
 



Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες  
 
Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει, την Λυκοπουλική Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις 
προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα η περισσότερα 
αντικείµενα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ, να παρουσιάσει δείγµατα της εργασίας του 
στους Βαθµοφόρους και στα άλλα παιδιά της Αγέλης του.  
Αν αυτά κριθούν ικανοποιητικά του αναγνωρίζεται η προσωπική δηµιουργία στο σχετικό 
αντικείµενο και του απονέµεται ειδικό βεβαιωτικό.  
Συγκεντρώνοντας το Λυκόπουλο τρία (3) ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ σε διαφορετικά αντικείµενα του 
ίδιου ΤΟΜΕΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, του απονέµεται το αντίστοιχο ∆ιακριτικό, που φέρει στη 
στολή του. 
 
Στην Αγέλη των Λυκοπούλων υπάρχουν 114 διαφορετικά θέµατα, οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες 
όπως τα λέµε, που ανάλογα µε το περιεχόµενο τους ταξινοµούνται σε πέντε µεγάλες 
κατηγορίες που λέγονται και Τοµείς Ενδιαφέροντος: 
 

� ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

� ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

� ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

� ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

� ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 
Η κάθε µια από τις 114 αυτές Ερασιτεχνικές Ασχολίες έχει πολλά να σου µάθει, αρκεί βέβαια 
να προσπαθήσεις να κάνεις κι εσύ µερικά πράγµατα είτε επειδή θέλεις να έχεις την 
ευχαρίστηση της δηµιουργίας και της ανακάλυψης είτε επειδή θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό  
σου, την Εξάδα, την Αγέλη και τους γύρω σου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Πνευµατικής Καλλιέργειας θα σε βοηθήσουν όχι µόνο να 
αναπτύξεις τη σκέψη σου, αλλά και να καλλιεργήσεις την ψυχή σου. 
Ανάµεσα στα 30 διαφορετικά θέµατα του Τοµέα αυτού, θα βρεις ασφαλώς µερικά που να σου 
αρέσουν. Ζήτα από τον Ακέλα σου να σου πει λεπτοµέρειες για το καθένα και ιδέες για να 
ξεκινήσεις. 
 

1. ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ 
2. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
3. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
4. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
5. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
6. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
7. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
8. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
9. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
10. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
11. ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α 
12. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 
13. ΣΩΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
14. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
15. ΚΑΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΤΗ 
16. ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
17. ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
18. ΑΦΗΓΗΤΗ 
19. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
20. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ 
21. ΗΘΟΠΟΙΟΥ 
22. ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗ 
23. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
24. ΦΙΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
25. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
26. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ 
27. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
28. ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
29. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
30. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ενδιαφέρεται γενικά για τις τέχνες και να γνωρίζει λίγα από την ιστορία τριών από 

αυτές.  
2. Να κάνει µία συλλογή από 20 φωτογραφίες που να αναφέρονται σε τρεις τουλάχιστον 

διαφορετικές τέχνες.  
3. Να γνωρίζει 10 Έλληνες και 10 ξένους διάσηµους καλλιτέχνες διαφορετικών τεχνών.  
4. Να επισκεφθεί δύο τουλάχιστον Μουσεία ή Εκθέσεις που να έχουν σχέση µε τρεις 

τουλάχιστον διαφορετικές τέχνες,  
5. Να µπορεί να ξεναγήσει την Αγέλη σε ένα Μουσείο τέχνης.  
6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του βιβλία που να αναφέρονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές 

τέχνες.  
 

Φίλου της λογοτεχνίας 
 

Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει διαβάσει 6 τουλάχιστον παιδικά βιβλία και να µπορεί να πει µε δύο λόγια την 

υπόθεσή τους. (να περιλαµβάνεται και η ιστορία του Μόγλη). 
2. Να µπορεί να συγκρίνει 2 από αυτά µεταξύ τους ως προς το θέµα, τη δράση, το µήνυµα. 
3. Να ξέρει λίγα βιογραφικά στοιχεία για τους συγγραφείς των 6 βιβλίων. 
4. Να µπορεί να διηγηθεί στην Αγέλη µία ιστορία, όµορφα και παραστατικά. 
5. Να γνωρίζει την ιστορία του βιβλίου. 
6. Να περιποιείται τα βιβλία στο σπίτι του και στη βιβλιοθήκη της Αγέλης. 
7. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει µία βιβλιοθήκη για ανεύρεση µίας πληροφορίας ή να έχει 

επισκεφθεί ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη. 
8. Να έχει δει µια Έκθεση Βιβλίου ή σε ένα µεγάλο βιβλιοπωλείο να έχει αγοράσει ένα 

βιβλίο της εκλογής του. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 3 Έλληνες και 1 ξένο ποιητή και τα σηµαντικότερα έργα τους. 
2. Να γνωρίζει ποιος είναι ο Εθνικός µας Ποιητής, τα σπουδαιότερα έργα του και τον 

Εθνικό µας Ύµνο. 
3. Να γνωρίζει τι είναι στίχος, τι στροφή, τι οµοιοκαταληξία και τι ελεύθερος στίχος. 
4. Να ετοιµάσει ένα οµοιόµορφα διακοσµηµένο λεύκωµα µε ποιήµατα που του αρέσουν. 
5. Να απαγγείλει σωστά 3 ποιήµατα (διαβάζοντας ή από στήθους) ενός Έλληνα ποιητή που 

θα διαλέξει και να εξηγήσει γιατί του αρέσουν. 
6. Να γνωρίζει 3 τραγούδια Ελλήνων συνθετών σε στίχους γνωστών ποιητών. 
7. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

� να γράψει ένα απλό ποίηµα µε δύο τουλάχιστον στροφές. 
� να βάλει δικούς του στίχους σε ένα γνωστό Λυκοπουλικό ή άλλο τραγούδι. 
� να κάνει πεζό ένα ποίηµα. 

8. Να έχει στη βιβλιοθήκη του 3-4 ποιητικές συλλογές. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να ξεχωρίζει 2 τουλάχιστον έργα από 

Φιλότεχνου  

Φίλου της Ποίησης 

Φίλου της Μουσικής 



� κλασσική µουσική, 
� δηµοτική, 
� λαϊκή, 
� σύγχρονη ελληνική, 
� µοντέρνα. 

2. Να έχει παρακολουθήσει ζωντανή ή από Ραδιόφωνο ή Τηλεόραση µια συναυλία και να πει 
τις εντυπώσεις του. 

3. Να διαλέξει 2 συνθέτες (1 Έλληνα και 1 ξένο) και το έργο τους, παρουσιάζοντας στην 
Αγέλη µερικά έργα τους µε τη βοήθεια µαγνητοφώνου. 

4. Να γνωρίζει τα ονόµατα 3 συνθετών κλασσικής µουσικής και 3 Ελλήνων συνθετών. 
5. Να ξέρει πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο και το cd player. 
6. Να φτιάξει ένα καλλιτέχνηµα εµπνευσµένο από ένα τραγούδι. 
7. Να γνωρίζει τα ονόµατα 5 Ελλήνων και 3 ξένων τραγουδιστών. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να βρει στο ραδιόφωνο όλους τους ελληνικούς σταθµούς που ακούγονται στην 

εστία του και τα κανάλια της Τηλεόρασης. 
2. Να µπορεί να κάνει µε τη βοήθεια περιοδικού προγραµµάτων εκποµπών, µια επιλογή από 

Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές εκποµπές κατάλληλες για παιδιά, που θα κρεµά για 4 
βδοµάδες στον πίνακα ανακοινώσεων της Αγέλης. 

3. Να κριτικάρει µια εκποµπή. 
4. Να γνωρίζει 3 Ραδιοφωνικές και 3 Τηλεοπτικές εκποµπές. 

� Επιµορφωτικές 
� Ψυχαγωγικές 
� Αθλητικές 

5. Να γνωρίζει πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. 
6. Να µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τους διάφορους καταλόγους ή τα περιοδικά 

προγραµµάτων. 
7. Να συµµετάσχει σε µία ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει 3 τουλάχιστον Θεατρικά έργα (ζωντανά ή στην τηλεόραση) και 

να µπορεί να πει µε λίγα λόγια την υπόθεσή τους. 
2. Να γνωρίζει µερικά για την ιστορία του Θεάτρου στην Ελλάδα (από την αρχαία εποχή ως 

σήµερα) 
3. Να γνωρίζει πόσα είδη θεατρικών έργων έχουµε και ποια είναι η διαφορά τους. 
4. Να αναγνωρίζει από φωτογραφίες 3 Έλληνες ηθοποιούς άνδρες και 3 γυναίκες (του 

Θεάτρου). 
5. Να γνωρίζει 3 γνωστούς σύγχρονους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς. 
6. Να γνωρίζει τη διαδικασία προετοιµασίας Θεατρικού έργου. 
7. Να γράψει ένα σκετς για την εξάδα του το οποίο και να σκηνοθετήσει. 
8. Να µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τη στήλη των εφηµερίδων για τα θέατρα. 
9. Να µπορεί να κάνει, µε τη βοήθεια της σχετικής στήλης των εφηµερίδων, µία επιλογή 

Θεατρικών παραστάσεων κατάλληλων για παιδιά. 
 

