ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2.9 Προγραµµατισµός
2.9.1 Εισαγωγή
Οργάνωση σηµαίνει να προγραµµατίζουµε, να ελέγχουµε και να αξιολογούµε την
χρήση των Πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που διαθέτουµε, για να πετύχουµε τους
στόχους µας.
2.9.1.1 ∆ιαδικασία προγραµµατισµού
Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας, εφαρµόζουµε την παρακάτω
διαδικασία Προγραµµατισµού:
1. Επιλογή Ετήσιων Στόχων
2. Επιλογή ∆ραστηριοτήτων (που υλοποιούν τους στόχους).
3. Προγραµµατισµός ∆ραστηριοτήτων (χρονική τοποθέτηση των δραστηριοτήτων
στο Τρίµηνο). 4. Αξιολόγηση ΑΙ Τριµήνου.
5. Προγραµµατισµός Β' Τριµήνου "(όπως στο 3) 6. Αξιολόγηση Β' Τριµήνου.
7. Αντίστοιχα, όπως παραπάνω, για το Γ' Τρίµηνο. \
2.9.2 Βήµα προς βήµα η διαδικασία προγραµµατισµού
2.9.2.1 Σχεδιασµός
ΒΗΜΑ 1. Καθορισµός ηµεροµηνίας Συνόδου Προγραµµατισµού
Στο τέλος του ∆' Τριµήνου ενηµερώνει ο Ο.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ τους Ανιχνευτές
(παλιούς και νέους) για την ηµεροµηνία που η Κοινότητα θα συνέλθει σε Σύνοδο
Προγραµµατισµού. ,
ΒΗΜΑ 2. Ενηµέρωση των Ανιχνευτών Ο Ο.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ διανέµει
φυλλάδια ενηµερωτικά για τον τρόπο Προγραµµατισµού καθώς και αντίγραφα /
υποδείγµατα παλαιών Προγραµµάτων της Κοινότητας. Επίσης, ζητάει από τους
Ανιχνευτές και βαθµοφόρους, µέχρι τη Σύνοδο Προγραµµατισµού, να έχουν
προτάσεις σχετικά "µε το τι θέλει ο καθένας να ασχοληθεί η Κοινότητα τη φετινή
χρονιά". ∆ηλαδή, καθένας να φέρει ένα κατάλογο ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ της
Κοινότητας, καθώς και συγκεκριµένες ∆ΡΑΣΕΙΣ από τα ΕΞΙ ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, οι οποίες θα υλοποιούν' τον κάθε στόχο.
ΒΗΜΑ 3. Συγκέντρωση Προτάσεων.
Ο Ο.Ε. Προγραµµατισµού συλλέγει πριν την Σύνοδο τις προτάσεις των µελών της
Κ.Α. (και του Επιτελείου) και τις οµαδοποιεί σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα:

Την οµαδοποιηµένη πλέον πρόταση της Κοινότητας, αναρτά γραµµένη σε χαρτόνι,
στον τόπο που θα διεξαχθεί η Σύνοδος Προγραµµατισµού.
ΒΗΜΑ 4. Σύνοδος Προγραµµατισµού
2.9.2.2 Επιλογή Ετήσιων Στόχων
∆ιαβάζονται και αναλύονται από τον κάθε Ανιχνευτή και το επιτελείο, οι Ετήσιοι
Στόχοι που προτάθηκαν. Γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα των Αξιολογήσεων της
περασµένης χρονιάς και λαµβάνοντας υπόψη το ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της Κ.Α.
(προσκοπική κατάρτιση, Μ.Ο. ηλικίας, επίπεδο µόρφωσης κλπ) καθώς και τους
ΣΤΟΧΟΥΣ των άλλων προσκοπικών κλιµακίων, προχωράει η Σύνοδος στην επιλογή
των Ετησίων Στόχων (ψήφιση).
2.9.2.3 Ανάλυση Ετήσιων Στόχων
Αναλύεται και καταγράφεται επακριβώς, το περιεχόµενο του κάθε Στόχου, µε σκοπό
να τον κάνει συγκεκριµένο και σαφή.
