
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #1
Όταν ένας Πρόσκοπος δεν είναι υπεύθυνος

Είστε Ενωμοτάρχης σε μία Ενωμοτία 7 Προσκόπων. Κάθε εβδομάδα είναι όλοι παρόντες στις 
συγκεντρώσεις. 
Ο Χρήστος, από τους παλιότερους Προσκοπους, είναι υπεύθυνος ημερολογίου, όμως εδώ και τρεις 
εβδομάδες δε συμπληρώνει το ημερολόγιο επειδή λέει πως δε του αρέσει, με αποτέλεσμα η Ενωμοτία 
να μη παίρνει τον αντίστοιχο στόχο της άμιλλας. 

Τι θα πείτε στον Χρήστο; 

** Αρχικά θα προσπαθήσω να ταιριάξω τα ενδιαφέροντά του με την αρμοδιότητα και στη συνέχεια θα 
εξηγήσω πως η αρμοδιότητα είναι δική του ευθύνη και η Ενωμοτία στηρίζεται στον ίδιο για να πετύχει
τον στόχο της άμιλλας. Θα προτείνω να κάτσουμε ένα απόγευμα μαζί για να το ολοκληρώσουμε μαζί. 

// αν ασχολείται με υπολογιστές θα μπορούσε να κάνει το ημερολόγιο μπλογκ
// θα μπουρούσαμε να ταιριάξουμε τα ενδιαφέροντά του με την αρμοδιότητα
// σκεφτείτε κάτι πρωτότυπο που να του ταιριάζει (blog, vlog, ζωγραφική, στίχοι, κλπ)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #2
Οι αρμοδιότητες στην Ενωμοτία

Είστε Ενωμοτάρχης σε μία Ενωμοτία 6 Προσκόπων. Ο Κώστας και η Μαίρη  έχουν “ανέβει” φέτος 
από την Αγέλη. Κάθε εβδομάδα ειναι όλοι παρόντες στις συγκεντρώσεις. H Μαίρη είναι υπεύθυνη 
υλικού, αλλά δεν έχει ενημερώσει το τετράδιο με το ενωμοτιακό υλικό. 

Μήπως η αρμοδιότητα του υπεύθυνου υλικού είναι δύσκολη για έναν νέο Πρόσκοπο;
Τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν όταν μοιράζονται οι αρμοδιότητες σε μία Ενωμοτία;

// κλίσεις, ενδιαφέροντα
// ηλικία (κανόνας μικρός-μεγάλος), λαμβάνουμε υπόψιν την ηλικία και την εμπειρία των Προσκόπων 
// αναλογικά με τη δυσκολία της κάθε αρμοδιότητας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #3 
Πρόσκοποι που δεν έρχονται στις συγκεντρώσεις (Όταν η Ενωμοτία ΔΕΝ είναι ΠΑΡΕΑ)

Είσαι Ενωμοτάρχης σε μία Ενωμοτία 6 Προσκόπων και μαζί με τον Υπενωμοτάρχη σας πηγαίνεται 
στη Γ’ Γυμνασίου. Έχετε έναν νέο Πρόσκοπο από την Αγέλη ο οποίος έρχεται σε κάθε συγκέντρωση, 
όπως και όλοι οι υπόλοιποι Πρόσκοποι εκτός από δύο, ο Μάριος και ο Γιάννης. Η απουσία τους 
δυσκολεύει πολύ την Ενωμοτία τόσο στη λειτουργία της όσο και στο παιχνίδι με την υπόλοιπη Ομάδα, 
με αποτέλεσμα κάθε φορά η Ενωμοτία σας να χωρίζεται στη μέση και να μοιράζεται σε άλλες 
Ενωμοτίες… 
Ο Μάριος και ο Γιάννης, που είναι τώρα στην Β’ Γυμνασίου λένε πως βαριούνται να έρχονται και δεν 
περνάνε τόσο καλά. 
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Όπως καταλαβαίνετε, το θεμελιώδες πρόβλημα είναι πως η Ενωμοτία δεν είναι ΠΑΡΕΑ! 
(παρατηρήστε τις διαφορές στις ηλικίες ανάμεσα στους Προσκόπους). 