Φίλου της Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης  

Φίλου του Θεάτρου  



  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει 3 τουλάχιστον κινηµατογραφικά έργα και να µπορεί να λέει γι' 

αυτά τη γνώµη του. 
2. Να γνωρίζει µερικά σχετικά µε την ιστορία του κινηµατογράφου. 
3. Να γνωρίζει πόσα είδη ταινιών (θέµατα) υπάρχουν. 
4. Να αναγνωρίζει 6 Έλληνες και 3 ξένους ηθοποιούς. 
5. Να αναγνωρίζει 3 Έλληνες και 3 ξένους σκηνοθέτες ή 3 µεγάλες εταιρείες παραγωγής. 
6. Να γνωρίζει ποια είναι τα συστατικά στοιχεία για να γυριστεί ένα έργο (π.χ. σκηνοθέτης, 

ηθοποιοί, σκηνογράφος, ηχολήπτης, κοστούµια, κ.λ.π.). 
7. Να γράψει ένα σενάριο από τη ζωή της Αγέλης που Θα γυρίσει σε VIDEO µε έξοδα της 

Αγέλης (1 κασέτα). 
8. Να µπορεί να κάνει, µε τη βοήθεια της σχετικής στήλης των εφηµερίδων, µία επιλογή 

ταινιών κατάλληλων για παιδιά. 
9. Να µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τη στήλη των εφηµερίδων για τους κινηµατογράφους 

και να βρίσκει τι έργο παίζουν οι γειτονικοί κινηµατογράφοι. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει για 2 χρόνια τουλάχιστον µαθήµατα σε µία ξένη γλώσσα. 
2. Να µπορεί να δώσει µερικές απλές πληροφορίες σε κάποιον ξένο. 
3. Να γνωρίζει µερικές λέξεις ευγένειας (χαιρετισµού η ευχαριστίας) σε 3 γλώσσες. 
4. Να ξέρει ποιες είναι οι διεθνείς γλώσσες και σε ποιες περιπτώσεις τις µιλούν. 
5. Να γνωρίζει πώς λένε τα Λυκόπουλα σε 3 ξένες γλώσσες. 
6. Να µπορεί να µεταφράσει στα ελληνικά από µία ξένη γλώσσα, ένα απλό κείµενο 15 – 16 
γραµµών 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα νοµίσµατα και τις σηµαίες 10 χωρών. 
2. Να γνωρίζει τα κυριότερα γεγονότα της Ιστορίας 2 ξένων χωρών. 
3. Να αλληλογραφεί µε ένα παιδί από άλλη χώρα. 
4. Να παρουσιάσει ένα παραδοσιακό έθιµο µίας χώρας. 
5. Να γνωρίζει τη Γεωγραφία της Ευρώπης. 
6. Να γνωρίζει 10 χώρες του κόσµου που υπάρχουν Πρόσκοποι. 
7. Να γνωρίζει 5 µεγάλους ποταµούς, 5 µεγάλες λίµνες, 5 µεγάλα βουνά της Γης, τους 

ωκεανούς και τις ηπείρους. 
8. Να γνωρίζει 3 µεγάλα παγκόσµια προβλήµατα και να προτείνει λύσεις. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: (το Νο 1 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει τις κυριότερες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας. 
2. Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε Θέµα την Ιστορία µίας χώρας, µε φωτογραφίες, κείµενα 

η σχέδια. 

Φίλου του Κινηµατογράφου 

Ξένων Γλωσσών 

Παγκόσµιων γνώσεων 

Ιστορικού 



3. Να παρουσιάσει µε την εξάδα του ένα σκετς βασισµένο σε κάποιο ιστορικό γεγονός 
(διάρκειας 5 λεπτών τουλάχιστον). 

4. Να ξέρει πού Θα ανατρέξει για ιστορικά στοιχεία παρουσιάζοντας στην Αγέλη την ιστορία 
της Περιοχής που θα γίνει η κατασκήνωση της Αγέλης. 

5. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ιστορικά βιβλία και να έχει επισκεφθεί 2 Μουσεία ιστορίας. 
6. Να γνωρίζει 5 µεγάλους ιστορικούς συγγραφείς της Πατρίδας µας. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: (σε γενικές γραµµές). 
1. Να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του. 
2. Να ψάλλει σωστά τον Εθνικό Ύµνο και να ξέρει ποιος έγραψε τους στίχους και ποιος τη 

µουσική. 
3. Να ζωγραφίσει σωστά την Ελληνική Σηµαία. 
4. Να ξέρει τι παράγει ο τόπος µας, τι πληθυσµό έχει και ποιες οι κύριες ασχολίες του. 
5. Να ζωγραφίσει το χάρτη της Ελλάδας κολλώντας επάνω 5 φωτογραφίες από διάφορα 

µέρη του τόπου, στις αντίστοιχες θέσεις. 
6. Να ξέρει 5 διάσηµους δηµιουργούς Έλληνες από όλες τις µορφές τέχνης. 
7. Να έχει επισκεφθεί ένα Μουσείο. 
8. Να ξέρει να τοποθετεί στο χάρτη 5 µεγάλα ποτάµια, 7 µεγάλα βουνά και 10 µεγάλες 

πόλεις της πατρίδας µας. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει επισκεφθεί το πλησιέστερο αρχαιολογικό Μουσείο ή χώρο της περιοχής του και 

να είναι σε Θέση να ξεναγήσει την Αγέλη σε αυτό. 
2. Να γνωρίζει πώς συµπεριφέρονται σ' ένα Μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. 
3. Να γνωρίζει τι κάνουµε όταν βρούµε ένα αρχαίο και ποιες υπηρεσίες ασχολούνται µ' 

αυτά. 
4. Να γνωρίζει πώς γίνονται οι ανασκαφές και 3 διάσηµους αρχαιολόγους Έλληνες ή 

ξένους. 
5. Να γνωρίζει 3 περίφηµους αρχαιολογικούς χώρους (2 ελληνικούς και 1 ξένο) και να 

παρουσιάσει µία συλλογή φωτογραφιών κατάλληλα σχολιασµένων, που να αναφέρονται 
στους χώρους αυτούς. 

6. Να γνωρίζει 5 περίφηµα Μουσεία ελληνικά και ξένα. 
7. Να σκιτσάρει ένα αρχαιολογικό µνηµείο που επισκέφθηκε. 

 (Σε συνεργασία µε το σχολείο) 
 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να συµµετέχει ενεργά στις συζητήσεις της τάξης. 
2. Να είναι φίλος µε τους συµµαθητές του. 
3. Να προσαρµόζεται εύκολα. 
4. Να έχει σύµµετρη και ικανοποιητική απόδοση στα µαθήµατα. 
5. Να έχει τη δυνατότητα πολύπλευρης εξέτασης των Θεµάτων. 

Γνωριµίας µε την Πατρίδα 

Αρχαιολόγου 

Σωστού Μαθητή 



6. Να µπορεί να εξετάζει, να ερευνά, να προτείνει λύσεις, να δέχεται τις απόψεις των 
άλλων για συζήτηση, να συγκρίνει, να απορρίπτει δικαιολογώντας την άποψή του, να 
κατανοεί και να προβληµατίζεται. 

7. Να επιδιώκει τη βελτίωσή του. 
8. Να είναι τακτικός στην τήρηση των τετραδίων και των βιβλίων του. 
9. Να µπορεί να ξεχωρίζει πότε είναι ώρα για δουλειά και πότε για παιχνίδι. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να βρίσκει 8 από 10 µυρωδιές. 
2. Να βρίσκει 8 από 10 ήχους. 
3. Να βρίσκει 5 από 8 γεύσεις. 
4. Να βρίσκει µε την αφή 8 από 10 αντικείµενα. 
5. Να περιγράψει ένα χώρο αφού τον παρατηρήσει καλά για 5 λεπτά (µε πάνω από 20 

αντικείµενα) ή σε παιχνίδι ΚΙΜ να βρίσκει 16 από 20 αντικείµενα σε 2 λεπτά.  
6. Να οργανώσει ένα παιχνίδι ΚΙΜ στην Αγέλη. 
7. Να αναγνωρίσει: 6 ζώα, 6 λουλούδια, 6 δένδρα, 6 πουλιά, 6 ψάρια. 
8. Να αναγνωρίζει 3 αποτυπώµατα ζώων ή πτηνών (σκύλου, γάτας, κότας, πάπιας κλπ.) 
9. Να γνωρίζει 5 τουλάχιστον ανιχνευτικά σηµεία. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες µίας καλής συζήτησης. 
2. Να πάρει µέρος σε 3 συζητήσεις στην Αγέλη και να σηµειώσει τα λάθη που έγιναν. 
3. Να διευθύνει 2 συζητήσεις 5' - 10' και να γράψει τα συµπεράσµατά του. 
4. Να υποστηρίξει σε µία συζήτηση ένα Θέµα που του έχει δοθεί από πριν. 
5. Να γνωρίζει 3 µεγάλους Ρήτορες.  
 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να παίζει ένα όργανο και να ξέρει σε ποια κατηγορία ανήκει. 
2. Να παίζει σε αυτό 2-3 µελωδίες εκ των οποίων η µία να είναι κάποιο Λυκοπουλικό ή 

Προσκοπικό τραγούδι. 
3. Να γνωρίζει 3 µεγάλους συνθέτες και το έργο τους. 
4. Να γνωρίζει 2-3 µεγάλους σολίστ του οργάνου που παίζει. 
5. Να αναγνωρίζει τον ήχο 5 οργάνων, να αναγνωρίζεί επίσης οπτικά 10. 
6. Να µπορεί να περιποιείται σωστά το όργανο. 
7. Να γνωρίζει τι είναι το πεντάγραµµο και πώς γράφονται σ' αυτό οι νότες και το σολφέζ. 
8. Να έχει βοηθήσει, παίζοντας ένα όργανο, σε µια γιορτή της Αγέλης ή τους Συστήµατος 

(ή και σε πυρά). 

