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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων 2012 -2013

Η Εφορεία Εκπαιδεύσεων Γ.Ε. σε συνεργασία με τις Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων Γ.Ε. και τις
Επαρχιακές Εφορείες συγκέντρωσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Βαθμοφόρων του Σώματος
Προσκόπων Κύπρου και κατάρτισε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων 2012 -2013.
Στόχος και επιδίωξη μας αποτέλεσε μέσω ενός ευέλικτου προγράμματος να παρέχουμε τη
δυνατότητα κάλυψης όλων των υπαρχουσών αναγκών προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατότητες
εκπαίδευσης σε κάθε βαθμοφόρο, όπως καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς και
αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Σχολές
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι. Στη Σχολή Προκαταρκτικής
Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων μπορούν να συμμετέχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17o έτος
της ηλικίας τους, ή φοιτούν στη Τρίτη Τάξη του Λυκείου.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών σε κάθε Σχολή είναι 24, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από
την Εφορεία Εκπαιδεύσεως Γ.Ε. Σε κάθε Σχολή θα δοθεί προτεραιότητα στους Βαθμοφόρους , που
υποβάλλουν έγκαιρα την Αίτηση Συμμετοχής, έχουν καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής και το
αντικείμενο της Σχολής έχει άμεση σχέση με τα καθήκοντα τους.
Ο κάθε Εκπαιδευόμενος συμβάλλει στις δαπάνες της εκπαίδευσης σύμφωνα με το αναλυτικότερο
πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα σταλεί μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, στο
οποίο θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων πληροφοριών, τις δαπάνες κάθε σχολής, τους αρχηγούς
τους εκπαιδευτές και γενικές πληροφορίες για κάθε σχολή ξεχωριστά.
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Τ.Θ. 24544, 1301 Λευκωσία
Τ.: 22663587 ● Φ.: 22662729 ● www.cyprusscouts.org ● spk@cyprusscouts.org

Παρακαλούνται οι Επαρχιακοί Προσκοπικοί Σύνδεσμοι και οι Σύνδεσμοι Προσκοπικών Συστημάτων,
όπως ενισχύσουν οικονομικά, όσους Βαθμοφόρους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την
Εκπαίδευση.
2. Αιτήσεις Διαδικασία Συμμετοχής
Για να λάβει μέρος ένας Βαθμοφόρος σε μια Σχολή θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
σωστά συμπληρωμένη τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής, μέσω του Επαρχιακού Εφόρου και
υπογεγραμμένη από τον Αρχηγό Συστήματος μαζί με τα έξοδα συμμετοχής, που μπορούν είτε να
πληρωθούν απευθείας στο Λογιστήριο του Σώματος είτε να κατατεθούν στο Λογαριασμό του
Σώματος όπως καθορίζεται πιο κάτω τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξής
της (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες αποστέλλονται, στη Εφορεία
Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε. Για σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο έντυπο
‘ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ’ (επισυνάπτεται και βρίσκεται και στη
ιστοσελίδα του Σ.Π.Κ.) www.cyprusscouts.org, και στο blog της Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε
http://cyscoutsadultraining.weebly.com ).
Στο fax: 22662729 ή στο email: spk@cyprusscouts.org

(με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ).

H Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό του
Σώματος Προσκόπων Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού:

0136-05-002034 Τράπεζας Κύπρου ή
IBAN code: CY17002001360000000500203400

Στην αιτιολογία θα αναγράφει:
ΣΠΚ-[αρ. σχολής]-[έτος πραγματοποίησης της σχολής]-[αριθμός συστήματος]-[το ονοματεπώνυμο σας],
π.χ.