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να ξανακάνετε την Ενωμοτία σας παρέα και οι Πρόσκοποι να “δέσουν” 
μεταξύ τους;;;
Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα, πρωτότυπες ιδέες, κλπ.

// ενωμοτιακές συγκεντρώσεις 
// ενωμοτιακό μαγείρεμα,
// ενωμοτιακή εκδρομή
// βραδιά σινεμά (προτείνετε στον Γιάννη ή στον Μάριο να διαλέξουν την ταινία ή/και να διαλέξουν τι 
σνακ θα φάτε, κλπ)
// βραδιά επιτραπεζίων (ζητήστε από τον Γιάννη και τον Μάριο να φέρουν το αγαπημένο τους 
επιτραπέζιο)
// κλπ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #4
Πρόσκοποι που δεν ασχολούνται με την πρόοδο (βέλη, ερασιτεχνικές) 

Είστε Ενωμοτάρχης. Ο Δημήτρης που είναι στην Ενωμοτία σας πηγαίνει Β’ Γυμνασίου και είναι στην 
Ομάδα από την ΣΤ’ Δημοτικού, αλλά δεν έχει πάρει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑ!!! 
Φαίνεται πως η πρόοδος και τα βέλη δεν τον ενδιαφέρουν και πολύ, αν και έρχεται τουλάχιστον στις 
3/4 συγκεντρώσεις κάθε μήνα. 

Που πιστεύετε οφείλεται αυτή η “αδιαφορία¨ για τα σήματα; 
Το θεωρείτε σημαντικό, και αν ναι, τι θα του λέγατε για να τον παρακινήσετε να ασχοληθεί;

// Η πρόοδος είναι σημαντικό κομμάτι του να είσαι Πρόσκοπος! Μέσα από την προσκοπική πρόοδο 
βελτιώνεσαι ο ίδιος, αποκτάς γνώσεις ΚΑΙ κατ’ επέκταση βελτιώνεται η Ενωμοτία συνολικά έχοντας 
έμπειρα μέλη με πολλές γνώσεις. Δεν ειναι τυχαίο πως αποτελεί προϋπόθεση για ένα στέλεχος να έχει 
Αργυρό Βέλος. 
// Μπορείς να του εξηγήσεις πως σαν ένας από τους μεγαλύτερους ηλικιακά και παλιότερους 
Προσκόπους της Ενωμοτίας αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους Προσκόπους και πως αν 
ασχοληθεί ο ίδιος μπορεί να παρακινήσει και τους υπόλοιπους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
αποκτήσει κάποιο βέλος ώστε του χρόνου να έχει τη δυνατότητα να γίνει Ενωμοτάρχης ή 
Υπενωμοτάρχης στην Ενωμοτία (Αποτελεί προϋπόθεση!!!)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #5
Πρόσκοποι που δεν ακούν τα στελέχη τους

Είσαι ενωμοτάρχης, ωστόσο τα μέλη της ενωμοτίας σου δεν φέρνουν εις πέρας τις αρμοδιότητές τους, 
δε συνεργάζονται με ευκολία και συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με τα λεγόμενά σας.

Τι θα μπορούσες να κάνεις ώστε οι πρόσκοποι να είναι πιο συνεργάσιμοι μεταξύ τους αλλά και με εσάς
(ενωμοτάρχης – υπενωμοτάρχης);
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// Δώστε το σωστό παράδειγμα 
// Βοηθήστε στη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #6
Πρόσκοποι που δεν έχουν καθαρό λόγο στην Ενωμοτία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #7
Όταν ο Ενωμοτάρχης είναι ηλικιακά μικρότερος από κάποιους Προσκόπους στην Ενωμοτία

Ο Κώστας είναι Ενωμοτάρχης σε μία Ενωμοτία, πηγαίνει Β’ Γυμνασίου και είναι ο τρίτος χρόνος στην 
Ομάδα. Ο Σταμάτης και ο Στέλιος που είναι στην ίδια Ενωμοτία με τον Κώστα πηγαίνουν Γ’ 
Γυμνασίου. Και οι τρεις έχουν Αργυρό Βέλος, όμως η Ενωμοτία ψήφισε τον Κώστα για Ενωμοτάρχη 
και όχι κάποιον από τους άλλου δύο. Επιπλέον, ο Κώστας διάλεξε τον Στέλιο για Υπενωμοτάρχη... Από
τότε ο Σταμάτης δεν είναι συνεργάσιμος και πολλές φορές κάνει “το δικό του” και όχι αυτό που 
συμφωνεί η Ενωμοτία... Προφανώς, δε νιώθει άνετα με την κατάσταση... 

