωμοτίας, τα παιδιά πλέον θα έχουν μεγαλύτερη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αναθέστε τους σημαντικά μέρη της δράσης και βοηθήστε τα να 
τα καταφέρουν.  

 Δείξτε με το παράδειγμα σας τι θέλετε να κάνουν τα Στελέχη σας στις δικές τους Ενωμοτίες. 
Πριν τη δράση, βοηθήστε τα παιδιά για να τα καταφέρουν και στην αξιολόγηση εξηγήστε ότι 
και τα Στελέχη πρέπει να βοηθούν τα παιδιά στις δράσεις των Ενωμοτιών τους. 

 

 

 

Α4. Δράση Υπαίθρου 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ημερήσιας Εκδρομής 

Διάρκεια: Περίπου 6:00’ 

Χρόνος Κίνηση Υπεύθυνος - Υλικά 

15’ Συγκέντρωση στην εστία Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

60’ Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας. 

Αναχώρηση για τον σταθμό του τρένου. Άφιξη στο Κτήμα 
Συγγρού 

Υπενωμοτάρχης 

Εισιτήρια  

45’ Μετρήσεις σε Ταχύ Οδοιπορικό ανά δυάδες, σε κυκλική 
διαδρομή 

Νίκη, Μανώλης 

Πυξίδες, Γραφική Ύλη 
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30’ Παιχνίδια 

 Τα μήλα 
 1-2-3 Στοπ 

Περικλής, Μαρία 

Μπάλα 

20’ Δεκατιανό Όλοι 

60’ Προσκοπικές Γνώσεις 

 Κλίμακες 
 Αποτύπωση Ταχέος Οδοιπορικού 

Νίκη, Μανώλης 

Μοιρογνωμόνια, Γραφική Ύλη, 
Χαρτί Μιλιμετρέ 

30’ Αγώνας Μπέιζμπολ  Υπενωμοτάρχης 

Μπαστούνια, Μπάλες, Γάντια 

20’ Παντομίμα Έφη 

60’ Αναχώρηση για το Σταθμό του τρένου. 

Επιστροφή στην εστία 

Υπενωμοτάρχης 

Εισιτήρια  

20’ Συμβούλιο Ενωμοτίας. Αξιολόγηση και ενημέρωση για 
την εκδρομή της Πρότυπης Ομάδας 

Κραυγή Πρότυπης Ενωμοτίας 

Αρχηγός - Ενωμοτάρχης 

 

Tips: 

 Στη Δράση Υπαίθρου της Πρότυπης Ενωμοτίας μπορούμε να αποκτήσουμε και να 
εφαρμόσουμε Προσκοπικές Γνώσεις για το Αργυρό και για το Χρυσό Βέλος, στις οποίες τα 
Στελέχη χρειάζονται βοήθεια.  

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ότι κάνουμε είναι εκπαίδευση. Μιλάμε για μία Ενωμοτιακή 
εκδρομή. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πράγματα τα οποία τα παιδιά δεν θα είναι σε θέση 
να κάνουν μόνα τους  

 Αν και μόνο αν το επίπεδο της Ομάδας μας είναι τέτοιο που οι Ενωμοτίες να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν και διήμερη εκδρομή, τότε η Δράση Υπαίθρου της Πρότυπης Ενωμοτίας 
μπορεί να είναι διήμερη, με αναχώρηση το απόγευμα, διανυκτέρευση και επιστροφή το 
επόμενο πρωί ή νωρίς το μεσημέρι.  

 

 

  



 
 8 

Β. Πρότυπη Ομάδα 
Η Πρότυπη Ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια μίας διήμερης εκδρομής και αποτελείται από τις Πρότυπες 
Ενωμοτίες Ομάδων της Περιφερειακής Εφορείας. Ο Αρχηγός της Πρότυπης Ομάδας είναι ο Έφορος 
του Κλάδου Προσκόπων ή άλλος Έφορος ή μέλος της Ομάδας εργασίας του Κλάδου της 
Περιφερειακής Εφορείας. Εναλλακτικά μπορεί να είναι ένας έμπειρος Αρχηγός από τις Ομάδες που 
θα συμμετάσχουν στην εκδρομή. Στην εκδρομή της Πρότυπης Ομάδας, κάθε Πρότυπη Ενωμοτία έχει 
τον παραστάτη βαθμοφόρο της.  

Στόχοι:  

Τα Στελέχη να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καθώς και να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να βοηθήσουν τους προσκόπους και να τα εφαρμόσουν στην Ενωμοτία τους τα παρακάτω: 

 Συμμετοχή της Ενωμοτίας στο Πρόγραμμα της Ομάδας 

 Συμβούλιο Τιμής Ομάδας 

 Άμιλλα  

Σκοπός της Πρότυπης Ομάδας είναι επίσης η τόνωση των Προσκοπικών Γνώσεων των Στελεχών, σε 
αντικείμενα όπως:  

 Κόμποι και Συνδέσεις  

 Κατασκευές ανέσεων και μεγάλες κατασκευές 

 Σήματα Μορς, Κώδικες και άλλοι τρόποι επικοινωνίας  

 Πυξίδα, Χάρτης και Τοπογραφία  

 Πρώτες Βοήθειες  

 Ανεμολόγιο και Αστερισμοί   

 Μετρήσεις 

 Ίχνη, Λάμπες, Χρήση γκαζιού 

Το πρόγραμμα της Πρότυπης Ομάδας είναι αυτό που θα θέλαμε να έχει μία πολύ καλή διήμερη 
εκδρομή Ομάδας Προσκόπων. Στην εκδρομή λειτουργούν Αρμοδιότητες στις Πρότυπες Ενωμοτίες και 
Άμιλλα. Το Συμβούλιο Τιμής της Πρότυπης Ομάδας το παρακολουθούν και τα υπόλοιπα Στελέχη, τα 
οποία στην Πρότυπη Ενωμοτία τους δεν έχουν ρόλους Ενωμοτάρχη και Υπενωμοτάρχη.  

Μετά την ολοκλήρωση και της Πρότυπης Ομάδας, οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες μπορούν να 
φορούν το Διακριτικό Εκπαιδευμένου Στελέχους. 

Tips: 

 Η Πρότυπη Ομάδα δεν υπερκαλύπτει αλλά συμπληρώνει την Πρότυπη Ενωμοτία. Δεν κάνουμε 
τα ίδια που (θα έπρεπε να) έχει κάνει η Πρότυπη Ενωμοτία. 

 Ο παραστάτης δεν είναι «Υπερ-Ενωμοτάρχης». Δεν δίνει λύσεις και δεν καθοδηγεί. Βοηθά τα 
παιδιά να σκεφτούν και να βρουν τη λύση μόνα τους. 

 Η Πρότυπη Ομάδα είναι εκπαίδευση και όχι διαγωνισμός. Είναι πιο χρήσιμο η Πρότυπη 
Ενωμοτία να ορίζει Ενωμοτάρχη ένα νέο Στέλεχος που δεν έχει εμπειρία, ώστε να την 
αποκτήσει και όχι τον πιο «παλιό». 

 

 