ΣΠΚ-[03]-[2012]-[143]-[ Γεώργιος Κωνσταντίνου ], για ατομική κατάθεση
ΣΠΚ-[03]-[2012]-[143]-[ Σύστημα ],
για ομαδική κατάθεση από σύστημα

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, δηλαδή να φαίνονται όλα τα
στοιχεία πάνω σε αυτό ή αν δε υπάρχει τέτοια δυνατότητα να αποστέλλετε το πρωτότυπο.
Μπορεί επίσης να γίνεται και ομαδική κατάθεση, η οποία απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται με
σημείωμα του Αρχηγού Συστήματος ή του Επαρχιακού Εφόρου όπου να διευκρινίζει για πια σχολή
είναι και για ποίους απευθύνεται.
Πληρωμές για τις σχολές μπορούν να γίνονται και απευθείας στο Λογιστήριο του Σ.Π.Κ.. Για
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν πληρωμές και γενικά οικονομικά θέματα σχολών μπορείτε
να απευθύνεστε στο λογιστήριο του ΣΠΚ, στην κα Στέλλα Παραπάνου, τηλ 22663587, email:
logistirio@cyprusscouts.org
Όσες αιτήσεις αποστέλλονται αργότερα από την τελευταία ημερομηνία υποβολής, ή χωρίς την
ανάλογη πληρωμή ή από άτομα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στη συγκεκριμένη
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Σχολή (ηλικία, συμμετοχή σε προηγούμενες προαπαιτούμενες Σχολές κ.λπ)
αποδεκτές και θα ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

δεν θα γίνονται

3. Διαδικασία ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου σε Σχολή
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής Εκπαιδευόμενου για οποιοδήποτε λόγο,
ακόλουθη διαδικασία:

έχει καθιερωθεί η

1. Ενημερώνεται γραπτώς η Εφορεία Εκπαιδεύσεων Γ.Ε. στο email: spk@cyprusscouts.org με
ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email trainingcsa@gmail.com και θέμα ‘Ακύρωση συμμετοχής
σε σχολή [ΟΝΟΜΑ]’
2. Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης
επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
3. Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της
Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας, παρακρατείται το σύνολο των
καταβεβλημένων από τον Εκπαιδευόμενο χρημάτων.
4. Ενημέρωση Βαθμοφόρων
Για επιπλέον πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που προγραμματίζονται
παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου
http://www.cyprusscouts.org/
Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων καθώς και επιπλέον πληροφόρηση για κάθε Εκπαίδευση θα
υπάρχουν στο blog της Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε
http://cyscoutsadultraining.weebly.com
Τουλάχιστο 7 ήμερες πριν από την έναρξη τις κάθε σχολής, όπου ο κάθε βαθμοφόρος θα μπορεί να
πάρει τις σχετικές πληροφορίες.
5. Τόπος διεξαγωγής Σχολών
Όλες οι Σχολές διοργανώνονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνος, του Σώματος Προσκόπων
Κύπρου (για την ακριβή θέση στο Google maps, πατήστε εδώ) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Το Εργαστήριο Μεγάλων Δράσεων Ανιχνευτών, θα πραγματοποιηθεί στο Καταφύγιο Τροόδους του
Σώματος Προσκόπων Κύπρου (για την ακριβή θέση στο Google maps, πατήστε εδώ) κοντά στο
Ξενοδοχείο jubilee.
Σχολή Ναυτοπροσκοπικής Προπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο Νεώσοικο του 23ου Συστήματος
Ν/Π Λάρνακας στη μαρίνα Λάρνακας (για την ακριβή θέση στο Google maps, πατήστε εδώ).
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Εργαστήρι προσανατολισμού και ασφάλειας ομάδων πεζοπορίας θα πραγματοποιηθεί σε τρία μέρη:
τα θεωρητικά στα κεντρικά γραφεία του ΣΠΚ και η πρακτική στο Δάσος Μαχαιρά, περιοχή «Μάντρα
του Καμπιού"(για την ακριβή θέση του πρακτικού μέρους στο (Google maps, πατήστε εδώ)
6. Ώρες έναρξης και λήξης Σχολών
Οι Σχολές Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης αρχίζουν το απόγευμα του Σαββάτου στις 5:00 μ.μ. και
λήγουν το απόγευμα της Κυριακής στις 4:30 μ.μ.
Οι Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης αρχίζουν το απόγευμα του Σαββάτου στις 2:30 μ.μ. και λήγουν το
απόγευμα της Κυριακής στις 4:30 μ.μ.
Οι Σχολές Δ.Δ. αρχίζουν το απόγευμα της Παρασκευής στις 6:30 μ.μ. και λήγουν το απόγευμα της
Κυριακής στις 4:30 μ.μ.
Για όλες τις άλλες Σχολές / σεμινάρια / συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με
ξεχωριστή ανακοίνωση.
7. Γενικές οδηγίες συμμετοχής στις σχολές
 Όλοι οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διανυκτερεύουν στο
Κέντρο Εκπαιδεύσεως. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των εκπαιδευομένων από το χώρο
των εκπαιδεύσεων, ενόσω διαρκεί η Σχολή, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Αρχηγού
της Σχολής.
 Για να μπορεί κάποιος βαθμοφόρος να αποκτήσει το πιστοποιητικό της εκάστης σχολής,
στην οποία συμμετάσχει, θα πρέπει απαραίτητα να παρακολουθήσει όλα τα θέματα και να
λάβει μέρος σε όλα τα στάδια της σχολής.
 Οι συμμετέχοντες στις Σχολές θα πρέπει κατά την άφιξή τους στο Εκπαιδευτικό Κέντρο να
φέρουν προσκοπική στολή. Για οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση θα υπάρχει ενημέρωση από
τον Αρχηγό της Σχολής.
 Η μεταφορά προς και από το Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι αποκλειστική ευθύνη των
εκπαιδευομένων.
 Κατά την διάρκεια των Σχολών (ή Εκπαιδευτικών Εμπειριών) απαγορεύονται η κατανάλωση
οινοπνευματωδών.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου.
8. Αξιολόγηση σχολών
Γνωρίζοντας ότι η σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση μας βοηθά στο να γινόμαστε πάντα
καλύτεροι και να εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας. Από φέτος η αξιολόγηση των σχολών και των
διαφόρων σεμιναρίων / εργαστήριων τίθεται σε νέα βάση και μορφή.
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Ο κάθε εκπαιδευμένος μετά το τέλος κάθε σχολής θα μπορεί με άνεση
αξιολογήσει την σχολή και τους εκπαιδευτές ηλεκτρονικά.