2.9.2.4 Επιλογή ∆ραστηριοτήτων
Για κάθε στόχο που επιλέχθηκε, έχουν ήδη προταθεί από Ανιχνευτές και
Βαθµοφόρους, ∆ραστηριότητες που τον υλοποιούν. Αυτές οι δραστηριότητες
διαβάζονται, εµπλουτίζονται και επιλέγονται (ψήφιση ή άλλη διαδικασία) αυτές που η
Σύνοδος προτιµάει να εκτελεσθούν, αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αργίες και τα
Σαββατοκύριακα των 4 Τριµήνων που η Κοινότητα Ανιχνευτών θα ασχοληθεί µε
οµαδικές δραστηριότητες.
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2.9.2.5 Χρονική Τοποθέτηση δραστηριοτήτων
Σηµαντική είναι η χρονική Τοποθέτηση δραστηριοτήτων τετραµήνου δηλαδή ο
Προγραµµατισµός των ∆ραστηριοτήτων.
Για να γίνει αυτό, χρησιµοποιείται ένα χαρτόνι µε όλα τα Σαββατοκύριακα και τις
αργίες του Τετραµήνου. Αυτό έχει 5 στήλες: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ∆ΡΑΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ο.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ Ο.Ε. Πρώτα συµπληρώνονται οι σίγουρες
δραστηριότητες (παρελάσεις, πίττα συστήµατος κλπ) και ύστερα, οι υπόλοιπες
ηµεροµηνίες συµπληρώνονται µε τις δραστηριότητες που θα γίνουν στο Τρίµηνο,
σύµφωνα µε την επικαιρότητα, τις υπάρχουσες δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα των
Ανιχνευτών και εξασφαλίζοντας εναλλαγή στην ενασχόληση µε όλους τα Πεδία
Ανιχνευτικής Ενασχόλησης (κατά το δυνατόν ισορροπία στο Πρόγραµµα).
2.9.2.6 ∆ηµιουργία Οµίλων Εργασίας
Οι δραστηριότητες έχουν µπει σε ηµεροµηνίες και έχουν γραφτεί στο χαρτόνι.
Κατόπιν δηµιουργούνται οι Όµιλοι Εργασίας για την κάθε δράση, ορίζονται οι
Υπεύθυνοί τους, καθώς και οι Βαθµοφόροι / υπεύθυνοι για τον κάθε Ο.Ε. και
συµπληρώνονται στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα.
2.9.2.7 Καταγραφή του προγράµµατος του Τετραµήνου.
Η γραµµατεία της Συνόδου, καταγράψει το Πρόγραµµα που διαµορφώθηκε, αναρτά
ένα αντίγραφο στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της εστίας της κοινότητας και µοιράζει
από ένα αντίγραφο στον κάθε Ανιχνευτή και βαθµοφόρο.
ΒΗΜΑ 5. Λειτουργία Οµίλων Εργασίας. Συνέρχεται ο Όµιλος Εργασίας που έχει
αναλάβει µία κάποια δράση (το ίδιο συµβαίνει µε όλους τους υπόλοιπους Ο.Ε.),
συντονίζονται τα µέλη του από τον Υπεύθυνο Ανιχνευτή, κατανέµουν µεταξύ τους τις
δουλειές και προχωρούν στην επιµέρους οργάνωση της ∆ράσης (επαφές µε
βαθµοφόρο - υπεύθυνο, µε Ο.Ε. Λειτουργίας - π.χ. Υλικού ή Ταµείου κλπ, µε φορείς
και υπηρεσίες κ.α.)
ΒΗΜΑ 6. Πραγµατοποίηση των ∆ράσεων και Αξιολόγησή τους Πραγµατοποιείται η
∆ράση από τον Ο.Ε. και από όποιους άλλους Ανιχνευτές ή Ειδικούς Συµβούλους έχει
προβλεφθεί, µε την ουσιαστική συµµετοχή όλης της κοινότητας και κατόπιν
αξιολογείται (κατά προτίµηση και για γρηγοράδα) µε την συµπλήρωση από κάθε
συµµετέχοντα ατοµικά, Εντύπου Αξιολόγησης, όπου γράφεται η προσωπική γνώµη
του καθένα, για όλα τα σηµεία της οργάνωσης και διεξαγωγής της δράσης.