  
1. Να παρουσιάσει µια πρωτότυπη και σωστά οργανωµένη συλλογή από οποιαδήποτε υλικά 

µε 50 τουλάχιστον κοµµάτια. 

Παρατηρητή  

Καλού συζητητή  

Μουσικού   

Συλλέκτη  



2. Να µπορεί να εξηγήσει πού µπορεί κανείς να βρει αυτά τα υλικά και πού τα βρήκε 
εκείνος. 

3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία των αντικειµένων που µαζεύει. 
4. Να προτείνει 3 Θέµατα συλλογών για αντίστοιχα µηνιαία Θέµατα, βοηθώντας την εξάδα 

του να τις πραγµατοποιήσει. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να πει 3 ανέκδοτα στην Αγέλη µε τρόπο διασκεδαστικό. 
2. Να διαβάσει ένα κείµενο 3-4 σελίδων κατά τρόπο ελκυστικό. 
3. Να περιγράψει µε δικά του λόγια µια θεατρική ή κινηµατογραφική ή τηλεοπτική 

παράσταση ή ένα βιβλίο (τουλ. 10'). 
4. Να προετοιµάσει και να µιλήσει στην Αγέλη για ένα Θέµα (τουλάχιστον 5'). 
5. Να γνωρίζει 3 ελληνικά και 1 ξένο αφήγηµα κατάλληλο για παιδιά και να το αφηγείται. 
6. Να µαζέψει 10 ιστορίες από περιοδικά για τις ανάγκες του προγράµµατός της Αγέλης και 

να βοηθήσει στην παρουσίασή τους. 
7. Να γνωρίζει 5 συγγραφείς και από 1 τουλάχιστον έργο τους. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να διηγηθεί ένα παραµύθι. 
2. Να γνωρίζει σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται τα παραµύθια και να µπορεί να τις αναλύσει 

µε λίγα λόγια. 
3. Να παρουσιάσει στην Αγέλη µία συλλογή µε παιδικά παραµύθια. 
4. Να γνωρίζει 5 συγγραφείς παραµυθιών Έλληνες ή ξένους και ένα έργο τους. 
5. Να µπορεί να φτιάξει ένα δικό του παραµύθι. 
6. Να µπορέσει να κατανοήσει και να εξηγήσει το νόηµα ενός παραµυθιού. 
7. Σε συνεργασία µε την εξάδα του, να παρουσιάσει ένα παραµύθι µε τη µορφή σκετς. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να παρουσιάσει στην Αγέλη, µία συλλογή από κόµικς. 
2. Να γνωρίζει ποιό ήταν το πρώτο κόµικ και λίγα λόγια για την ιστορία του. 
3. Να γνωρίζει έναν Έλληνα και ένα ξένο δηµιουργό κόµικ και από ένα έργο τους. 
4. Να γνωρίζει 3 τρόπους µε τους οποίους µπορεί κάποιος να προµηθευτεί ένα βιβλίο 

κόµικ. 
5. Να µπορεί να σχεδιάζει τον αγαπηµένο του ήρωα κόµικ. 
6. Να γνωρίζει κάθε πότε κυκλοφορούν οι νέες εκδόσεις για 5 βιβλία κόµικ. 
7. Να γνωρίζει ποιες τηλεοπτικές σειρές κινουµένων σχεδίων ή κινηµατογραφικές ταινίες, 

έχουν προέλθει από βιβλίο κόµικ. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να λάβει µέρος σε 3 σκετς της εξάδας του. 
2. Να µιµείται την κίνηση και τη φωνή 3 ζώων ή πουλιών. 

Αφηγητή 

Φίλου των παραµυθιών  

Φίλου των κόµικς  

Ηθοποιού  



3. Να µιµείται ένα µωρό, ένα νέο και ένα γέρο άνθρωπο. 
4. Να ξέρει να µεταµφιεστεί κατάλληλα για δύο διαφορετικούς ρόλους. 
5. Να µπορεί να δείξει µία σκηνή από την ιστορία του Μόγλη µόνος του ή µε τη βοήθεια 

άλλων Λυκοπούλων. 
6. Να έχει παρακολουθήσει µια θεατρική παράσταση. 
7. Να έχει συµµετάσχει σε µία θεατρική παράσταση του σχολείου του. 
8. Να έχει παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού (του ∆ήµου του, κάποιου 

Μουσείου κ.λ.π.). 
9. Να του έχει αναγνωριστεί µια από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: Αφηγητή, 

Φίλου του Θεάτρου, Φίλου του Κινηµατογράφου, Φίλου της Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης ή 
∆ηµιουργικής Φαντασίας. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να τραγουδά σωστά τα τραγούδια της Αγέλης. 
2. Να τραγουδά σωστά 3 ελληνικά τραγούδια, από τα οποία το ένα να είναι δηµοτικό. 
3. Να γνωρίζει 5 τραγουδιστές από όλα τα είδη του τραγουδιού (λαϊκό, δηµοτικό, ελαφρό, 

όπερα, µοντέρνο). 
4. Να διευθύνει τραγούδια της Αγέλης. 
5. Να µετέχει στη χορωδία της Αγέλης (αν υπάρχει). 
6. Να «παρουσιάσει» στην Αγέλη ένα τραγούδι. 
7. Να τηρεί τετράδιο τραγουδιών. 
8. Να έχει συµµετάσχει στη χορωδία του σχολείου του (αν υπάρχει). 
9. Να έχει παρακολουθήσει εργαστήρια φωνητικής. 
 

Είναι προετοιµασία για την Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 9 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τι είναι πολιτιστική κληρονοµιά και γιατί πρέπει να τη σέβεται. 
2. Να παρουσιάσει συλλογή 10 αντικειµένων ή φωτογραφιών σχετικών µε τη λαϊκή 

παράδοση. 
3. Να περιγράψει ένα παραδοσιακό πανηγύρι ή κάποια άλλη γιορτή όπως την έχει ζήσει ο 

ίδιος ή όπως του την περιέγραψε κάποιος παλαιότερος. 
4. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να κεντήσει ένα µοτίβο. 
• να ζωγραφίσει ένα πήλινο. 
• να φτιάξει σε χαλκό κάτι παραδοσιακό. 
• να σκαλίσει κάτι σε ένα ξύλο ή να ζωγραφίσει πάνω σε αυτό. 

5. Να ζωγραφίσει την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής του. 
6. Να επισκεφθεί το τοπικό λαογραφικό Μουσείο. 
7. Να καταγράψει παραδοσιακά αντικείµενα που βρίσκονται στο σπίτι του και να µάθει σε τι 

χρησιµεύουν. 
8. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

� να βρει και να εξηγήσει 10 παλιές παροιµίες. 
� να διηγηθεί 2 Θρύλους της περιοχής του. 
� να τραγουδά σωστά 2 δηµοτικά τραγούδια. 

 

Τραγουδιστή  

Φίλου της Λαικής Παράδοσης  



9. Να χορεύει έναν ελληνικό χορό. 
10. Να παρουσιάσει µία παράσταση µε θέατρο σκιών (Καραγκιόζης). 
11. Να ξέρει 5 παραδοσιακά παιχνίδια και να παίζει σωστά στην Αγέλη 3 από αυτά. 
12. Να οργανώσει στη γειτονιά του µία παρέα και να παίξει µε αυτή ένα παραδοσιακό 

παιχνίδι. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το No 1 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει να παίζει 3 επιτραπέζια πνευµατικά παιχνίδια (σκάκι, ντόµινο, ντάµα κλπ) 

µε όλους τους κανόνες. 
2. Να εξηγήσει σε όσους ενδιαφέρονται πώς παίζεται κάποιο από αυτά. 
3. Να γνωρίζει την ιστορία ενός από αυτά. 
4. Να φτιάξει σε χαρτόνι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 
5. Να έχει λάβει µέρος σε σχετικό πρωτάθληµα της Αγέλης. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να προτείνει 3 πρωτότυπες περιπέτειες για την Αγέλη σε αντίστοιχους κύκλους 

συζήτησης. 
2. Να παρουσιάσει µε όποιον τρόπο θέλει (γραφή, ζωγραφική, κολάζ, σκετς κλπ) ικόνες από 

τον κόσµο που θα ήθελε να ζει. 
3. Να εφεύρει κάτι (κατασκευή, συσκευή, συνταγή, παιχνίδι κλπ). 
4. Συνδυάζοντας 6 φωτογραφίες από περιοδικά να φτιάξει µία ιστορία ή να διαφηµίσει τη 
5. ζωή της Αγέλης µε µία αφίσα που θα φτιάξει. 
6. Να φτιάξει ένα σκετς για µία γιορτή ή πυρά της Αγέλης. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει γιατί γιορτάζουµε το Πάσχα και να ψάλλει σωστά το “Χριστός Ανέστη”. 
2. Να ξέρει να βάφει κόκκινα αβγά. 
3. Να βοηθήσει στην προετοιµασία του πασχαλινού τραπεζιού (στρώσιµο- γλυκά - 
4. φαγητά). 
5. Να στολίσει µία πασχαλινή λαµπάδα. 
6. Να φτιάξει ένα πασχαλινό διακοσµητικό για το σπίτι ή την Αγέλη. 
7. Να προετοιµαστεί σωστά για το Πάσχα (Νηστεία-Εξοµολόγηση- θεία Μετάληψη). 
 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει γιατί γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα και πώς περιγράφει ο Ευαγγελιστής 

Λουκάς τη Γέννηση. 
2. Να βοηθήσει στο στόλισµα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου του σπιτιού και στην 

εορταστική διακόσµηση του σπιτιού, της Αγέλης και του σχολείου. 
3. Να φτιάξει µικρές Χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες και να τις στείλει σε φίλους και 

συγγενείς του. 
4. Να γνωρίζει 3 ελληνικά ή ξένα Χριστουγεννιάτικα έθιµα. 