από το σπίτι του να

Για αξιολόγηση του σεμιναρίου στο:
http://www.surveymonkey.com/s/9CZCXC2
αξιολόγηση των εκπαιδευτών στο : http://www.surveymonkey.com/s/KCX785Q
ή και μέσα από το blog της Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε.

και για

9. Πιστοποιητικά παρακολούθησης σχολών
Με το τέλος της κάθε σχολής οι εκπαιδευόμενοι που τηρούν τα κριτήρια τις παραγράφου 7 θα
λαμβάνουν το προσωρινό πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής, υπογραμμένο από το Αρχηγό
Σχολής.
Το τελικό πιστοποιητικό σχολής θα εκδίδεται από την Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε αμέσως μόλις
ο αρχηγός σχολής παραδώσει το φάκελο τις σχολής στην Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε.
και θα στέλλονται στους βαθμοφόρους μέσω των Επαρχιακών Εφορειών.
10. Απορίες / Διευκρινίσεις
Για απορίες / διευκρινίσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων μπορείτε να απευθύνεστε στην
Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε. στο email trainingcsa@gmail.com ή και προσωπικά στο Έφορο
Εκπαιδεύσεων Γ.Ε., Θεόδωρο Ζάρκα στο email tzarkas@gmail.com.
Επιδίωξη της Εφορείας Εκπαιδεύσεως / Γ.Ε. με την υποστήριξη του Προσωπικού Εκπαίδευσης
αλλά και τη σταδιακή αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων είναι να
βρίσκεται δίπλα σε κάθε Βαθμοφόρο προσφέροντας του ευκαιρίες και δυνατότητες που θα του
καλύπτουν τις εκπαιδευτικές του ανάγκες σύμφωνα με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει.
Ακολουθεί το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων 2012 – 2013.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Λάμπρου
Γενικός Έφορος
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων 2012 - 2013
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Συναντήσεις
Σ01-2012
Σ02-2013