ΒΗΜΑ 7. Αξιολόγηση ∆ραστηριοτήτων Α’ Τριµήνου και Τοµέων Λειτουργίας της
Κοινότητας (Γραµµατεία, Υλικό κλπ) καθώς και Προγραµµατισµός εποµένου
Τριµήνου. Στη Σύνοδο Προγραµµατισµού του εποµένου Τριµήνου και πριν
προχωρήσουµε στην χρονική τοποθέτηση των δραστηριοτήτων που έχουν ήδη
επιλεγεί κατά τη Σύνοδο Προγραµµατισµό του Α' Τριµήνου (βλέπε παραπάνω ΒΗΜΑ
4.Γ) γίνεται αξιολόγηση) όλων των δραστηριοτήτων που έκανε η Κοινότητα το
Τρίµηνο που πέρασε (οργανωτικά και εκτελεστικά), καθώς και της δουλειάς των Ο.Ε.
Λειτουργίας για το ίδιο διάστηµα. Εξετάζεται κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι Στόχοι, µέχρι
τη στιγµή αυτή, σύµφωνα
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µε τον Προγραµµατισµό µας, και αν είναι απαραίτητο, γίνεται επαναπροσδιορισµός
των Ετησίων Στόχων. Στην συνέχεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία
Προγραµµατισµού όπως παραπάνω (βλέπε ΒΗΜΑ 4.Γ έως 4.ΣΤ, ΒΗΜΑ 5,6,7).
Τέλος το επιτελείο της Κοινότητας υποβάλει γραπτώς στον Α.Σ. ή στον Τ.Ε. ή Π.Ε.
ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της Κοινότητας, τους Ετήσιους Στόχους και το
Πρόγραµµα κάθε Τριµήνου όπως και την Αξιολόγηση.
2.9.3 Υπόδειγµα προγραµµατισµού Κοινότητας Ανιχνευτών
2.9.3.1 Ετήσιοι στόχοι Κοινότητας
1. Κατανόηση και εφαρµογή του συστήµατος Λειτουργίας της Κοινότητας.
2. Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
3. Σεξουαλική ενηµέρωση
4. Ενασχόληση / Ανίχνευση κοινωνικού και πνευµατικού περιβάλλοντος.
5. Εκµάθηση και εφαρµογή των Προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων / εξειδίκευση
στη θαλάσσια δραστηριότητα.
6. Οικονοµικός στόχος € 500.
2.9.3.2 Ανάλυση ετήσιων Στόχων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
1.α. Καλή γνώση του Κανονισµού Ανιχνευτών
1.β. Καλή λειτουργία Συνόδου και Ο.Ε.
1.γ. Ανάπτυξη Προσκοπικού Πνεύµατος και
πνεύµατος Κοινότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
1. Θα καλυφθεί µέσα από την ανάγνωση /
παρουσίαση του Κανονισµού του κλάδου και
την κατανόησή του καθώς & µέσα από την
λειτουργία
της
Κ.Α.
όλης
και
την
προβλεπόµενη από τον Κανονισµό και τις
συνθήκες της Κ.Α. και τη στάση των
Βαθµοφόρων της
2.α. Καλύπτεται µέσα από τις δράσεις της
Κοινότητας
2.β. Παρουσίαση και συζήτηση για
τα επαγγέλµατα που τους ενδιαφέρουν, µε την
παρουσία κάποιων εκπροσώπων από αυτά.
2.γ. Τέσσερις επισκέψεις σε διάφορους
χώρους επαγγελµάτων, π.χ. σε ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, στην Σ.Τ.Υ,Α. και στην Ε.Ρ.Τ

2.α.
Γνώση
µέσα
από
διάφορες
δραστηριότητες, των διαφόρων ικανοτήτων,
ενδιαφερόντων και αξιών, αναγκών, που θέλει
να καλύψει µε
το επάγγελµά του,
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τι µπορεί να
κάνει µε τις επιδόσεις του Σχολείου του ο
Ανιχνευτής
2.β. Εξέταση σε θεωρητικό πλαίσιο,
επαγγελµάτων που τους ενδιαφέρουν
2.γ.