Φίλου Πνευµατικών Παιχνιδιών   

∆ηµιουργικής Φαντασίας    

Συµµετοχής στο Πάσχα    

Συµµετοχής στα Χριστούγεννα  



5. Να βοηθήσει τη µητέρα του στην προετοιµασία του Χριστουγεννιάτικου ή 
Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού (στρώσιµο - φαγητό - γλυκά). 

6. Να γνωρίζει να ψάλλει σωστά τα Κάλαντα Χριστουγέννων, πρωτοχρονιάς και Φώτων. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να παρουσιάσει και περιγράψει µε απλά λόγια το τι είναι ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και τι εφαρµογές µπορεί να έχει στη ζωή µας. 
2. Να γνωρίζει κάποια από τα διάφορα λειτουργικά συστήµατα Η/Υ. (WINDOWS, UNIX, 

LINUX, MAC OS). 
3. Να µπορεί να χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα πλοήγησης ιστοσελίδας (π.χ. Internet 

Explorer, Mozilla Firefox). 
4. Να µπορεί να φτιάξει έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account) και 

να µπορεί να στέλνει και να λαµβάνει email. 
5. Να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά κάποια από τα προγράµµατα του Microsoft office 

(π.χ. word, power point, excel κλπ.) 
6. Να γνωρίζει κάποιο πρόγραµµα συνοµιλίας (M-irc, MSN, YAHOO, ICQ κλπ) 
7. Να γνωρίζει µερικά µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνουµε όταν χρησιµοποιούµε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
8. Να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή γνωρίζοντας τη σωστή στάση σώµατος (απόσταση από 

την οθόνη καθώς και το ύψος της, πληκτρολόγιο) 
9. Να παρουσιάσει µια έκθεση µε βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες ή άρθρα σχετικά µε τα 

παραπάνω θέµατα. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. Πως ξεκίνησαν, πότε και τι σκοπό 

είχαν. 
2. Να γνωρίζει κάθε πότε πραγµατοποιούνται οι Ολυµπιακοί Αγώνες και που έγιναν οι 

τελευταίες πέντε (5) διοργανώσεις. 
3. Να γνωρίζει δέκα (10) Ολυµπιακά αθλήµατα. 
4. Να γνωρίζει πέντε (5) Έλληνες και πέντε (5) ξένους Ολυµπιονίκες και σε ποιο άθληµα 

αγωνίζονται ή αγωνιζόντουσαν. Τι µετάλλια έχουν πάρει και σε ποιες διοργανώσεις. 
5. Να γνωρίζει τον πρώτο Έλληνα Ολυµπιονίκη. 
6. Να γνωρίζει ποιος έγραψε και ποιος µελοποίησε τον Ολυµπιακό Ύµνο. 
7. Να γνωρίζει από ποιόν ξεκίνησαν οι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες, σε ποιο κράτος και 

ποια χρονολογία. 
8. Να αναφέρει αθλήµατα που διατηρούνται από την αρχαιότητα έως σήµερα. 
9. Να ετοιµάσει ένα κείµενο για την Ολυµπιακή Ιδέα. 
 
 
 
 
 
 
 

Γνώστη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Φίλου των Ολυµπιακών Αγώνων 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να αποκτήσει ένα Λυκόπουλο την Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία “Πολιτιστική Κληρονοµιά” 
πρέπει: 
1. Να παρακολουθήσει δύο δράσεις µε θέµα: πανηγύρια - Χαρταετοί - Αινίγµατα - παροιµίες 

- παραδοσιακά παιχνίδια- Λαϊκό Θέατρο - Καραγκιόζης - Ελληνικό γλέντι. 
2. Να συνεργαστεί κατά τη διεξαγωγή µίας δράσης µε Θέµα: Μεγάλο παιχνίδι Μουσείου - 

Μεγάλο παιχνίδι Μοναστηριού - Μεγάλο παιχνίδι παραδοσιακού οικισµού - Ελληνική 
κουζίνα - Κατασκευή χειροτεχνηµάτων - Σχέδιο, Φωτογραφία - Χοροί. 

3. Να πραγµατοποιήσει και να παρουσιάσει στην Αγέλη πέντε θέµατα της εκλογής του από 
τα παρακάτω: 
� Να σχεδιάσει ένα παραδοσιακό σπίτι και µια εκκλησία µε το καµπαναριό της. 
� Να τραγουδά ένα δηµοτικό τραγούδι και να αναγνωρίζει τρεις ελληνικούς σκοπούς 

(π.χ. τσάµικο, καλαµατιανό, κρητικό κλπ). 
� Να γνωρίζει δέκα τουλάχιστον παροιµίες και τη σηµασία τους. 
� Να διηγηθεί ένα ελληνικό παραµύθι στην Αγέλη. 
� Να παρουσιάσει µια συλλογή φωτογραφιών από δέκα αντικείµενα λαϊκής τέχνης, µε 

σύντοµες επεξηγήσεις. 
� Να παρουσιάσει πέντε ζευγάρια φωτογραφιών που να δείχνουν συγκριτικά 

παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους ζωής (π.χ. κατοικία, τροφές, ντύσιµο, 
ψυχαγωγία κλπ.) και να γράψει ένα σύντοµο σχόλιο. 

� Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε φωτογραφίες επτά µοναστηριών, αναφέροντας µε 
δύο λόγια την ιστορία τους. 

� Να γνωρίζει τρία παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια και να τα παίξει στα άλλα 
Λυκόπουλα. 

� Να γνωρίζει την ηµεροµηνία δέκα γιορτών του χρόνου και το βίο ενός Αγίου (κατά 
προτίµηση εκείνου του οποίου φέρει το όνοµά του). 

� Να γνωρίζει δέκα αινίγµατα και να τα πει στην Αγέλη. 
� Να κάνει µια συλλογή από δέκα φιγούρες ηρώων Καραγκιόζη, γράφοντας και τα 

ονόµατά τους. 
� Να συγκεντρώσει είκοσι τουλάχιστον ιδιωµατικές λέξεις από ένα χωριό και να 

εξηγήσει τη σηµασία τους. 
� Να γνωρίζει πέντε τοπωνύµια της περιοχής του και το λόγο της ονοµασίας τους. 
� Να γνωρίζει τρία παραδοσιακά φαγητά και τρία γλυκά και να βοηθήσει τη µητέρα του 

στην παρασκευή ενός από αυτά. 
� Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε δέκα φορεσιές από διάφορες ελληνικές περιοχές, µε 

σύντοµες επεξηγήσεις. 
� Να παρουσιάσει λεύκωµα µε δέκα φωτογραφίες αγροτικών εργαλείων και να 

επεξηγήσει τη σηµασία τους. 
� Να βοηθήσει σε µια αγροτική εργασία (π.χ. τρύγος, πάτηµα, µάζεµα της ελιάς, άλεσµα 

µε χερόµυλο κλπ.) και να γνωρίζει τη σηµασία της. 
� Να βοηθήσει σε µια κτηνοτροφική εργασία (π.χ. τάϊσµα ζώων, µάζεµα αβγών, βοσκή, 

άρµεγµα κλπ.) και να γνωρίζει τη σηµασία της. 

Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 



� Να πάρει συνεντεύξεις (µε κασετόφωνο) από ένα γεωργό και από ένα βοσκό ή ψαρά 
για τον τρόπο της δουλειάς τους. 

� Να πάρει συνεντεύξεις από δύο παραδοσιακούς τεχνίτες (καλαθοπλέκτη, µαρµαρά, 
ξυλογλύπτη, αγγειοπλάστη, αργυροχόο, χαλκουργό, σιδερά, καραβοµαραγκό κλπ.) µε 
διαφορετική ειδικότητα, για τον τρόπο της δουλειάς τους. 

� Να σχεδιάσει πέντε εργαλεία µίας παραδοσιακής τέχνης. 
� Να ξέρει πέντε νανουρίσµατα ή ταχταρίσµατα και να µαγνητοφωνήσει τουλάχιστον 

ένα. 
� Να διηγηθεί στην Αγέλη πώς γινόταν ένας παραδοσιακός γάµος. 
� Να γνωρίζει πέντε από τα επίθετα που αποδίδει o λαός στην Παναγία και άλλα πέντε 

που αποδίδει σε Αγίους. 
� Να ζωγραφίσει µία τοιχογραφία ή µία εικόνα από την εκκλησία και να εξηγήσει τη 

σηµασία της. 
� Να ξέρει τι είναι οι νεράιδες και τι οι καλικάντζαροι και να διηγηθεί µία παράδοση για 

το καθένα. 
� Να τραγουδά τα κάλαντα των Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς και των Φώτων. 
� Να γνωρίζει τι είναι η εβδοµάδα της Τυρινής και ποια τα έθιµα της Αποκριάς και της 

Καθαρής ∆ευτέρας. 
� Να φτιάξει ένα στεφάνι της Πρωτοµαγιάς και να εξηγήσει τη σηµασία του. 
� Να βοηθήσει στο στόλισµα του Επιταφίου της ενορίας του. 
� Να παρουσιάσει µία συλλογή από βότανα, λουλούδια και θάµνους του αγρού µε τη 

λαϊκή τους ονοµασία, τις πρακτικές θεραπευτικές τους ιδιότητες και τις τυχόν 
παραδόσεις που σχετίζονται µε αυτά. 

