Αρ. Πρωτ. 1454/292/Εκπ.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020

Αγαπητέ εκπαιδευόμενε,
Θα θέλαμε να σε καλωσορίσουμε στη Βασική Εκπαίδευση του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού. Είναι το πρώτο και βασικό σκαλοπάτι στην Οδηγική σου Εκπαίδευση
που θα σου παράσχει απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθείς με επιτυχία στο ρόλο
που έχεις αναλάβει.
Ειδικότερα, σκοπός της Βασικής Εκπαίδευσης είναι
να εφαρμόσει κάθε
εκπαιδευόμενος τουλάχιστον μια φορά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με το ρόλο του, έτσι ώστε βιώνοντάς τες να αποκτήσει τις γνώσεις και τις
ικανότητες που απαιτούνται, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου ρόλου.
Δήλωση συμμετοχής μπορούν να στείλουν:
α. Όσοι έχουν σταματήσει και επιθυμούν να ξαναρχίσουν.
β. Όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την Εκπαίδευσή τους.
επιλέγοντας έναν από τους δύο τρόπους εκπαίδευσης, όπως αυτοί περιγράφονται
παρακάτω:
1. «Α΄ Φάση», διαρκείας 12 μηνών, εξ αποστάσεως.
Οι δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιήσεις χωρίζονται σε θεματικές ενότητες
όπως «Παιχνίδι», «Συγκέντρωση», «Χαρακτηριστικά ηλικιών». Για την ολοκλήρωση
κάθε ενότητας θα πρέπει να πραγματοποιήσεις τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα
όμως με τις δικές σου επιθυμίες/ανάγκες, το δικό σου ρυθμό μάθησης, τον
προγραμματισμό της Ομάδας σου αλλά και ανάλογα με το χρόνο που μπορείς να
διαθέσεις.
Ένας Εκπαιδευτής / Μία Εκπαιδεύτρια, μέλος του Αρχηγείου της Εκπαίδευσης, θα σε
στηρίζει σε όλη την προσπάθειά σου, θα επιλύει απορίες, θα εξηγεί σημεία που δεν
είναι ξεκάθαρα και γενικά θα σε βοηθάει σε ό, τι χρειαστείς. Το μόνο που ζητάμε από
εσένα είναι θέληση, υπευθυνότητα, δέσμευση και συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που
θα σχεδιάσετε από κοινού και στις «συναντήσεις» σας με τον Εκπαιδευτή σου. Το
χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης είναι ένα έτος.
Δήλωση Συμμετοχής:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6c
5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUMEVQVlAxQVZaU0FWWUsyOFRSVTk0OFU4QS4u
Δηλώσεις μέχρι 28/11/2020
To κόστος συμμετοχής είναι: 40,00€
Κατάθεση του ποσό στην Alpha Bank στο λογαριασμό με IBAN
GR7301401200120002002013147, με αιτιολογία Ε15-1-ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ.
2. «Α΄ Φάση – Εκπαιδευτική Δραστηριότητα»,
διαρκείας ενός (1) τριημέρου δια ζώσης, με τετράμηνη παρακολούθηση εξ
αποστάσεως και συμμετοχή σε κατασκήνωση.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος δραστηριοτήτων από
το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευομένου ( link). Αμέσως μετά το τριήμερο αυτό και για τους
επόμενους 4 μήνες θα μπορείς να εφαρμόσεις τις γνώσεις που πήρες αλλά και να
υλοποιήσεις όσες δραστηριότητες δεν έχουν καλυφθεί στη διάρκεια της
Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας δια ζώσης (συμπεριλαμβανομένων και των
δραστηριοτήτων που αφορούν στην Κατασκήνωση)
Στους 4 μήνες της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσής σου ένας Εκπαιδευτής / μία
Εκπαιδεύτρια, μέλος του Αρχηγείου της Εκπαίδευσης, θα σε στηρίζει σε όλη την
προσπάθειά σου, θα επιλύει απορίες, θα εξηγεί σημεία που δεν είναι ξεκάθαρα και
γενικά θα σε βοηθάει σε ό, τι χρειαστείς. Το μόνο που ζητάμε από εσένα είναι
θέληση, υπευθυνότητα, δέσμευση και συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που θα
σχεδιάσετε από κοινού και στις «συναντήσεις» σας με τον Εκπαιδευτή σου.
Δήλωση Συμμετοχής:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6c
5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUN1dYUE45NDI0Rlo2OEpFWkFFTVJTVUoxNy4u
Λόγω της μικρής συμμετοχής γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακόμα οι δια ζώσεις
εκπαιδεύσεις είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν εξαιτίας των περιορισμών,
μεταθέτουμε την Βασική ΕΔ για ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.
Δηλώσεις μέχρι 20/12/2020
Min. αριθμός εκπαιδευομένων για να γίνει η εκπαίδευση: 15 άτομα
To κόστος συμμετοχής είναι: 60,00€
Κατάθεση του ποσό στην Alpha Bank στο λογαριασμό με IBAN
GR7301401200120002002013147, με αιτιολογία
Ε21-ΕΔ1-ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ. (26-28/2/2021 ΑΘΗΝΑ)
Ε21-ΕΔ2-ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ (26-28/2/2021 ΛΑΡΙΣΑ)
Τα ποσά των εκπαιδεύσεων θα πρέπει να κατατεθούν στους παραπάνω
λογαριασμούς μόλις γίνει η 1η επικοινωνία από τον εκπαιδευτή/αρχηγό εκπαίδευσης.
Αν δεν γίνει η κατάθεση εντός 1 εβδομάδας, η δήλωση θεωρείται άκυρη. Σε
περίπτωση ακύρωσης 1 εβδομάδας πριν τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις το ποσό δεν
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. Στην περίπτωση ακύρωσης στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση το ποσό συμψηφίζεται με τη δήλωση άλλου στελέχους του Τοπικού.
Ελπίζουμε η συμμετοχή σου στην Εκπαίδευση να δώσει νέα πνοή στο έργο που
έχεις αναλάβει και να συμβάλει στην οδηγική και προσωπική σου ανάπτυξη.
Με οδηγικούς χαιρετισμούς,

Πόλυ Λαζαρίδου
Έφορος Εκπαιδεύσεων

