Για να έρθει η πιο σημαντική μέρα της Προσκοπικής σου ζωής
και να δώσεις την Προσκοπική σου Υπόσχεση, θα πρέπει:

Να ξέρεις την Υπόσχεση, το Νόμο, την Προσκοπική
Ιστορία, το συμβολισμό και το δίπλωμα της Σημαίας
και πώς γίνονται τα Τυπικά Έναρξης και Λήξης.

Να ξέρεις να φτιάχνεις το σακκίδιο για ημερίσια
εκδρομή.

Να έχεις συμμετάσχει σε:
P1 ημερήσια εκδρομή
P1 δράση Υπαίθριας Ζωής
P5 ακόμα δράσεις

Προσκοπικές Γνώσεις
Συσκευασία σακκιδίου για διήμερη
Ατομικό φαρμακείο
Α’ Βοήθειες: απλό τραύμα, ρινορραγία, μώλωπας, τσιμπήματα, ηλίαση
Κόμποι: σταυρόκομπος, ψαλιδιά, καντηλίτσα, φίμωμα, ποδόδεσμος
Συνδέσεις: σταυροειδής, χιαστί, παράλληλη
Ανεμολόγιο
Πυξίδα: διόπτευση
Χάρτης: είδη (ορειβατικός, ναυτικός), ανάγνωση χάρτη
Αστερισμοί: Μεγάλη και Μικρή Άρκτος
Κατασκευές: αντίσκηνο και τέντα (και συντήρησή τους)
Φωτιά: βασικοί κανόνες πρόληψης
Μαγείρεμα στην Ύπαιθρο: να μαγειρέψεις 2 συνταγές σε εκδρομές
Μορς: Ε,Ι,Σ,Η,Τ,Μ,Ο,Χ
Ανιχνευτικά
Λάμπες: συντήρηση

Να έχεις συμμετάσχει
ÜΣε 8 συγκεντρώσεις (αφού έδωσες την Υπόσχεσή σου), εκ των
οποίων 1 να είναι Υπαίθριας Ζωής
ÜΣε 2 διήμερες εκδρομές

Να σου έχει απονεμηθεί
1 ερασιτεχνική ασχολία

Προσκοπικές Γνώσεις
Συσκευασία σακκιδίου για κατασκήνωση
Ενωμοτιακό φαρμακείο
Ενωμοτιακό υλικό για διήμερη (να το οργανώσεις)
Α’ Βοήθειες: έγκαυμα, διάστρεμμα, εξάρθρωση, κάταγμα, πυρετός, διάρροια
Υλοτομία: πριόνι
Κόμποι: εντατηρόκομπος
Κατασκευές: σακκιδιοθήκη, πύλη, τραπεζαρία, πλαίσιο γεφυροποιϊας
Πρακτική πρόγνωση καιρού
Χάρτης: προσανατολισμός (”βόριασμα”), κλίμακα (να μετράς μια απόσταση
στο χάρτη)
Μετρήσεις: ύψος
Αστερισμοί: Λύρα και Κασσιόπη
Φύση: χλωρίδα-πανίδα, Εθνικοί Δρυμοί, στάδια ανακύκλωσης
Φωτιά: είδη φωτιάς, άναμμα και σβήσιμο
Μαγείρεμα στην Ύπαιθρο: να μαγειρέψεις σε φωτιά σε εκδρομή
Μορς: ολόκληρο των κώδικα (τραγούδι)
Ανιχνευτικά: να φτιάξεις μια πορεία με αυτά
Λάμπες: άναμμα-σβήσιμο, αλλαγή στο γκαζάκι/το φυτίλι
Διά βραχιόνων
Ταχύ Οδοιπορικό: να μπορείς να φτιάξεις και να ακολουθήσεις
Επιπεδομετρικό: να φτιάξεις ένα για το χώρο της ενωμοτίας σου

Να έχεις συμμετάσχει
ÜΣε 14 συγκεντρώσεις (αφού πήρες το Χάλκινο), εκ
των οποίων 1 να είναι Υπαίθριας Ζωής
ÜΣε 2 διήμερες εκδρομές
Ü1 παιχνίδι πόλεως
Ü1 κατασκήνωση

Να οργανώσεις
!1 ενωμοτιακή δράση
!1 βοήθεια σε δράση

Να σου έχει απονεμηθεί
1 ερασιτεχνική ασχολία
(σε διαφορετικό τομέα από αυτήν του Χάλκινου Βέλους)

Προσκοπικές Γνώσεις
Ταχύ Οδοιπορικό: αποτύπωση
Ίχνος: αποτύπωση και είδη
Υλοτομία: τσεκούρι
Α’ Βοήθειες: εσ. αιμορραγία, κρυοπαγήματα, ηλεκτροπληξία, λιποθυμία,
δηλητηρίαση
Πρακτικοί τρόποι προσανατολισμού
Χάρτης: στίγμα
Μετρήσεις: πλάτος
Αστερισμοί: Κηφεύς, Βοώτης, αποτύπωση ουρανίου θόλου
Φωτιά: χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας σε εκδρομή/κατασκήνωση
Μαγείρεμα στην Ύπαιθρο: να μαγειρέψεις σε φωτιά χωρίς σκεύη
Μορς: πλήρης επικοινωνία

Να δείξεις
&Πώς στήνεται μία καλύβα
&Πώς γίνεται το Ταχύ Οδοιπορικό
&Πώς γίνεται το Επιπεδομετρικό
&Τα Ανιχνευτικά
&Τα Μορς
&Κόμπους-συνδέσεις
&Λάμπες: άναμμα και συντήρηση

Να έχεις συμμετάσχει
ÜΣε 14 συγκεντρώσεις (αφού πήρες το Αργυρό), εκ των οποίων
1 να είναι Υπαίθριας Ζωής
ÜΣε 2 διήμερες εκδρομές
Ü1 κατασκήνωση

Να οργανώσεις
!Μία ημερήσια ή διήμερη ενωμοτιακή εκδρομή
!Ένα Μεγάλο Παιχνίδι σε συγκέντρωση της Ομάδας

Να σου έχουν απονεμηθεί
2 ερασιτεχνικές ασχολίες
(σε διαφορετικούς τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών)

Να επιδείξεις
Οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού
και συνεργασίας σαν μέλος τριμελούς εξερευνητικής
ομάδαςκατά τη διάρκεια διήμερου explore,
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά προσκοπικές
γνώσεις και ικανότητες.
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Για να σου απονεμηθεί το Χρυσό Τρίφυλλο,
θα πρέπει:

Να σου έχει απονεμηθεί μία Ερασιτεχνική
Ασχολία από ΚΑΘΕ τομέα

Να προγραμματίσεις, να οργανώσεις και να
διεξαγάγεις μία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ δράση
Ομάδας, με τη βοήθεια των Βαθμοφόρων σου