4. Να κατανοεί τι είναι η πολιτιστική Κληρονοµιά και τη σηµασία της διατήρησής. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
  
Σε όλα τα Λυκόπουλα αρέσει πάρα πολύ να τριγυρνούν στα δάση, να χαίρονται τη θάλασσα 
και το βουνό να θαυµάζουν τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα και να παρατηρούν τα άστρα τις 
ήσυχες καλοκαιρινές νύχτες. 
Αν αισθάνεσαι το ίδιο όµορφα κι εσύ κάθε φορά που βρίσκεσαι στην εξοχή ή την 
κατασκήνωση, διάλεξε µερικές από τις 24 Ερασιτεχνικές Ασχολίες Ζωής Υπαίθρου και µε τη 
βοήθεια των Γερόλυκων ανακάλυψε πόσο όµορφο είναι να ζει κανείς δίπλα στη Φύση. 
 

1. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
2. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ 
3. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 
4. ΨΑΡΑ 
5. ΓΕΩΡΓΟΥ 
6. ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 
7. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ 
8. ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
9. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
10. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  
11. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ  
12. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 
13. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   
14. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 
15. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ 
16. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
17. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
18. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
19. ΕΚ∆ΡΟΜΕΑ 
20. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 
21. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ 
22. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
23. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
24. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποιοι είναι οι 5 ωκεανοί και ποια τα κυριότερα πελάγη της Ελλάδας. 
2. Να ξέρει τη σηµασία της θάλασσας. 
3. Να παρουσιάσει µια συλλογή από 5 θαλασσινά αντικείµενα. 
4. Να ξέρει τις µορφές και τα αίτια ρύπανσης της θάλασσας. 
5. Να αναγνωρίζει 5 είδη ψαριών ή άλλων οργανισµών της θάλασσας. 
6. Να ξέρει 2 θαλασσινά τραγούδια ή ιστορίες. 
7. Να ξέρει τις διάφορες καταστάσεις της θάλασσας (τρικυµία, ήρεµη, άµπωτη, παλίρροια 

κλπ). 
8. Να γνωρίζει κολύµπι. 
9. Να αναγνωρίζει τουλάχιστον 3 είδη σκαφών. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει κολύµπι. 
2. Να γνωρίζει να τραβά κουπί. 
3. Να γνωρίζει τα σηµάδια αλλαγής του καιρού στη θάλασσα. 
4. Να γνωρίζει την ονοµατολογία των κυριότερων µερών και εξαρτηµάτων της βάρκας και 

τη χρησιµότητά τους. 
5. Να γνωρίζει τι θα κάνει αν πάθει κάτι η βάρκα. 
6. Να γνωρίζει πώς δένουν και πώς λύνουν µε ασφάλεια τη βάρκα. 
7. Να γνωρίζει πώς πρέπει να ντύνεται για τη βάρκα. 
8. Να γνωρίζει 3 διαφορετικά είδη βάρκας (κωπηλάτη, µηχανοκίνητη, µε πανιά κλπ). 
9. Να έχει κυβερνήσει 5 φορές τουλάχιστον. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 10 διαφορετικά ψάρια και να αναγνωρίζει εκτου φυσικού 5 απ' αυτά. 
2. Να περιποιηθεί για 1 µήνα τουλάχιστον ένα ψάρι σε γυάλα. 
3. Να φτιάξει από οποιοδήποτε υλικό ένα διακοσµητικό ψάρι. 
4. Να γνωρίζει ποιοι κίνδυνοι απειλούν µε εξαφάνιση τα ψάρια. 
5. Να παρουσιάσει µια συλλογή 10 αντικειµένων σχετικών µε τα ψάρια. 
6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του τουλάχιστον 1 βιβλίο σχετικό µε τα ψάρια. 
7. Να έχει επισκεφθεί ένα ενυδρείο. 
  

Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει και να µπορεί να περιγράψει 5 είδη ψαριών που ζουν στην Ελλάδα. 
2. Να γνωρίζει τα είδη δολωµάτων. 
3. Να γνωρίζει 3 είδη ψαρέµατος και τι υλικά χρειάζονται γι' αυτά. 
4. Να έχει πάει για ψάρεµα µε καλάµι ή βάρκα τουλάχιστον 5 φορές. 
5. Να ξέρει να βγάζει το ψάρι από το αγκίστρι χωρίς να το καταστρέψει. 
6. Να παρουσιάσει στην Αγέλη ηµερολόγιο ενός ψαρέµατος δείχνοντας τα υλικά που 

χρησιµοποίησε και φωτογραφίες ψαριών που τυχόν έπιασε. 
7. Να ξέρει τι θα κάνει αν η βάρκα πάθει κάτι. 

Φίλου της Θάλασσας  

Φίλου της Βάρκας  

Φίλου των Ψαριών  

Ψαρά   



8. Να ξέρει ποιες µέθοδοι ψαρέµατος απαγορεύονται. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει ποιες καλλιέργειες ενδείκνυται για τα χωράφια της περιοχής. 
2. Να ξέρει όλο τον κύκλο µίας καλλιέργειας από τη σπορά ως τη συγκοµιδή. 
3. Να βοηθήσει τους γονείς του σε όλες τις φάσεις µίας καλλιέργειας και να κρατήσει 

ηµερολόγιο. 
4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί τα παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία. 
5. Να γνωρίζει την αξία του αναδασµού και της εκβιοµηχάνισης των καλλιεργειών. 
6. Να κάνει µία συλλογή που θα δείχνει ένα φυτό από τον σπόρο ως την τελική του µορφή 

π.χ. σπόρο σιταριού, φύτρα, στάχυ πράσινο, στάχυ ώριµο, σπόροι σιταριού, αλεύρι κλπ. 
7. Να γνωρίζει τα οφέλη και τους κινδύνους από τα λιπάσµατα και τα φυτοφάρµακα. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει να ποτίζει, να σκαλίζει, να καθαρίζει, να κοπρίζει, να φυτεύει, να ραντίζει και 

γενικά να κάνει σωστά όλες τις δουλειές του κήπου χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα 
εργαλεία. 

2. Να φυτέψει λουλούδια ή λαχανικά σε ένα κοµµάτι κήπου και να τα παρακολουθήσει µέχρι 
να βγουν τα λουλούδια ή να δέσει ο καρπός. 

3. Να ξέρει 3 τρόπους φυτέµατος (καταβολάδα, σπόρο, βολβό κλπ). 
4. Να γνωρίζει ανάλογα µε την εποχή τι ευδοκιµεί στον κήπο. 
5. Να γνωρίζει µερικούς κινδύνους που διατρέχουν τα φυτά του κήπου (σκουλήκι, ακρίδες, 

χιόνι κλπ) και τον τρόπο αντιµετώπισής τους. 
6. Να γνωρίζει τα εργαλεία που χρειάζονται για την περιποίηση του κήπου (ψαλίδια, 

κλαδευτήρι, τσάπα κλπ). 
7. Να κρατήσει σηµειώσεις για 2 µήνες για τον τρόπο δουλειάς του σε κήπο και να 

παρουσιάσει ηµερολόγιο µε φωτογραφίες και προϊόντα από τον κήπο. 
8. Να έχει επισκεφθεί ένα Βοτανικό κήπο ή φυτώριο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
  
 

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να αναγνωρίζει 10 διαφορετικά λουλούδια. 
2. Να περιποιηθεί για ένα µήνα 3 γλάστρες µε λουλούδια. 
3. Να ποτίζει τακτικά τις γλάστρες του σπιτιού του. 
4. Να ξέρει ποια εποχή φυτεύονται 3 λουλούδια και τι περιποίηση χρειάζονται (χώµα, 

πότισµα κλπ). 
5. Να παρουσιάσει συλλογή από 10 ξερά λουλούδια ή 15 φωτογραφίες λουλουδιών. 
6. Να ξέρει να στολίσει ένα βάζο µε λουλούδια ή ένα καλάθι ή να φτιάχνει µία σωστή 

ανθοδέσµη. 
7. Να ξέρει πότε πρέπει και πότε όχι να κόβει τα λουλούδια και τον τρόπο που πρέπει να 

τα κόβει για να µην προκαλεί ζηµιά στο φυτό. 
8. Να ξέρει 3 τραγούδια που µιλούν για λουλούδια. 
9. Να ξέρει 3 τρόπους φυτέµατος λουλουδιών (σπόρο, παραφυάδα, βολβό κλπ). 

