
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 1
•Τί είναι η πυξίδα, πώς χρησιµοποιείται, τι είναι το αζιµούθιο και πώς µπορώ να πάρω 
σκοπεύσεις, ποιά είναι τα είδη των πυξίδων και η χρησιµότητα τους. 
•Ποιά τα είδη των χαρτών, τι δείχνουν οι ισοϋψείς καµπύλες, γιατί χρησιµοποιούνται. 
•Τα τοπογραφικά σηµεία και απλή ανάγνωση χάρτη. 
•Ποιά είναι τα ανιχνευτικά σηµεία (µέσα από πορεία µε την Ενωµοτία σου). 

ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ 1
•Τη χρησιµότητα των κόµπων και πώς να χρησιµοποιείς καντηλίτσα, σταυρόκοµπο, ποδόδεσµο, 
ψαλιδιά, φίµωµα, ακρόδεσµο, ξυλόδεσµο. 
•Ποιά είναι τα είδη συνδέσεων, πώς γίνονται και πού χρησιµοποιούνται. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1
•Τί περιέχει το ατοµικό φαρµακείο (να φτιάξεις ένα δικό σου).
•Τί είναι και πώς αντιµετωπίζονται το απλό τραύµα, η ρινορραγία, ο µώλωπας, 
Τα τσιµπήµατα από έντοµα και ερπετά, η ηλίαση. 
•Να φροντίσεις την ατοµική σου υγιεινή σε διήµερη εκδροµή της Οµάδας. 
•Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες πρόληψης πυρκαγιάς. 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ 1
•Πώς χωρίζεται το ανεµολόγιο. 
•Να διακρίνεις τη µικρή και µεγάλη άρκτο. 
•Πώς φυτεύεται και µεγαλώνει ένα φυτό (να φυτέψεις  και να µεγαλώσεις ένα φυτό). 
•Ποιά ζώα εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
•Να γνωρίζεις να µεταδίδεις και να λαµβάνεις από τον κώδικα ΜΟΡΣ τα γράµµατα Ε,Ι,Σ,Η και Τ,Μ,Ο,Χ. 

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 1
•Πώς συσκευάζεται το σακίδιο µε τα ατοµικά είδη για διήµερη εκδροµή. 
•Ποιά είναι τα είδη σχοινιών (να συντηρήσεις για ένα τρίµηνο τα σχοινιά της Ενωµοτίας σου).
•Να στήνεις αντίσκηνο και τέντα σε διήµερη εκδροµή.
•Πώς να συντηρήσεις  ένα αντίσκηνο µέχρι την επόµενη εκδροµή της Οµάδας. 
•Πώς γίνεται η συντήρηση των λαµπών της Ενωµοτίας σου (να οργανώσεις ή να συµπληρώσεις το ενωµοτιακό κιτ επισκευής και 
συντήρησής τους), καθώς και πώς να τις συντηρήσεις  πριν από εκδροµή. 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 1
•Να µαγειρεύεις στο γκαζάκι δυο οποιεσδήποτε συνταγές για ενωµοτιακό φαγητό (να µαγειρέψεις µια από αυτές σε εκδροµή της 
Οµάδας ή της Ενωµοτίας σου). 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2
•Πώς να προσανατολίζεις το χάρτη (στο ύπαιθρο) µε πυξίδα και πολικό αστέρα, να διαβάζεις τα σύµβολά του και το 
υπόµνηµα.
•Τι είναι οι κλίµακες, σε τι χρησιµεύουν και πώς να βρίσκεις τη θέση σου στο χάρτη (να υπολογίσεις µέσω της 
κλίµακας την απόσταση που έχεις διανύσει, αφού βρεις τη θέση σου στο χάρτη). 
•Πώς να φτιάχνεις µια µορφολογική τοµή, από µέρος ενός χάρτη και να το κάνεις στην πράξη, καθώς και πώς 
κάνουµε µέτρηση ύψους.
•Να γνωρίζεις ποιοί είναι οι σύγχρονοι τρόποι προσανατολισµού (να ενηµερώσεις την Ενωµοτία του σε ενωµοτιακή 
δράση χρησιµοποιώντας τους).
•Να φτιάχνεις µια πορεία µε ανιχνευτικά οδηγώντας µια άλλη Ενωµοτία στο χώρο κατασκήνωσης.
? Να γνωρίζεις τι είναι και σε τι χρησιµεύει ένα ταχύ οδοιπορικό (να φτιάξεις ένα σε πορεία µε την Ενωµοτία 
σου, σε εκδροµή οµάδας ή Ενωµοτίας).
? Να γνωρίζει τι είναι και τί χρησιµεύει το επιπεδοµετρικό (να φτιάξεις ένα για το χώρο της Ενωµοτίας 
σου στην κατασκήνωση).
? Να γνωρίζεις πώς µετράµε πλάτος και απόσταση.

ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ 2
•Πώς φτιάχνεται η τραπεζαρία, η πύλη, η σακιδιοθήκη και το πλαίσιο γεφυροποιίας (να φτιάξεις σε διήµερη εκδροµή ή 
κατασκήνωση ένα από τα παραπάνω και µια ακόµα κατασκευή της επιλογής σου).
•Ποιος είναι και που χρησιµοποιείται ο εντατιρόδεσµος.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ 2
•Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας.
•Ποιοι είναι οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας και τι προστατεύουν.
•Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.
•Ποιες είναι οι πρακτικές παρατηρήσεις της πρόγνωσης καιρού (να κάνεις πρακτική πρόγνωση καιρού πριν τη διήµερη εκδροµή της 
Οµάδας στο ύπαιθρο). 
•Πώς να παίρνεις παρατηρήσεις µιας εβδοµάδας από το βαρόµετρο, τα σύννεφα, την ένταση και τη διεύθυνση του ανέµου που 
επικρατεί (να τα αναρτήσεις στη γωνιά της Ενωµοτίας σου).
•Να διακρίνεις στο ύπαιθρο τον αστερισµό της Λύρας και της Κασσιόπης.
•Να γνωρίζεις τα ονόµατα των ανέµων.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2
•Πώς οργανώνεται το ενωµοτιακό φαρµακείο (να το ελέγξεις και να το οργανώσεις για την κατασκήνωση).
•Πώς αντιµετωπίζουµε εγκαύµατα, διάστρεµµα, εξάρθρωση, κάταγµα, πυρετό και διάρροιες, καθώς και τους τρόπους µεταφοράς 
τραυµατία.
•Να ανάβεις φωτιά και να τη σβήνεις µε ασφάλεια.
•Να διαµορφώσεις ένα σχέδιο διαφυγής και συγκέντρωσης σε ασφαλή χώρο σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινοµένων (πυρκαγιά, 
σεισµό, πληµµυρά) για το σπίτι σου ή την προσκοπική εστία.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 2
•Ποια τα είδη των φωτιών, πού και πώς χρησιµοποιούνται.
•Να µαγειρεύεις σε φωτιά ή σχάρες (ψησταριές) µιας χρήσης (να προετοιµάσεις έτσι το γεύµα της Ενωµοτίας σε εκδροµή εξερεύνησης).
•Να γνωρίζεις 2 νέες οποιεσδήποτε συνταγές (να φτιάξεις µια για την Ενωµοτία σου).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2
•Να διαβιβάζεις µε σήµατα δια βραχιόνων ένα σύντοµο µήνυµα σε παιχνίδι µε την Ενωµοτία σου.
•Να γνωρίζεις ολόκληρο τον κώδικα Μορς και να τον χρησιµοποιείς. 

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 2
•Πώς συσκευάζεται το σακίδιο για κατασκήνωση (να συσκευάσεις τα ατοµικά σου εφόδια για κατασκήνωση)
•Να οργανώσεις σε διήµερη εκδροµή τους χώρους υγιεινής (πλυσίµατος σκευών, ατοµικής καθαριότητας, τουαλέτας), υλοτοµίας και υλικού της ενωµοτίας (µε τη 
βοήθεια του Ενωµοτάρχη σου).
•Να οργανώσεις τα υλικά της Ενωµοτίας σου για διήµερη εκδροµή της Οµάδας.
•Πώς αλλάζεις το φιαλίδιο υγραερίου σε λάµπα ή εστία (να το αλλάξεις όταν χρειαστεί).
•Ποια τα είδη των λαµπών και να χρησιµοποιήσεις ένα είδος σε διήµερη εκδροµή.
•Να χρησιµοποιείς το φωτισµό της Ενωµοτίας σωστά και µε ασφάλεια (λάµπες πετρελαίου ή γκαζιού) και να τον οργανώσεις για την εκδροµή της Οµάδας (να 
οργανώσεις το χώρο, να τις στήσεις και να τις ανάψεις, αφού πάρεις όλα τα αναγκαία µέτρα πυρασφάλειας).

