Συνέδριο Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Εισήγηση «Ανάπτυξη της Περιφέρειας μας»

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση
για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις.
Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω
ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Για
την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική,
υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών. (πηγή www.sep.org.gr)
Η Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής ως κομμάτι του Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων οφείλει να στηρίξει τα Συστήματα και τα μέλη της, να γίνουν αρωγοί στην
Αποστολή του Προσκοπισμού. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αξιολογηθούν τέσσερις
πυλώνες που στηρίζουν το προσκοπικό έργο:


Οι ενήλικοι εθελοντές



Το προσκοπικό παιχνίδι



Η υποστήριξη από την Π.Ε. στα μέλη της και



Η αξιολόγηση όλης αυτής της προσπάθειας.

Πιο αναλυτικά:
Ενήλικα Στελέχη
Στους ενήλικους εθελοντές μας, μέσω της ενασχόλησής τους με τους Προσκόπους αλλά
και την εκπαίδευση που λαμβάνουν, δίνεται η δυνατότητα ν’ αναπτύξουν ικανότητες και
δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες ακόμα και στην επαγγελματική τους πορεία.
Μεταξύ άλλων αποκτούν ικανότητες όπως ηγεσία, επικοινωνία, συνεργασία, ικανότητες
λήψης αποφάσεων. (πηγή www.sep.org.gr)
Η Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής, καλύπτει γεωγραφικά μεγάλο μέρος της
Αττικής, και αριθμεί 120 ενήλικους εθελοντές (αρχή προσκοπικής χρονιάς 20182019). Θεωρώντας ότι ο αριθμός των ενήλικων εθελοντών σε σχέση με τη
γεωγραφική έκταση και τον πληθυσμό των Δήμων που περιλαμβάνονται στα όρια της
Περιφέρειάς μας είναι μικρός και έχοντας βασικό σκοπό την ανάπτυξη της και την
προσέλκυση νέων εθελοντών (εκτός κίνησης) αλλά και την διατήρηση των ήδη
εγγεγραμμένων νέων, γεννιούνται οι κάτωθι προβληματισμοί:


Η εικόνα του προσκοπισμού στις τοπικές κοινωνίες είναι ελκυστική για την
προσέλκυση νέων εθελοντών;



Για τους ήδη εγγεγραμμένους εθελοντές, η κατάρτισή τους (εκπαίδευση,
βιώματα) είναι ικανοποιητική;