Γεωργού    

Κηπουρικής  

Φίλου των Λουλουδιών  



10. Να έχει επισκεφθεί ένα φυτώριο ή έκθεση λουλουδιών. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξεχωρίζει 5 διαφορετικά βότανα ή αρωµατικά φυτά. 
2. Να ξέρει σε τι χρησιµεύουν: o δυόσµος, το δενδρολίβανο, το θυµάρι, το χαµοµήλι, το 

φασκόµηλο και η µολόχα. 
3. Να ετοιµάσει ένα ζεστό µε οποιοδήποτε βότανο ή αρωµατικό φυτό θέλει. 
4. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 6 τουλάχιστον βότανα ή αρωµατικά φυτά. 
5. Να µαζέψει σε εκδροµή 2 διαφορετικά βότανα ή αρωµατικά φυτά για τη συλλογή του π.χ. 

µέντα, ρίγανη, θυµάρι κλπ. 
6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα βιβλίο σχετικό µε τη βοτανολογία ή τα αρωµατικά φυτά. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 2 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα των ζώων. 
2. Να ξέρει να ταΐσει, να ποτίσει και γενικά να περιποιηθεί µία κατηγορία από τα παρακάτω 

ζώα: 
� πρόβατα - γίδες (κούρεµα, βοσκή κλπ) 
� αγελάδες (άρµεγµα, τάισµα κλπ) 
� χοίρους (καθαριότητα, νερό κλπ) 
� πουλερικά (τάισµα, καθαρό κοτέτσι κλπ) 
� κουνέλια (τάισµα κλπ) 

3. Να ξέρει να κρατά καθαρό το χώρο που µένουν τα ζώα. 
4. Να γνωρίζει ποιες αρρώστιες απειλούν τα ζώα αυτά και πώς µπορείς να τα προφυλάξεις 

µε τη βοήθεια του κτηνίατρου. 
5. Να ξέρει πώς πολλαπλασιάζονται τα ζώα αυτά και πώς να περιποιηθεί µάνα και νεογνά. 
6. Να έχει επισκεφθεί µία φάρµα ή ένα κτηνοτροφικό κέντρο. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µην φοβάται τα ζώα. 
2. Να αναγνωρίζει 10 ήµερα και 10 άγρια ζώα. 
3. Να περιποιηθεί για λίγες µέρες ένα οποιοδήποτε ζώο. 
4. Να παρουσιάσει συλλογή φωτογραφιών µε 10 ζώα από τις 5 ηπείρους. 
5. Να ξέρει τί αρρώστιες µπορεί να κολλήσει από διάφορα οικιακά ζώα. 
6. Να ξέρει να παίρνει αποτύπωµα από ίχνος ενός ζώου. 
7. Να φτιάξει ένα κατάλυµα ή σπίτι για κάποιο κατοικίδιο ζώο. 
8. Να µιµηθεί την κραυγή 3 ζώων. 
9. Να έχει επισκεφθεί ένα ζωολογικό κήπο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
10. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα τουλάχιστον βιβλίο σχετικό µε τα ζώα. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 

Βοτανολογίας  

Ζωοτεχνίας  

Φίλου των ζώων  

Φίλου των πουλιών 



1. Να αναγνωρίζει 10 διαφορετικά πουλιά. 
2. Να ξέρει ποια είδη πουλιών υπάρχουν στην περιοχή του και ποια είδη τείνουν να χαθούν. 
3. Να περιποιηθεί για λίγες µέρες ένα πουλί (σε κλουβί) ή να φροντίσει για τα σπουργίτια, 

περιστέρια κλπ που ζουν στα κοντινά δένδρα, ρίχνοντας σπόρους ή ψίχουλα. 
4. Να φτιάξει µία φωλιά για πουλιά από ξύλο ή άλλα υλικά και να τη στήσει στον κήπο του ή 

σε κοντινό δένδρο. 
5. Να προστατεύει τα πουλιά από τις ξόβεργες και τα αβγά στις φωλιές των πουλιών. 
6. Να σφυρίξει ή να κράξει σαν 3 διαφορετικά πουλιά. 
7. Να συµφωνεί ότι το πιο σηµαντικό για τα πουλιά είναι να είναι ελεύθερα. 
8. Να παρουσιάσει µια συλλογή φωτογραφιών µε 10 τουλάχιστον είδη πουλιών. 
9. Να έχει επισκεφθεί ένα ζωολογικό κήπο ή ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία του αεροπλάνου παρουσιάζοντάς την χρησιµοποιώντας σκίτσα ή 

φωτογραφίες. 
2. Να γνωρίζει 5 είδη πουλιών της περιοχής του και τις συνήθειές τους. 
3. Να γνωρίζει 3 τύπους νεφώσεων. 
4. Να αναγνωρίζει το βράδυ 3 αστερισµούς. 
5. Να κάνει µία συλλογή: 

� από φωτογραφίες 10 πουλιών ή 
� από φωτογραφίες 10 αεροπλάνων ή 
� από 3 σχέδια σχετικά µε τον ουρανό και τα αεροπλάνα. 

6. Να φτιάξει ένα αεροπλανάκι από χαρτί ή ένα αερόστατο µε µπαλόνια και άλλα υλικά. 
7. Να γνωρίζει µερικά για τη µόλυνση της ατµόσφαιρας και τις συνέπειές της. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της κατάκτησης του διαστήµατος. 
2. Να γνωρίζει τί είναι γαλαξίας, τί είναι πλανητικό σύστηµα, ποιοι πλανήτες το αποτελούν 

και τί είναι τα έτη φωτός. 
3. Να αναγνωρίζει στον ουρανό 3 αστερισµούς και κυρίως την Μεγάλη Άρκτο. 
4. Να βρίσκει τον Πολικό Αστέρα. 
5. Να ξέρει τις φάσεις της Σελήνης. 
6. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

� να ζωγραφίσει έναν αστερισµό µε το µυθικό περίγραµµα που του έδωσε την ονοµασία 
του. 

� να κάνει µία συλλογή µε 5 φωτογραφίες πλανητών. 
� να κάνει µία συλλογή µε 5 φωτογραφίες διαστηµοπλοίων ή αστροναυτών. 
� να κάνει µία συλλογή γραµµατοσήµων µε διαστηµικό θέµα. 

7. Να ζωγραφίσει τη διαστηµική πόλη του µέλλοντος. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: (το Νο 6 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει το ανεµολόγιο και να καταλαβαίνει τί άνεµος και από πού φυσά. 

Φίλου του ουρανού 

Φίλου του διαστήµατος 

Μετεωρολογίας 



2. Να γνωρίζει 3-4 τύπους νεφών. 
3. Να δείξει 3 πρακτικούς τρόπους διάγνωσης καιρού. 
4. Να γνωρίζει τη χρήση του θερµόµετρου και του βαρόµετρου. 
5. Να γνωρίζει: 

� τί είναι βαροµετρικό υψηλό - χαµηλό. 
� τί δύναµη έχει o αέρας και πώς µετριέται. 
� πόσα είδη καιρού έχουµε. 

6. Να κρατήσει µετεωρολογικό ηµερολόγιο µίας εβδοµάδας σηµειώνοντας: 
� τί καιρό έχει. 
� τί άνεµοι φυσούν. 
� τί θερµοκρασία επικρατεί (ΜΑΧ-ΜΙΝ). 

7. Να έχει επισκεφθεί το αστεροσκοπείο η τις εγκαταστάσεις της ΕΜΥ. 
 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει 10 διαφορετικά ορυκτά και σε τί χρησιµεύουν. 
2. Να παρουσιάσει συλλογή µε 5 διαφορετικά ορυκτά. 
3. Να ξέρει τους κινδύνους που διατρέχουν οι µεταλλωρύχοι. 
4. Να ξέρει για τη σύσταση του φλοιού της γης και την πύρινη µάζα του εσωτερικού της. 
5. Να κάνει κατάλογο των ορυκτών που παράγει η Ελλάδα γράφοντας και τον τόπο 

παραγωγής. 
6. Να ζωγραφίσει κάτι από τη ζωή σε ένα µεταλλείο η µία σκηνή από το ταξίδι στο κέντρο 

της γης. 
7. Να έχει επισκεφθεί µία συλλογή ή ένα Μουσείο Ορυκτολογίας. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα 3 υψηλότερα βουνά του Κόσµου και τα 3 υψηλότερα βουνά της Ελλάδας. 
2. Να γνωρίζει τί πρέπει να φορά και τί να έχει µαζί του ένας καλός ορειβάτης. 
3. Να ανέβει σε ένα βουνό καλύπτοντας διαφορά ύψους 300 τουλάχιστον µέτρων. 
4. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά την πυξίδα και το χάρτη. 
5. Να ξέρει ποια τρόφιµα ενδείκνυται για το κρύο και ποια όχι. 
6. Να σέβεται το φυσικό περιβάλλον. 
7. Να παρουσιάσει ηµερολόγιο της «ορειβασίας» του που θα περιλαµβάνει φωτογραφίες, 

φυσικά αντικείµενα, λουλούδια του βουνού κ.ά.. 
8. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα τουλάχιστον βιβλίο σχετικό µε το βουνό ή την ορειβασία. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την αξία του δάσους. 
2. Να κάνει συλλογή από 10 υλικά που προέρχονται από τα προϊόντα του δάσους. 
3. Να ξέρει τι να κάνει αν χαθεί σε ένα δάσος. 
4. Να ξέρει να ξεχωρίζει 10 διαφορετικά δένδρα και φυτά του δάσους. 
5. Να αναγνωρίζει 5 ζώα του δάσους. 