Επισκέψεις και ενηµέρωση των
Ανιχνευτών σε χώρους άσκησης διαφόρων
επαγγελµάτων
3. Γνώση των Ανιχνευτών γύρω από διάφορα 3. Θα επιτευχθεί µέσα από µία παρουσίαση /
σεξουαλικά ζητήµατα της ηλικίας τους και συζήτηση από γιατρό, σχετικά µε ζητήµατα
γενικότερα
της ηλικίας
τους, καθώς και µέσα από µία παρουσίαση µε
θέµα τον ΕΡΩΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
4.α. Οργάνωση δράσεων µε τις οποίες θα
4. Επίσκεψη και γνωριµία της Κ.Α. µε τα πιο
έλθουµε σε επαφή µε το κοινωνικό σηµαντικά µέρη της γειτονιάς και του ∆ήµου.
περιβάλλον
µας,
µε
αποτέλεσµα
να Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο και παρακολούθηση
γνωρίζουµε τη γειτονιά, τον ∆ήµο µας κλπ.
ανοικτής συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
4.β. ∆ράσεις που θα φέρνουν σε επαφή
Πάρτι και χορός σε Ντίσκο.
µε θέµατα από την λαογραφία, τα πολιτεύµατα Επίσκεψη και γνωριµία µε τα επαγγέλµατα της
την φιλολογία και τις Καλές Τέχνες
πόλης µας που χάνονται. Παρουσίαση µε
θέµα Πολιτεύµατα και Πολιτειακοί θεσµοί.
Επίσκεψη σε Γκαλερί γλυπτικής

5. Σκοπός είναι η γνωριµία και η γνώση των
βασικών αντικειµένων Ανίχνευσης Φύσης.

6. Να λυθεί το πρόβληµα διακόσµησης και
επίπλωσης της εστίας (40.000). Μερική
κάλυψη αναγκών σε εκδροµικό υλικό αντίσκηνα (70.000)
Επιδότηση ορισµένων ειδικών δράσεων εκτός
ταµείου Ε.Κ.Σ. (25.000)

ή
ζωγραφικής
ή
διακοσµητικής
κλπ
Παρουσίαση
για
την
Επέτειο
του
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
5. Πραγµατοποίηση 8 δράσεων Ανίχνευσης
Φύσης συµπεριλαµβανοµένων και των
Μεγάλων ∆ράσεων Χριστουγέννων και
Πάσχα.
6. Πώληση Μουσικών καρτών για
τα Χριστούγεννα 300Χ150 = 45.000
Χορός & πάρτι Κ.Α. = 20.000
Λαχειοφόρος αγορά = 85.000
Τόνωση θεσµού συνδροµών

2.10 ∆ιαδικασία επιλογής ατοµικών και οµαδικών παιδαγωγικών στόχων
2.10.1 Εισαγωγή.
∆ιαπαιδαγώγηση µε αυτόµατο πιλότο γίνεται ;
Με ποιες διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει στην διαπαιδαγώγηση των
νέων;
Πώς συµβάλλει το πρόγραµµα του Κλάδου Ανιχνευτών στην διαπαιδαγώγηση
ενός εφήβου;
Αυτά τα ερωτήµατα θα πρέπει να απαντηθούν µε τρόπο άµεσο και απλό,
προσδιορίζοντας ταυτόχρονα την ειδική διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθεί το
Συµβούλιο των Βαθµοφόρων µιας Κοινότητας Ανιχνευτών για να καταγράψει και
στην συνέχεια να καλύψει, όσον το δυνατόν περισσότερες παιδαγωγικές ανάγκες
των Ανιχνευτών και των Ανιχνευτριών της Κοινότητάς τους, σε ατοµική και οµαδική
βάση.
2.10.2 Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Προσκοπισµού.
Ο Προσκοπισµός σαν κίνηση ,που φιλοδοξεί να συµβάλλει στην διαπαιδαγώγηση
των νέων χρησιµοποιεί µια ιδιαίτερη παιδαγωγική µέθοδο, την Προσκοπική Μέθοδο,
η οποία προσαρµόζεται κατά περίπτωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας
διαµορφώνοντας το ιδιαίτερο πρόγραµµα κάθε Κλάδου.
Εξερευνώντας την παιδαγωγική διάσταση του Προσκοπισµού ανακαλύπτουµε την
έννοια της ΑΥΤΟ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ ( Self-education ) η οποία σαν διαδικασία
αποτελεί βασικό στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου.