Τι θα κάνατε στη θέση του Κώστα;;;

// Θα μιλούσα μαζί του για την επιλογή και πως βασίζομαι σε αυτόν που είναι από τους παλιότερους 
Προσκόπους, ασχετως αν δεν ειναι φέτος στέλεχος και θα του ζητούσα αν μπορεί να αναλάβει 
περισσότερες ευθύνες.

// Αν το πρόβλημα δε λυνόταν θα μιλούσα με τον Αρχηγό της Ομάδας. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #8
Όταν η ενωμοτία σου δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό των 6 ατόμων για να λειτουργεί ομαλά

Η Ομάδα έχει 10 Προσκόπους και δύο Ενωμοτίες. Η Ενωμοτία σου αυτή τη στιγμή έμεινε με 4 
Προσκόπους – μαζί με εσένα. Την προηγούμενη χρονιά ήσασταν 6 αλλα 3 Πρόσκοποι έφυγαν στην 
Κοινότητα και ένα Λυκόπουλου ανέβηκε από την Αγέλη και ήρθε στην Ενωμοτία σου. Εκτός 
απροόπτου όλοι οι Πρόσκοποι της Ενωμοτίας έρχονται στις συγκεντρώσεις, αλλά επειδή είστε μόνο 
τέσσερις δυσκολεύεστεσε πολλά πράγματα... απο τις αρμοδιότητες μέχρι το παιχνίδι... 

Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι για να αλλάξετε την κατάσταση και αν ναι τι; 

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αν κάποιος Πρόσκοπος πει “θα ανέβαζα φωτογραφίες στο facebook”, ή “θα 
έστελνα σε φίλους στο facebook να έρθουν σε μία συγκέντρωση” ΠΡΟΣΟΧΗ!!!. Το κατώτατο 
όριο ηλικίας για λογαριασμό στο facebook είναι τα 13 χρόνια.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ #9
Όλα τα μέλη της ενωμοτίας συμμετέχουν ενεργά στο συμβούλιο της Ενωμοτίας

Οι πρόσκοποι της ενωμοτίας δεν συμμετέχουν ενεργά στο συμβούλιο της ενωμοτίας και συνήθως 
αξιολογούν την δράση απλά λέγοντας «μας άρεσαν όλα», «όλα καλά» κ.λ.π.

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε οι πρόσκοποί σας να σχολιάζουν πιο ενεργά για την αξιολόγηση της 
δράσης;
Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα…

// προτρέψτε τους προσκόπους να μιλήσουν ελεύθερα
// δώστε τους θάρρος και ζητήστε να σχολιάσουν για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει
// αντί να χρησιμοποιείτε ερωτήσεις του τύπου “τι σας άρεσε/δε σας άρεσε σήμερα;”, χρησιμοποιήστε 
ερωτήσεις του τύπου “πείτε μου 5 πράγματα που σας άρεσαν/δε σας άρεσαν σήμερα”. Θα τους 
παρακινήσει να σκεφτούν περισσότερο
// πριν αξιολογήσετε τη μέρα, κάντε μία ανασκόπηση του τι κάνατε (π.χ. στην κατασκήνωση: 
“ξυπνήσαμε νωρίς επειδή ήμασταν εν. Υπηρεσίας, παίξαμε πρωινά παιχνίδια, φάγαμε για πρωινό 
μπέικον και αυγά, κάναμε Τ.Ε, κλπ... ώστε όλοι οι Πρόσκοποι να θυμηθούν κομμάτια της μέρας που 
πέρασε.
// οργανώστε ενωμοτιακή δράση και δώστε τους να τη δυνατότητα να επιλέξουν δραστηριότητες
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