Ιδανικό θα ήταν, οι ενήλικοι εθελοντές μας να έχουν βιώματα από προσκοπική ζωή
και να έχουν παίξει και οι ίδιοι ως παιδιά το προσκοπικό παιχνίδι. Ειδικά μία γεμάτη
ανιχνευτική ζωή, δίνει γνώσεις, νοοτροπία, εμπειρίες και εφόδια για να γίνουν οι
ανιχνευτές μας κοινωνοί του οράματος του προσκοπισμού. Η ύπαρξη κοινοτήτων
ανιχνευτών ιδανικά σε όλα τα συστήματα, με σωστή όμως λειτουργία αυτών (και
όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό να υπάρχει και να λειτουργεί κοινότητα ανιχνευτών
ανά περιοχή) κρίνεται αναγκαία για να μπορέσουμε να έχουμε τους επόμενους
έμπειρους ενήλικους εθελοντές που θα στελεχώσουν και θ’ αναπτύξουν τα
προσκοπικά μας συστήματα.
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Προσκοπικό Παιχνίδι
Θεμελιώδης δραστηριότητα των προσκόπων είναι η ζωή στο ύπαιθρο, η
χρησιμοποίηση δηλαδή των προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων για την άνετη
διαβίωση στο ύπαιθρο με απλά μέσα, που ολοκληρώνεται με τη θερινή
κατασκήνωση.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, τα τμήματα μας δεν εντάσσουν στο
πρόγραμμα και στις δράσεις τους, τόσο πολύ τη ζωή στην ύπαιθρο, κάτι το οποίο
εμποδίζει τα παιδιά να παίξουν και να βιώσουν το προσκοπικό παιχνίδι. Ειδικά, ο
αριθμός των πραγματοποιηθέντων Κατασκηνώσεων-Μεγάλων Δράσεων-Ταξιδίων,
είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πρέπει ν’ αναλογιστούμε ότι όσα
ζουν τα παιδιά μας σε μία προσκοπική χρονιά, τα ζουν κατά τη διάρκεια της
κατασκήνωσης, και στην ουσία όλο το χρόνο προετοιμάζονται γι αυτή. Συνεπώς, η
μη πραγματοποίηση Κατασκηνώσεων-Μεγάλων Δράσεων-Ταξιδίων είναι κάτι που
πρέπει να μας προβληματίσει και να ψάξουμε τις αιτίες που προκαλούν αυτή την
κατάσταση, μιας και όσο λιγότερο παίζουμε στην ύπαιθρο, τόσο απομακρυνόμαστε
από την έννοια του προσκοπικού παιχνιδιού.
Υποστήριξη από την Π.Ε. στα μέλη της
Η Περιφερειακή Εφορεία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, εποπτείας,
υποστήριξης, αξιολόγησης, συντονισμού, οργάνωσης, διοίκησης, επέκτασης και ελέγχου
του έργου και της καλής λειτουργίας των Προσκοπικών Συστημάτων και Τμημάτων που
λειτουργούν μέσα στα όρια της διοικητικής της αρμοδιότητας, και ιδιαιτέρως της
ανάπτυξης της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή της. Ειδικότερα, η Περιφερειακή
Εφορεία έχει την ευθύνη:

 Εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Σ.Ε.Π. και του Προγράμματος
Δράσης της Γ.Ε.

 Υποστήριξης και αξιολόγησης της λειτουργίας και στελέχωσης των Προσκοπικών
Συστημάτων

 Υποστήριξης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος και
της μεθοδολογίας των Κλάδων
 Υποστήριξης στη βελτίωση, αξιοποίηση και εκπαίδευση των Βαθμοφόρων

 Εκπροσώπησης και προβολής του Προσκοπισμού
 Ανάπτυξης της Προσκοπικής Κίνησης
 Υλοποίησης προγραμμάτων Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς
 Συντήρησης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π. που βρίσκεται μέσα
στα όρια ευθύνης της

 Υποστήριξης και ελέγχου των οικονομικών διαχειρίσεων των Προσκοπικών
Συστημάτων και των Ε.Π.Π.

 Άμεσης και αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας
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 Διασφάλισης της αγαστής συνεργασίας των Ε.Π.Π. με τα οικεία Προσκοπικά
Συστήματα

 Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου
(πηγή Κανονισμός ΣΕΠ)
Συνεπώς, η Περιφερειακή Εφορεία δηλαδή δεν κάνει κάτι άλλο, πέρα από την
διασφάλιση και την στήριξη της σωστής, σύμφωνα με τον κανονισμό, λειτουργίας
των προσκοπικών της συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά, οφείλει να στηρίζει τα
προσκοπικά της συστήματα μέσω:
1. της ορθής λειτουργίας των κλάδων, της επικοινωνίας και επαφής των εφόρων με
τους ενήλικους εθελοντές των αντίστοιχων τμημάτων
2. της «άτυπης» εκπαίδευσης, δηλαδή, μέσω σεμιναρίων ή συναντήσεων με
συγκεκριμένη θεματική ενότητα, με ειδικούς συνεργάτες σε θέματα που έχουν
προκύψει από τις ανάγκες των ίδιων των ενήλικων εθελοντών
3. της οικονομικής και υλικής στήριξης των προσκοπικών συστημάτων της. Μέσω
οικονομικών δράσεων μπορούν να ενισχύονται οι δράσεις της περιφέρειας, με στόχο
την μεγαλύτερη αριθμητική συμμετοχή και την καλύτερη ποιότητα αυτών.
Επιπρόσθετα, μπορεί να κοινοποιηθεί το υλικό της Π.Ε. που μπορεί να στηρίξει
δράσεις των προσκοπικών συστημάτων και να παρέχονται σε αυτά, υλικά που είναι
δύσκολο ν αγοραστούν ή δεν είναι ευρείας κατανάλωσης (π.χ. συστήματα προβολής).
Κριτήρια Αξιολόγησης
Το πιο σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη και ορθή λειτουργία της Περιφερειακής
μας Εφορείας είναι η Αξιολόγηση. Αν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δε θα μπορούμε να
φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Η αξιολόγηση είναι μια σύνθετη λέξη και προκύπτει από την ένωση των λέξεων ΑΞΙΟΣ
και ΛΟΓΟΣ. Δηλαδή, είναι η επισήμανση όλων εκείνων των πραγμάτων από μία
δραστηριότητα που επιθυμούμε ν’ αναπαράγουμε ή να μην αναπαράγουμε. Τα λάθη μας
και τα σωστά μας. Στον οργανισμό μας η αξιολόγηση είναι κομμάτι της μεθοδολογίας
μας, από τα νεαρά ακόμη μέλη μας. Τα λυκόπουλα, οι πρόσκοποι και οι ανιχνευτές
μαθαίνουν ν’ αξιολογούν. Εμείς σαν ενήλικοι εθελοντές που παραλάβαμε τον κόπο και
την εργασία χιλιάδων ενήλικων εθελοντών, που προηγήθηκαν, έχουμε την ευθύνη να
παραδώσουμε στους μελλοντικούς ενήλικους εθελοντές του Προσκοπισμού, την Κίνηση.
Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, να προχωρήσουμε δηλαδή στο μέλλον, ο μόνος
τρόπος είναι ν’ αξιολογούμε την δράση μας, την ποιότητα και την ποσότητά της. (πηγή
Εφορεία Ανάπτυξης Σ.Ε.Π.)
Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει, πρώτα απ’ όλα την ατομική προσπάθεια, το
έργο του καθ’ ενός μέσα στο σύστημα και στο τμήμα. Στη συνέχεια η αξιολόγηση
διευρύνεται στα ανώτερα κλιμάκια, όπου η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη.
Η αξιολόγηση καλό θα είναι ν’ απαντάει στα ερωτήματα:


Αξιολογώ την προσπάθειά μου; (αυτοαξιολόγηση)



Αξιολογούμαι για το έργο μου από το σύστημα;



Αξιολογώ τ’ άλλα τμήματα; συμμετέχω;
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Αξιολογώ τ’ ανώτερα από εμένα κλιμάκια; θα ήθελα να τ’ αξιολογώ;

Δεδομένου ότι ο σκοπός (αποστολή προσκοπισμού) και ο στόχος (μια δυνατή και
δεμένη περιφερειακή εφορεία) είναι κοινός για όλα τα μέλη της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, θεωρούμε ότι αν συζητήσουμε ανοιχτά τις ανάγκες και τους
προβληματισμούς μας, αλλά και αν μοιραστούμε τις καλές ιδέες μας, η σωστή
λειτουργία των συστημάτων μας αλλά και η ανάπτυξη της Περιφερειακής μας
Εφορείας θα είναι δεδομένη.
Και όπως είναι και το σλόγκαν του συνεδρίου μας τίθεται το ερώτημα;
Προσκοπικό παιχνίδι, γίνεται καλύτερο;;;;!
Μέσα από συνεργασία, ειλικρίνεια, βοήθεια, δουλειά και αξιολόγηση…Γίνεται!
Παναγιώτης Μάρρας
Τζωρτζίνα Κρούστη
Νίκος Χατζηαθανασίου
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