Η δυνατότητα να µετέχει ενεργά κάθε νέος στην διαδικασία της δικής του
διαπαιδαγώγησης, αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής ταυτότητας
της κίνησής µας και µε βάση το χαρακτηριστικό αυτό ο Προσκοπισµός θα µπορούσε
να ταξινοµηθεί µεταξύ των λεγόµενων Περσοναλιστικών Θεωριών .
Οι θεωρίες αυτές υποστηρίχθηκαν διαχρονικά από όλους εκείνους τους
παιδαγωγούς, των οποίων οι σκέψεις απετέλεσαν τις βασικές πηγές διαµόρφωσης
της Προσκοπικής Μεθόδου ∆ιαπαιδαγώγησης.
∆ιαχρονικά οι παιδαγωγοί αυτοί πρεσβεύουν ότι το παιδί και ο έφηβος πρέπει να έχει
ενεργό ρόλο τόσο στην διαµόρφωση όσο και στην υλοποίηση του προγράµµατος
διαπαιδαγώγησης του, σε αντίθεση µε άλλες θεωρίες που θέλουν το παιδί να µετέχει
παθητικά στην παιδαγωγική διαδικασία ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις των
παιδαγωγών του.
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2.10.3 Η έννοια των παιδαγωγικών στόχων.
Στον Προσκοπισµό, το ιδιαίτερο πρόγραµµα κάθε Κλάδου δηµιουργεί ένα ελκυστικό
για τους νέους πλαίσιο δράσης , µέσα στο οποίο κάθε παιδί ή έφηβος µπορεί να
βελτιωθεί πνευµατικά, ηθικά, νοητικά, σωµατικά, κοινωνικά και γενικά να εµπλουτίσει
τις γνώσεις του, να αναπτύξει τις πάσης φύσεως ικανότητές του και να βελτιώσει τις
συµπεριφορές του.
Στην προσπάθεια αυτή έχει συµπαραστάτες τους βαθµοφόρους του τµήµατος του, οι
οποίοι τον βοηθούν να καταλάβει που υστερεί και πως µπορεί να γίνει καλύτερος.
Στην συνέχεια κάθε νέος ή νέα αυτοδεσµεύεται να εργαστεί συνειδητά για την
προσωπική του βελτίωση, ακολουθώντας ένα προσωπικό πρόγραµµα προόδου και
εξέλιξης.
Η Προσκοπική Κίνησή δεν απασχολεί επαγγελµατίες παιδαγωγούς ή
παιδοψυχολόγους, που κατά τεκµήριο θα µπορούσαν µε τρόπο επιστηµονικό να
καταγράψουν τις παιδαγωγικές ανάγκες κάθε νέου και να προτείνουν το κατάλληλο
για τον καθένα ή καθεµία πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών αυτών.
Στην Κοινότητα των Ανιχνευτών οι βαθµοφόροι θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή
τους έναν απλό και αποτελεσµατικό τρόπο καταγραφής των παιδαγωγικών αναγκών
του τµήµατός τους σε ατοµική και συνολική βάση.
Οι ατοµικές ανάγκες αφού καταγραφούν διατυπώνονται µε τρόπο κατανοητό και
αποδεκτό από έναν έφηβο και αποτελούν αντικείµενο συζήτησης στο τέλος της
οποίας ο Ανιχνευτής ή η Ανιχνεύτρια έχει δεσµευθεί απέναντι στον Αρχηγό της
Κοινότητας να κάνει ότι είναι δυνατόν για να βελτιωθεί, προσδιορίζοντας από κοινού
τους προσωπικούς παιδαγωγικούς στόχους και τους τρόπους µε τους οποίους οι
στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν.