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 3
•Να γνωρίζεις πώς µετατρέπεται το ταχύ οδοιπορικό σε οδοιπορικό σχεδιάγραµµα.  
•Να βρίσκεις τις κλίσεις και τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη σε ένα χάρτη.
•Να γνωρίζεις πρακτικούς τρόπους προσανατολισµού και να προσανατολίσεις το χάρτη µε 
αυτούς σε µια διήµερη εκδροµή.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3
•Τι πρέπει να κάνουµε στις περιπτώσεις φωτιάς, δυστυχήµατος, πληµµύρας, κατολίσθησης, 
ηλεκτροπληξίας, κεραυνού, σεισµού και µε ποιους πρέπει να επικοινωνήσουµε.
•Να γνωρίζεις τα είδη των πυροσβεστήρων, πού και πώς χρησιµοποιούνται.
•Να γνωρίζεις τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί έκτακτης ανάγκης (να οργανώσεις ένα τέτοιο 
κουτί σπίτι σου, όπου θα βρίσκεται φαρµακείο, σφυρίχτρα, φακός, µπαταρίες, ένας µικρός 
πυροσβεστήρας και πίνακας µε τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης).
•Να γνωρίζεις πώς φτιάχνεται ένας χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (να οργανώσεις 
έναν στην κατασκήνωση).
•Τι είναι τα αφροδίσια νοσήµατα, το ΑΙDS και η ηπατίτιδα και πώς µπορείς να προφυλάξει τον 
εαυτόστου και τους γύρω σου.
•Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται και πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε 
την εσωτερική αιµορραγία, τα κρυοπαγήµατα, την ηλεκτροπληξία, την κεραυνοπληξία, τη 
λιποθυµία και τη δηλητηρίαση, καθώς και ποιά µέτρα παίρνουµε για να αποφύγουµε αυτές τις 
καταστάσεις (να φτιάξεις µια αφίσα µε όλα αυτά για τη γωνιά της Ενωµοτίας σου).

ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ 1 
•Πώς οργανώνονται και εγκαθίστανται οι χώροι υγιεινής (να βοηθήσεις στο στήσιµο ενός από 
αυτούς στην κατασκήνωση).
•Να γνωρίζεις τα εργαλεία και τις µεθόδους της γαλλικής σκαπανικής (να φτιάξεις µια 
κατασκευή µε γαλλική σκαπανική για τη γωνιά της Ενωµοτίας σου ή το χώρο της Οµάδας).

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ 3
•Να γνωρίζεις πώς παίρνουµε αποτύπωµα ίχνους και να µπορείς να αναγνωρίσεις τα 
κυριώτερα ίχνη.
•Ποιές και πόσες είναι καθώς και µε τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις που υπάρχουν 
στην Ελλάδα (να φτιάξεις µια λίστα µε αυτές τις πληροφορίες και µε τα ζώα που τελούν υπό 
εξαφάνιση στην Ελλάδα).
•Ποιά είναι και πώς λειτουργούν τα µετεωρολογικά όργανα (να φτιάξεις έναν ανεµοδείκτη και 
ένα βαρόµετρο µε απλά µέσα).
•Να διακρίνεις τους αστερισµούς του Κηφέα και του Βοώτη ανάλογα µε την εποχή και την 
ώρα.

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 3
•Πώς χρησιµοποιείται το τσεκούρι, τα µέρη του και πώς συντηρείται (να το χρησιµοποιήσεις 
για τη συλλογή ξύλων σε εκδροµή ή κατασκήνωση).

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 4
•Την πορεία που ακολούθησε η Ενωµοτία σου, βάζοντας πάνω στο χάρτη της περιοχής το 
οδοιπορικό σχεδιάγραµµα που έφτιαξες σε ίδια κλίµακα µε αυτή του χάρτη.  

ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ 4
•Έναν πρωτότυπο κόµπο σε δράση της Οµάδας, διαφορετικό από αυτούς που µέχρι σήµερα 
έχεις δει ή έχει µάθεις. 
•∆υο πρωτότυπες κατασκευές ανέσεων που έφτιαξες στον ενωµοτιακό χώρο στην 
κατασκήνωση.
•Πώς στήνεται ένα πρόχειρο κατάλυµα φτιάχνοντας ένα στην εκδροµή εξερεύνησης.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4
•Τη χρήση τριγωνικού επιδέσµου σε ενωµοτιακή δράση.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ 4
•Ένα φωτογραφικό φυτολόγιο σε µια διήµερη εκδροµή ή κατασκήνωση παρουσιάζοντάς το 
µαζί µε φωτογραφίες µε ζώα και πετρώµατα της περιοχής που παρατήρησες.
•Τα είδη των ιχνών φτιάχνοντας ένα διακοσµητικό πίνακα για την γωνιά της Ενωµοτίας σου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4
•Ένα µυστικό κώδικα που έφτιαξες για την επικοινωνία της Ενωµοτίας σου.
•Τρόπους παρατηρητικότητας και επικοινωνίας οργανώνοντας και παίζοντας µε την Ενωµοτία 
σου σε ενωµοτιακή δράση ένα παιχνίδι.

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 4
•Τα ατοµικά εφόδια και τα υλικά Ενωµοτίας για µια δράση υπαίθρου (ηµερήσια, διήµερη ή 
κατασκήνωση) και να οργανώσεις ένα παιχνίδι στην Ενωµοτία ή την Οµάδα για αυτά.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 4
•∆υο οποιεσδήποτε νέες συνταγές και να αναλάβεις το µαγείρεµα της Ενωµοτίας για µια 
ηµέρα στην κατασκήνωση.