Ορυκτολογίας 

Φίλου του Βουνού 

Φίλου του ∆άσους 



6. Να διασχίσει ένα δάσος καταγράφοντας τι ζώα και τι φυτά συνάντησε κάνοντας την 
σχετική συλλογή φυτών. 

7. Να ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν αντιληφθεί φωτιά σε µια δασική έκταση. 
8. Να σέβεται τα δένδρα και το φυσικό περιβάλλον. 
9. Να συµµετάσχει σε µια δενδροφύτευση ή στον καθαρισµό δένδρων από κάµπιες. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα βασικά ανιχνευτικά σήµατα και να ακολουθεί µε τη βοήθειά τους 

απόσταση 2 χλµ. 
2. Να γνωρίζει τη χρήση της πυξίδας και να βρίσκει στον ουρανό τον Πολικό Αστέρα. 
3. Να µπορεί να διαβάζει χάρτη και τα τοπογραφικά σηµεία. 
4. Να χαράξει µια διαδροµή µε ανιχνευτικά που αργότερα θα ακολουθήσει η Αγέλη στη 

διάρκεια µιας εκδροµής. 
5. Να αφήσει ίχνη µε 3 πρωτότυπους τρόπους, που να έχουν σχέση µε το Μηνιαίο Θέµα. 
6. Να βρει σε µια εκδροµή ίχνη ζώου. 
7. Να αναγνωρίζει ίχνη 3 διαφορετικών ζώων. 
8. Να πάρει ίχνος ζώου σε γύψο. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να λάβει µέρος σε 3 τουλάχιστον εκδροµές. 
2. Να προετοιµάζει σωστά το σακίδιό του. 
3. Να ετοιµάσει σάντουιτς για µία εκδροµή. 
4. Να ξέρει πώς θα οργανώσει τη γωνιά της εξάδας του σε µία εκδροµή. 
5. Να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου στον τόπο της εκδροµής και να τηρεί τους 

βασικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. 
6. Να ανάψει φωτιά και να ψήσει κάτι απλό. Κατόπιν να σβήσει τη φωτιά χωρίς να αφήσει 

ίχνη. 
7. Να κάνει µία πορεία 2 χλµ.. µε τη βοήθεια πυξίδας και ανιχνευτικών σηµείων. 
8. Να γνωρίζει τουλάχιστον 5 κατάλληλα µέρη για εκδροµή Αγέλης. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει λάβει µέρος σε µία κατασκήνωση της Αγέλης του. 
2. Να ξέρει τί εφόδια χρειάζονται για µία κατασκήνωση. 
3. Να φροντίζει σωστά τα πράγµατά του στη διάρκεια της κατασκήνωσης. 
4. Να συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα παρουσιάζοντας: 

� ένα παιχνίδι 
� ένα τραγούδι 
� ένα σκετς 

5. Να φροντίζει για την Υγιεινή της Κατασκήνωσης. 
6. Να φτιάξει µία κατασκευή άνεσης στο χώρο της εξάδας του. 
7. Να βοηθήσει στο σερβίρισµα και στο πλύσιµο των πιάτων, καθώς και σε άλλες 

βοηθητικές υπηρεσίες. 
  

Ανίχνευσης 

Εκδροµέα 

Κατασκηνωτή 



 
1. Να  έχουν αναγνωριστεί 2 τουλάχιστον ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον τοµέα της 

Ζωής Υπαίθρου. 
2. Να έχει πάρει µέρος σε µία δράση προστασίας περιβάλλοντος. 
3. Να καταλαβαίνει τους κινδύνους που διατρέχει το περιβάλλον και να συµπεριφέρεται 

κατά τρόπο θετικό για την εξάλειψή τους. 
4. Να έχει πάρει µέρος σε 3 τουλάχιστον εκδροµές Αγέλης και να δείχνει ότι 

προσαρµόζεται και του αρέσει η ζωή υπαίθρου. 
5. Να έχει διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο ή να έχει πάει κατασκήνωση. 
  

 
Μ' αυτή την Ερασιτεχνική Ασχολία το Λυκόπουλο προετοιµάζεται για την απόκτηση της 
Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας Προστασίας Περιβάλλοντος. Για την απόκτηση της 
Ερασιτεχνικής Ασχολίας “Φίλου του Περιβάλλοντος” το Λυκόπουλο πρέπει να µπορεί να 
πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τόπους που συνθέτουν την έννοια 

περιβάλλον (π.χ. πόλη, βουνό, παραλία, κοιλάδα, οροπέδιο, έλος, λίµνη, ποτάµι, δάσος) 
και µπορεί να παρουσιάσει στην εξάδα του ή να απεικονίσει τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους. 

2. Να µπορεί να αναγνωρίσει τα µεγάλα προβλήµατα του περιβάλλοντος (π.χ. νέφος, 
θόρυβος, µόλυνση της θάλασσας, της γης και του πέρα, πυρκαϊές κλπ) και να συζητήσει 
µε την εξάδα του τί µπορούν να κάνουν τα Λυκόπουλα για ένα καλύτερο αύριο. 

3. Να µπορεί να αναγνωρίσει άλλα µεγάλα προβλήµατα της εποχής µας που έχουν σχέση µε 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος όπως την φτώχεια και την πείνα σε πολλά µέρη της 
γης, τη βία, το άγχος, την έλλειψη χώρου για παιχνίδι, τις επιβλαβείς συνήθειες 
(κάπνισµα, ναρκωτικά, αλκοόλ) και να συζητήσει µε την εξάδα του τί µπορούν να κάνουν 
τα Λυκόπουλα για ένα καλύτερο αύριο. 

4. Να συµµετάσχει µε την Αγέλη του σε µία δράση προσφοράς η ενηµέρωσης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Να κάνει µία συλλογή άρθρων η φωτογραφιών από εφηµερίδες η περιοδικά για την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

6. Να γνωρίζει τη σηµασία του δάσους και τί πρέπει να κάνουµε σαν Λυκόπουλα όταν 
βρισκόµαστε εκεί για να το προστατεύουµε. 

  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποιά υλικά µπορούν να ανακυκλωθούν. 
2. Να γνωρίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης ενός υλικού από τη στιγµή που µπαίνει στον 

κάδο. 
3. Να γνωρίζει που υπάρχουν στην Ελλάδα αποθήκες και εργοστάσια ανακύκλωσης. 
4. Να γνωρίζει τη συµβολή της ανακύκλωσης, στην προστασία του περιβάλλοντος. 
5. Να έχει διοργανώσει µία δράση ανακύκλωσης µε την Αγέλη του 
6. Να µπορεί να ξεχωρίσει τα ανακυκλώσιµα από τα µη ανακυκλώσιµα υλικά. 
 
  

Φυσιολάτρη 

Φίλου του Περιβάλλοντος 

Φίλου της Ανακύκλωσης 



 

 

 

 

 

 

 

 

Το φυσικό περιβάλλον 

1. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα Μηνιαίο Θέµα του ετήσιου προγράµµατος της 
Αγέλης του σε σχέση µε τη φύση. Ακόµα, να έχει βοηθήσει την εξάδα του και τους 
Γερόλυκους στις δράσεις αυτού του Μηνιαίου Θέµατος. 

2. Να καταγράψει σε µία µεγάλη αφίσα το δάσος, τους θάµνους, τα ζώα της περιοχής του. 
Να συλλέξει πληροφορίες για το πώς επηρεάζει η βροχή τα φυτά, οι εκδροµείς τα φυτά 
και τα ζώα, η φωτιά τα δένδρα, τα δένδρα το οξυγόνο. 

3. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή στην Αγέλη του πληροφορίες σχετικά µε: 

� το έδαφος • η παραλία • το έλος 

� ο αρχαιολογικός χώρος • το βουνό • η λίµνη 

� το ποτάµι • το άλσος • η χωµατερή 

� ο πυθµένας της θάλασσας • ο αέρας • η θάλασσα 

4. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή την Αγέλη του πληροφορίες σχετικά µε ένα 
από τα παρακάτω ζώα, ψάρια ή πτηνά της Ελληνικής υπαίθρου: πώς είναι, ποια τα είδη 
του, πού ζει, ποιες οι συνήθειές του, τι τρώει, ποιος o ρόλος του, πώς µπορούµε να το 
προστατέψουµε, σε ποια µέρη της περιοχής µας ή της πατρίδας µας απειλείται, ποιος 
είναι o αρµόδιος για την προστασία του, τι µπορούµε να κάνουµε εµείς για να το 
προστατέψουµε; 

η αρκούδα το τσακάλια ο λύκος 

το ψαρόνι το µπαρµπούνι το χέλι 

ο πελαργός το χελιδόνι ο µελισσοφάγος 

η πεταλούδα το γεράκι ο αετός 

το κουνέλι η τσιπούρα ο ξιφίας 

η ενυδρίδα το αγριόγιδο η οχιά 

η καραβίδα η πάπια το δελφίνι 

ο ερωδιός ο πελεκάνος η θαλασσοχελώνα 

ο γυπαετός η κουρούνα η βίδρα 

το όρνιο ο πετρίτης ο αγριόγατος 

  
Ανάλογη δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιήσει σχετικά µε κάποιο φυτό, δένδρο, ζώο, 
ψάρι, πουλί, που απειλείται µε εξαφάνιση (π.χ. θαλάσσια χελώνα, µεσογειακή φώκια, καφετιά 
αρκούδα). 
5. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή την Αγέλη του πληροφορίες σχετικά µε 

φυτά της ελληνικής υπαίθρου. Τα φυτά που του προτείνονται είναι: 

• το κυπαρίσσι • το θυµάρι • η φτελιά 

• η λεύκα • η ελιά • η βελανιδιά 

• το πεύκο • το έλατο • ο πλάτανος 

Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Προστασίας Περιβάλλοντος 



• η ιτιά • η αγριοτριανταφυλλιά • η βατοµουριά 

• η λυγαριά • το σχίνο • το κυκλάµινο 

6. Να επισκεφθεί ένα ζωολογικό ή βοτανικό κήπο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή να 
παρακολουθήσει µία κινηµατογραφική ταινία σχετικά µε τη φύση. 