Αν π.χ. ένας Ανιχνευτής είναι υπέρβαρος και πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο µε
τον Αθλητισµό, τότε ο Αρχηγός του τον βοηθά να καταλάβει πόσο σηµαντικό είναι για
την υγεία του να ασχοληθεί µε κάποιο άθληµα και από κοινού συµφωνούν ένα
πρόγραµµα ενεργειών µε στόχο την σωµατική βελτίωση του συγκεκριµένου
Ανιχνευτή. ∆ηλαδή ο Ανιχνευτής αυτοδεσµεύεται να παρακολουθεί το βάρος του, να
προσέχει την διατροφή του, να µετέχει ενεργά σε αθλητικές δράσεις της Κοινότητας,
να ασχοληθεί πιο συστηµατικά µε κάποιο άθληµα κ.α ώστε στο τέλος µιας
συγκεκριµένης περιόδου να παρουσιάσει µια σαφή βελτίωση τόσο στην εµφάνισή του
όσο και στην επίδοσή του στο αγαπηµένο του άθληµα.
Αν ένας µεγάλος αριθµός Ανιχνευτών της Κοινότητας αντιµετωπίζει το ίδιο
πρόβληµα , τότε στην Σύνοδο Προγραµµατισµού οι Βαθµοφόροι της
Κοινότητας οφείλουν να επισηµάνουν στους Ανιχνευτές το θέµα αυτό ώστε η
αντιµετώπισή του να αποτελέσει κοινό, οµαδικό στόχο όλης της Κοινότητας.
Έτσι η Σύνοδος θα διαµορφώσει ένα πρόγραµµα οµαδικών δραστηριοτήτων
που θα έχουν σαν στόχο την βελτίωση ολόκληρης της Κοινότητας στο θέµα
αυτό.
π.χ. οι Ανιχνευτές µιας συγκεκριµένης γειτονιάς υστερούν στα πολιτιστικά θέµατα
τότε η Σύνοδος της Κοινότητας θα πρέπει να προγραµµατίσει µια σειρά από
δραστηριότητας από το Πεδίο Πολιτισµός, ενισχύοντας την πνευµατική καλλιέργεια
όλων των µελών της Kοινότητας.
Οι στόχοι αυτοί είναι στόχοι παιδαγωγικοί και θα πρέπει να µην τους µπερδεύουµε µε
τους στόχους που τίθενται στην Σύνοδο Προγραµµατισµού και αφορούν στην
βελτίωση της επίδοσης της Κοινότητας σε διάφορα Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης
και την ανάπτυξη κάποιων ιδιαίτερων ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την
επιτυχία των δράσεων της Κοινότητας.
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2.10.4 Τι µπορεί να είναι ένας Παιδαγωγικός Στόχος.
Ο Κανονισµός του Κλάδου Ανιχνευτών αναφέρει ότι :
‘‘ οι Βαθµοφόροι της Κ.Α. ειδικότερα ασχολούνται µε την ανάλυση και την
επιλογή των παιδαγωγικών στόχων οι οποίοι αφορούν :
1. Την καλή εφαρµογή και εµπέδωση των Αρχών του Νόµου και της
Υπόσχεσης
2. Την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών της εφηβικής
ηλικίας
3. Τη σύµµετρη ενασχόληση της Κ.Α. µε όλα τα Πεδία Ανιχνευτικής
Ενασχόλησης ’’
2.10.5 ∆ιαδικασία επιλογής παιδαγωγικών στόχων.
Η παράγραφος αυτή του Κανονισµού για να γίνει πράξη απαιτεί µια ιδιαίτερη
προσπάθεια από τους βαθµοφόρους της Κοινότητας η οποία περιλαµβάνει τα εξής
βήµατα :
α. Στην αρχή της προσκοπικής χρονιάς οι βαθµοφόροι της Κοινότητας αξιολογούν
την συνολική συµπεριφορά των Ανιχνευτών κατά την προηγούµενη χρονιά και
προσπαθούν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις όπως :
• Ποιες αρχές του Προσκοπισµού δυσκολεύονται να εφαρµόσουν οι Ανιχνευτές µας ;
π.χ. τα πάνε καλά µε το νερό και το σαπούνι;
• Συµπεριφέρονται οι Ανιχνευτές µας σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της ηλικίας
τους; π.χ. έχουν έντονη την τάση να αµφισβητούν ή είναι επιφυλακτικοί στις
εκφράσεις τους;
• Σε ποια Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης δυσκολεύεται συνήθως η Σύνοδος να
βρει πρωτότυπα θέµατα δράσεων;
β. Αν είναι δύσκολο να θυµάστε απέξω τις Αρχές του Προσκοπισµού , τα
Χαρακτηριστικά των Εφήβων και τα Έξι Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης
κάντε ένα κατάλογο µε όλα αυτά τα στοιχεία και µε την βοήθειά του
προσπαθήστε να φτιάξτε το παιδαγωγικό προφίλ της Κοινότητάς σας. Η
διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται περισσότερο από 30’ λεπτά, είναι
αποτελεσµατική, αφού δεν επιτρέπει να ξεχάσετε κάτι σηµαντικό και το
σηµαντικότερο στο τέλος της έχετε καταγράψει µερικούς οµαδικούς
παιδαγωγικούς στόχους. Π.χ. στο Πεδίο Πολιτισµός, λόγω γειτονιάς η
Κοινότητά µας δεν τα πάει πολύ καλά ή πάλι λόγω γειτονιάς οι Ανιχνευτές
βρίζουν πολύ.