5/9/2012
16/09/2013

Σ03-2013

21-22/09/2013

01-2012
02-2012
03-2012
04-2012

22-23/09/2012
29-30/09/2012
6-7/10/2012
13-14/10/2012

Συνάντηση / Ενημέρωση Αρχηγών Σχολών + Εκπαιδευτών
Συνάντηση Αρχηγών Σχολών
18η Πανκύπρια και 65η Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων
Διακριτικού Δάσους

Ε.Κ. Κόρνος, ώρα 19:15
Ε.Κ. Κόρνος
Λεμεσός

Προκαταρτικές Σχολές
Σχολή
Σχολή
Σχολή
Σχολή

Προκαταρκτικής
Προκαταρκτικής
Προκαταρκτικής
Προκαταρκτικής

Εκπαίδευσης
Εκπαίδευσης
Εκπαίδευσης
Εκπαίδευσης

Βαθμοφόρων,
Βαθμοφόρων,
Βαθμοφόρων,
Βαθμοφόρων,

Σειρά
Σειρά
Σειρά
Σειρά

Α
Β
Γ
Δ

Ε.Κ.
Ε.Κ.
Ε.Κ.
Ε.Κ.

Κόρνος
Κόρνος
Κόρνος
Κόρνος

Σχολές Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων
05-2012

10-11/11/2012

06-2012

1-2/12/2012

07-2013

18-20/01/2013 Μέρος Α
1-3/02/2013 Μέρος Β

Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων,
Σειρά Α
Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων,
Σειρά Β
Σχολή Κατασκήνωση Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους Βαθ. Κλ.
Λυκοπούλων

Ε.Κ. Κόρνος
Ε.Κ. Κόρνος
Ε.Κ. Κόρνος

Σχολές Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων
08-2012

17-18/11/2012

09-2012

8-9/12/2012

Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων
Σειρά Α
Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων
Σειρά Β

Ε.Κ. Κόρνος
Ε.Κ. Κόρνος

Σχολές Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών
10-2012
11-2012
12-2012

28-30/09/2012 Μέρος A
12-14/10/2012 Μέρος Β
9-11/11/2012
24-25/11/2012

Σχολή Κατασκήνωση Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους Βαθ. Κλ.
Ανιχνευτών
Εργαστήριο Μεγάλων Δράσεων Ανιχνευτών
Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλ. Ανιχνευτών

29-31/03/2013 Μέρος Α
19-21/04/2013 Μέρος Β

Σχολή Κατασκήνωση Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους Βαθ.
Εφόρων και Α.Σ.,

Ε.Κ. Κόρνος
Καταφύγιο Τροόδους
Ε.Κ. Κόρνος

Σχολές Εκπαίδευσης. Εφόρων και Α.Σ
13-2013

Ε.Κ. Κόρνος

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων
14-2012

2-4/11/2012

Σχολή Εκπαίδευσης Παραστατών και Βοηθών Εκπαιδευτών

Ε.Κ. Κόρνος

Ειδικές Σχολές / Εργαστήρια / Σεμινάρια
15-2012

6-7/10/2012

16-2012

26-30/10/2012

17-2012

9-11/11/2012
22/1/2013 Μέρος Α

18-2013

5/2/2013 Μέρος Β

19-2013
20-2013

9-10/02/2013 Μέρος Γ
1-3/03/2013
5-7/04/2013
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Σχολή Ναυτοπροσκοπικής Προπαίδευσης
The Academy 2012 (http://academy.europak-online.net)
Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιουλίου 2012

Ειδική Σχολή Σκαπανικής
Εργαστήρι προσανατολισμού και ασφάλειας ομάδων πεζοπορίας
Σχολή Αεροπροσκοπικής Προπαίδευσης
Σχολή Αρχηγών Κατασκηνώσεων

Λάρνακα
Διεθνές Προσκοπικό
Κατασκηνωτικό κέντρο
Kandersteg (KISC)
Ελβετία
Ε.Κ. Κόρνος
Λευκωσία /
Δάσος Μαχαιρά
Ε.Κ. Κόρνος
Ε.Κ. Κόρνος

