
Ο ρόλος του Αρχηγού Κατασκήνωσης 

 

Θα προσπαθήσουμε να χωρίσουμε το ρόλο του Αρχηγού κατασκήνωσης σε 4 μέρη 

 Πριν την Κατασκήνωση 

 Κατά την Κατασκήνωση 

 Την τελευταία μέρα της κατασκήνωσης 

 Μετά την Κατασκήνωση 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 Ο αρχηγός κατασκήνωσης αναλαμβάνει καθήκοντα αμέσως μετά την απόφαση του 
ποιος θα είναι Αρχηγός. Οπόταν έχει την ευθύνη 
 

 Τακτικές συνεδρίες με τους ΑΑΛ για αποφάσεις αναφορικά 
 

 Θέμα της κατασκήνωσης – που θα αποφασιστεί από κοινού και θα πληρεί τα κριτήρια 
για μια κατασκήνωση λυκοπούλων δηλ, ότι μέσω του θέματος εξυπηρετούνται όλοι οι 
στόχοι παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί της κατασκήνωσης 
 

 Πρόγραμμα κατασκήνωσης εβδομαδιαίο και ημερήσιο – σωστός καταμερισμός των 
δραστηριοτήτων ανα μέρα και η συνοχή του προγράμματος από μια μέρα στην άλλη 
αλλά και με το Θέμα τις Κατασκήνωσης. 
 

 Ο σωστός καταμερισμός εργασιών για την κάθε αγέλη που συμμετέχει στην 
κατασκήνωση, με προσοχή ο καταμερισμός να είναι ισόβαρος ανάλογα με την κάθε 
δραστηριότητα που ανάλαβε η κάθε Αγέλη (π.χ καλός συνδυασμός παιχνιδιών και 
πτυχίων) 
 

 Σωστό συμπλήρωμα του Φακέλου κατασκήνωσης και έγκαιρη αποστολή τους στα 
ανώτερα κλιμάκια. Αυτό εξυπακούει και αρκετή δουλειά από τους ΑΑΛ που είναι 
ευθύνη του ΑΚ να «τρέξει» 
 

 Αποφασίζει από κοινού με τους ΑΑΛ την σωστή κατανομή του προϋπολογισμού της 
κατασκήνωσης όπως επίσης και το θέμα τυχόν πλεονάσματος και της δίκαιης 
επιστροφής στις Αγέλες 

 Παρακολούθηση της κάθε δραστηριότητας που ανέλαβε η κάθε Αγέλη να 
διεκπεραιώσει, είτε αυτό ονομάζετε παιχνίδι είτε αυτό ονομάζετε πτυχίο δηλ, το 
παιχνίδι να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των λυκοπούλων και των βαθμοφόρων 
και να πληρούνται οι παιδαγωγικοί στόχοι.   
 

 Την αναλογία των βαθμοφόρων στην κατασκήνωση. Ο αριθμός βαθμοφόρων δεν 
πρέπει να είναι τόσο μεγάλος ώστε να δημιουργεί αχρείαστο χειρισμό από τον ΑΚ 
ούτε μικρός ώστε να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στην κατασκήνωση. Το ίδιο 
ισχύει και για τον αριθμό λυκοπούλων 



 Σε συνεννόηση με τους ΑΑΛ, όλοι οι βαθμοφόροι στην κατασκήνωση να έχουν 
ξεκάθαρους ρόλους και καθήκοντα, τόσο για την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης 
όσο και για αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα 
 

 Μεριμνά για την ασφάλεια των κατασκηνωτών πρίν την κατασκήνωση (αξιολόγηση 
κινδύνου) και γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στους 
κατασκηνωτές (ασθένειες, ιδιαιτερότητες και λοιπά), ως επίσης και με την εκπόνηση 
Σχεδίου Πυρασφαλείας και Υδρασφάλειας (πρωτόκολλο)  
 

 Μεριμνά για την γνωριμία ολόκληρου του επιτελείου της κατασκήνωσης με κοινές 
δράσεις ή συνεδρίες 