γ. Αν κατά την διαδικασία αξιολόγησης διαπιστώσετε ότι για κάποια αρχή,
χαρακτηριστικό ή πεδίο η Κοινότητα συνολικά δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα αλλά
κάποιος συγκεκριµένος Ανιχνευτής έχει πρόβληµα και µάλιστα µεγάλο, τότε έχετε
εντοπίσει ένα ατοµικό στόχο . π.χ. ενώ οι Ανιχνευτές ΄της Κοινότητας µας είναι γενικά
ευγενείς, ο Γιώργος είναι εκνευριστικά αγενής σε βαθµό που να µας δηµιουργεί
προβλήµατα σε κάθε επαφή της Κοινότητας µε τρίτους.
δ. Ανάλογα µε την ένταση κάθε προβλήµατος ιεραρχούµε τους στόχους µας και
καταρτίζουµε ένα απλό χρονοδιάγραµµα εξυπηρέτησης των στόχων αυτών.
Προτεραιότητα δίνουµε σε προβλήµατα
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τα οποία είναι παλιά αλλά δεν έχουµε κάνει τίποτα για την αντιµετώπισή τους. Π.χ. αν
δούµε ότι η Κοινότητα µας δεν τα πάει καλά µε τα θέµατα Πολιτισµού και ταυτόχρονα
διαπιστώσουµε ότι την προηγούµενη χρονιά η Κοινότητα δεν οργάνωσε καµία δράση
πνευµατικής καλλιέργειας τότε είναι αυτονόητο ότι το Πεδίο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ θα πρέπει
να προσεχθεί ιδιαίτερα και να µπει σε πρώτη προτεραιότητα.
ε. Οι παιδαγωγικοί στόχοι που επιλέγονται από τους βαθµοφόρους µεταφράζονται σε
γλώσσα κατανοητή στους Ανιχνευτές και παρουσιάζονται για συζήτηση στην Σύνοδο
της Κοινότητας. π.χ.
• Μήπως πρέπει να κάνουµε κάτι για να βρίζουµε λιγότερο;
• Κάποιοι λουφάρουν και κάθε άλλο παρά εργατικοί είναι στις δράσεις της
Κοινότητας.
Πως θα το ξεπεράσουµε;
• Μήπως τρώµε συνέχεια σκουπίδια και σε λίγο θα τρέχουµε για έλκος; Τι θα
κάνουµε για να µάθουµε να τρώµε σωστά;
στ. Οι Ανιχνευτές στην συνέχεια δεσµεύονται να ασχοληθούν πιο συστηµατικά µε
κάποιο απο τα προβλήµατα που συµφώνησαν ότι αξίζει τον κόπο να ξεπεράσουν και
έτσι η Κοινότητα αποκτά ακόµη έναν στόχο.
2.10.6 Επίλογος
Σαν επίλογο αξίζει να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία που περιγράψαµε είναι εύκολη,
ανέξοδη, µπορεί να εφαρµοσθεί από οποιονδήποτε βαθµοφόρο και πάνω από όλα
σας δίνει την δυνατότητα να µετατρέψετε τις περιπέτειες µιας ξένοιαστης παρέας σε
µία άκρως αποτελεσµατική παιδαγωγική διαδικασία, δηλαδή να κάνετε την
καθηµερινή ζωή µιας οποιαδήποτε παρέας, ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ !
Κλάδος