 Βεβαιώνεται ότι όλοι έχουν έτοιμα τα υλικά τους στην ώρα τους και ότι δεν υπάρχουν 
εκκρεμότητες πριν την κατασκήνωση αναφορικά με υλικά παιχνιδιών και 
εκπαιδεύσεων 
 

 Θέτει ξεκάθαρους κανόνες στους βαθμοφόρους αναφορικά με την συμπεριφορά τους 
στην κατασκήνωση, την ενδυμασία τους, την ελεύθερη τους ώρα και αποφασίζουν 
κοινή πολιτική με τους ΑΑΛ για αυτά τα θέματα 
 

 Αποφασίζεται κοινή πολιτική αναφορικά με την συμπεριφορά λυκοπούλων (άτακτα 
λυκόπουλα – λυκόπουλα που θέλουν να φύγουν) 
 

 Πρέπει να έχει την ικανότητα να προβλέψει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να 
δημιουργηθούν στο πρόγραμμα και να είναι προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει 
(π.χ κενά χρόνου) ή προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στους χώρους (π.χ 
ελλιπείς τουαλέτες ή μπάνια) 
 

 Μεριμνά για τον ορισμό από πριν των εξάδων υπηρεσίας, της σειρά προσέλευσης στα 
μπάνια, τον διαμοιρασμό των χώρων σε κάθε αγέλη (αντίσκηνα, τραπεζαρία) και 
στους κοινούς χώρους (αποθήκη υλικού, αίθουσα συνεδριάσεων) με ξεκάθαρες 
οδηγίες στους βαθμοφόρους υπηρεσίας 
 

 Μεριμνά έγκαιρα να υπάρχει αντικαταστάτης του σε περίπτωση που αναγκαστεί να 
λείψει από την κατασκήνωση ή που χρειάζεται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα 
του για λίγο (φάντης πίκκας) 
 

 Σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι στην κατασκήνωση θα τρέχει διαγωνισμός εξάδων 
,έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού θέτοντας ξεκάθαρους 
κανόνες από πριν. 
 

 Μεριμνά για τον σωστό καταμερισμό των εξάδων στους χώρους και τον σωστό 
χωρισμό τους σε άτομα. 
 

 Μεριμνά για τον σωστό καταμερισμό βαθμοφόρων στις εξάδες (συνοδούς) 
 

 Θέτει με τους ΑΑΛ ξεκάθαρους κανόνες για τους συνοδούς εξάδας όσων αφορά την 
επιθεώρηση, τα παιχνίδια τις εκπαιδεύσεις, τα μπάνια και τον ελεύθερο χρόνο των 
λυκοπούλων  
 

 Ορίζει από πριν άτομα σε καίριους ρόλους που να μπορεί να στηριχτεί πάνω τους για 
διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων (οργανόγραμμα) 



  
Μεριμνά για την μεταφορά των κατασκηνωτών από και προς την κατασκήνωση.  
 

 
 

 
 

 

 

 

O ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ. ΤΑ 

ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 Μεριμνά για την τακτοποίηση τόσο των λυκοπούλων όσο και των βαθμοφόρων στα 
αντίσκηνα ή στους κοιτώνες της κατασκήνωσης και ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στον 
εξοπλισμό πρώτα των λυκοπούλων και μετά των βαθμοφόρων. Αυτό πρέπει να γίνετε 
καθόλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης 

 Μεριμνά για την τήρηση του ωραρίου του προγράμματος και είναι έτοιμος να 
αντιμετωπίσει τυχόν κενά χρόνου ή ελλείψεις χρόνου που μπορεί να προκύψουν 
(τροφοδοσία, μεγάλη διάρκεια από το ένα αντικείμενο του προγράμματος στο άλλο) 
 

 Μεριμνά για την καλή διαμονή των κατασκηνωτών σε θέματα καθαριότητας, 
τροφοδοσίας, ύπνου και διασκέδασης. Κακή εντύπωση σημαίνει απώλεια 
 

 Χειρίζεται γρήγορα και ξεκάθαρα θέματα βαθμοφόρων όπως διαπληκτισμούς,  
προστριβές και παραπτώματα.    
 

 Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των βαθμοφόρων αλλά όχι να αφήσει τις ανάγκες των 
βαθμοφόρων να σταθούν εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος 
 

 Συνεδριάζει ανελλιπώς κάθε βράδυ με τους πρώτους των εξάδων και μετά με το 
επιτελείο της κατασκήνωσης. Όπου είναι εφικτό οι συνεδριάσεις έχουν μικρή 
διάρκεια 
 

 Στις συνεδριάσεις οφείλει να κάνει ανασκόπηση τους προγράμματος ημέρας και 
παρουσίαση του προγράμματος της επομένης. Όπου χρειάζεται επεξήγηση του 
ερχόμενου προγράμματος, βεβαιώνετε ότι έχει γίνει κατανοητό από όλους τους 
εμπλεκόμενους. Αμέλεια να γίνει αυτό οδηγεί σε προβλήματα στο πρόγραμμα. 
 

 Οφείλει να επιβάλλει την τάξη στις συνεδρίες όπου χρειάζεται.  
 



 Οφείλει να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του σαν ΑΑΛ και σαν ΑΚ και να το κάνει κατανοητό 
στο δικό του επιτελείο. Δεν δείχνει περισσότερη οικειότητα στην Αγέλη του ούτε στους 
βαθμοφόρους του. 
 

 Βεβαιώνετε ότι τα διαδικαστικά θέματα της κατασκήνωσης εκτελούνται σωστά όπως:  
ενημέρωση πίνακα ανακοινώσεων με βαθμολογία και πρόγραμμα, η λίστα των 
εξάδων είναι συμπληρωμένη μετά από τυχών αναχωρήσεις ή αφίξεις και ότι η 
ημερήσια δύναμη της κατασκήνωσης είναι σωστή (για λόγους ασφάλειας) 
 

 Όπου υπάρχει υπεύθυνος χώρου (εκτός από τον ΑΚ) σε συνεννόηση μαζί του από την 
αρχή αποφασίζουν τυχόν διαδικαστικά θέματα (πληρωμές, ασκήσεις πυρασφάλειας) 
και ενημερώνει ανάλογα το επιτελείο του 
 

 Ενημερώνετε από το επιτελείο του για όλα τα θέματα της κατασκήνωσης 
 

 Κρατά ημερολόγιο αν μπορεί 
 

 Βρίσκει λίγο χρόνο να κάτσει με το επιτελείο του μετά το πρόγραμμα. Πολύ 
σημαντικό!! 
 

  

  

  

  

 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ (ΟΧΙ ΒΡΑΔΥ) 

 Σωστή ανάθεση καθηκόντων σε ΟΛΟ το επιτελείο κατά την τελευταία συνεδρία της 
κατασκήνωσης 
 

 Καθαριότητες χώρου και παράδοση στον υπεύθυνο κατασκήνωσης ή στον αρχηγό της 
επόμενης 
 

 Ενημέρωση του Αρχηγού της επόμενης κατασκήνωσης για τυχόν προβλήματα στον 
χώρο που τυχόν να αντιμετωπίσει 
 

 Απονομές πτυχίων και βραβείων στα λυκόπουλα και στους βαθμοφόρους (και οι 
βαθμοφόροι έχουν ψυχή) 
 

 Τραγούδι αποχωρισμού  



 Ασφαλείς επιβίβαση όλων στα μέσα μεταφοράς  
 

  

  

  

  

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 Ασφαλείς άφιξη όλων των κατασκηνωτών και των υλικών στην εστία τους 
 

 Συνεδρία απολογισμού προγράμματος από όλο το επιτελείο και καταγραφή των 
προβλημάτων και των καλών στοιχείων της κατασκήνωσης και σημείων προσοχής 
για μελλοντική χρήση 
 

 Οικονομικός απολογισμός κατασκήνωσης βάση κανονισμών 
 

 Κοινοποίηση σε όλους απολογισμού προγράμματος και οικονομικών 
 

  

  

  

 

 

 

 

 