7. Να συµµετάσχει ενεργά σε µία εξόρµηση περισυλλογής απορριµµάτων µικρής παραλίας, 
πάρκου κλπ. 

8. Να παρακολουθήσει µαζί µε την Αγέλη του ορισµένα φαινόµενα της φύσης όπως π.χ. πως 
µεγαλώνει ένα φυτό, πως µεταµορφώνεται µια πεταλούδα ή ένας βάτραχος. 

9. Να γνωρίζει πώς το νερό υψώνεται από τη γη, γίνεται βροχή και ύστερα διαβρέχει το 
έδαφος. Να παρουσιάσει τη δουλειά του στην εξάδα ή την Αγέλη του. 

10. Να γνωρίζει τις δύο βασικές λειτουργίες των φυτών (φωτοσύνθεση και διαπνοή). Να 
παρουσιάσει τη δουλειά του στην εξάδα ή την Αγέλη του. 

11. Μαζί µε την εξάδα ή την Αγέλη του να υιοθετήσει ένα µικρό κήπο ή ένα µέρος του άλσους 
της γειτονιάς του ή της κοντινής παραλίας, τουλάχιστον για ένα µήνα. Αν χρειάζεται να 
φυτέψει δένδρα ή γρασίδι ή φυτά σε γλάστρες. 

12. Να προσπαθεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του σαν Λυκόπουλο στη φύση και να αποδείξει 
ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρησή της. Να βοηθήσει ώστε και τα άλλα 
παιδιά να κατανοήσουν τη χρησιµότητα της προστασίας του περιβάλλοντος συζητώντας 
µε τους συνοµηλίκους του, ζωγραφίζοντας αφίσες, κάνοντας µία παρουσίαση στο σχολείο 
ή την Αγέλη του. 

13. Να έχει διανυκτερεύσει τουλάχιστον µία νύκτα στο ύπαιθρο ή να έχει πάει κατασκήνωση 
µε την Αγέλη του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
Αν σου αρέσουν τα θαλάσσια σπορ, το ποδήλατο, τα αθλήµατα στίβου ή τα οµαδικά παιχνίδια, 
η γυµναστική και οι χοροί ή αν απλά σου αρέσει να παρακολουθείς την αθλητική κίνηση, τότε 
ανάµεσα στις 19  Ερασιτεχνικές Ασχολίες Σωµατικής Αγωγής θα βρεις αυτό που θέλεις. 
Αν ήδη ασχολείσαι µε κάποιο άθληµα, πες το στον Ακέλα σου για να σου δώσει το σχετικό 
Βεβαιωτικό Αναγνώρισης Προσπάθειας. 
 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 
2. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
3. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
4. ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥ 
5. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 
6. ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΥ 
7. ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
8.  ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
9. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
10.  ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 
11. ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΟΥ 
12. ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ 
13. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
14. ΦΙΛΑΘΛΟΥ 
15. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
16. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
17. ΓΥΜΝΑΣΤΗ 
18. ΧΟΡΕΥΤΗ 
19. ΛΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (προϋπόθεση: να ξέρει κολύµπι καλό) 
1. Να επιδίδεται σε κάποιο θαλάσσιο σπορ όπως κολύµπι, water polo, θαλάσσιο σκι κλπ. 
2. Να παρουσιάσει στην Αγέλη τους κανόνες ή την τεχνική ενός θαλάσσιου σπορ. 
3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία ενός θαλάσσιου ή ναυτικού αθλήµατος και τα ονόµατα 3 

πρωταθλητών Ελλήνων ή ξένων σε κάποιο από αυτά. 
4. Να ζωγραφίσει ή να παρουσιάσει µια συλλογή από φωτογραφίες σχετικές µε ένα θαλάσσιο 

ή ναυτικό άθληµα. 
5. Να γνωρίζει τους κινδύνους της Θάλασσας και της κολύµβησης. 
6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να κολυµπά 25 µ. ελεύθερο. 
2. Να µπορεί να κολυµπά 10 µ. ύπτιο. 
3. Να βάζει άφοβα το κεφάλι του µέσα στο νερό µε ανοιχτά µάτια. 
4. Να µπορεί να πηδά από βάρκα ή να κάνει βουτιά. 
5. Να ξέρει πότε δεν πρέπει να κολυµπά. 
6. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωσίβιο. 
7. Να γνωρίζει 3 παγκόσµια και 3 πανελλήνια ρεκόρ κολύµβησης και τους αντίστοιχους 

πρωταθλητές. 
8. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
9. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση κολυµβητικούς αγώνες και να 

τους σχολιάσει. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει σε κολυµβητικούς αγώνες αθλητικού σωµατείου, 
του αναγνωρίζεται χωρίς δοκιµασία αυτή η ερασιτεχνική ασχολία. 

  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει την ερασιτεχνική ασχολία της κολύµβησης. 
2. Να ξέρει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς ιστιοπλοΐας. 
3. Να ξέρει τα βασικά της ονοµατολογίας µικρού ιστιοφόρου. 
4. Να µπορεί να ιστιοπλοεί µε µικρό σκάφος και να µπορεί να το πλευρίζει. 
5. Να ξέρει τους βασικούς κανόνες αποφυγής σύγκρουσης. 
6. Να µπορεί να κάνει 5 συνεχόµενες διαδροµές 500 µ. µε surfing χωρίς να πέσει. 
7. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση ιστιοπλοϊκούς αγώνες και να 

τους σχολιάσει. 
8. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε αγώνες ή επιδείξεις ιστιοπλοϊκού σωµατείου, 
του αναγνωρίζεται αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα βασικά της ονοµατολογίας µικρού ιστιοφόρου σκάφους (optimist). 

Θαλάσσιων Σπορ 

Κολύµβησης 

Ιστιοπλοΐας 

Ιστιοπλόου (ΟΡΤΙΜΙSΤ) 



2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωσίβιο. 
3. Να γνωρίζει τις βασικές πλεύσεις της ιστιοπλοΐας και τους σωστούς πηδαλισµούς σε 

κάθε πλεύση. 
4. Να γνωρίζει τις στροφές της ιστιοπλοΐας (αναστροφή - αναστροφή). 
5. Να γνωρίζει τί πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση της κολύµβησης. 
2. Να κωπηλατεί µε κανό 100 µ. 
3. Να κωπηλατεί µε κανό όρθιος 50 µ. 
4. Να γνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας των σκαφών σε χώρους λουόµενων. 
5. Να έχει παρακολουθήσει κωπηλατικούς αγώνες από φυσικού ή στην τηλεόραση και να 

τους σχολιάσει. 
6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε αγώνες ή επιδείξεις κωπηλατικού σωµατείου, 
του αναγνωρίζεται αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση της κολύµβησης. 
2. Να γνωρίζει να τραβά κουπί. 
3. Να γνωρίζει να ανεβαίνει σε βάρκα και να βουτά απ' αυτή. 
4. Να γνωρίζει τα σηµάδια που δείχνουν πότε αλλάζει o καιρός στη θάλασσα. 
5. Να γνωρίζει την ονοµατολογία των µερών µίας βάρκας. 
6. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα των εξαρτηµάτων της βάρκας. 
7. Να έχει κάνει ταξίδι µε πλοίο. 
8. Να έχει ψαρέψει µόνος του και πιάσει 3 ψάρια. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής: 

� αερισµός 
� καθαρό νερό 
� καθαροί χώροι-απολύµανση 
� φωτισµός 
� ατοµική καθαριότητα 

2. Να φροντίζει για την υγιεινή της Αγέλης για ένα µήνα στη φωλιά ή στην κατασκήνωση για 
όσο διαρκεί. 

3. Να φτιάξει ένα πίνακα µε απλές συµβουλές υγιεινής. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 3 από τα παρακάτω: 

Κωπηλασίας  

Θαλασσόλυκου  

Υγιεινής   

Υγείας του σώµατος  



1. Να µπορεί να πει µε λίγα λόγια τί είναι υγεία του σώµατος. 
2. Να αναφερθεί στην αναγκαιότητα καθαρισµού του σώµατος (πόδια, σώµα, στόµα, χέρια) 

και τη συχνότητα µε την οποία πρέπει να πλενόµαστε. 
3. Να αναφέρει τους κινδύνους υγείας που µπορούν να προκληθούν από τη µη τήρηση των 

κανόνων υγιεινής. 
4. Να γράψει σε ένα χαρτί, συµβουλές για την υγιεινή του σώµατος και να τις τοποθετήσει 

στο ταµπλό της Αγέλης ή της Εξάδας του. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τη διατροφική πυραµίδα. 
2. Να γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές οµάδες τροφών. 
3. Να γνωρίζει ονοµαστικά τις βιταµίνες και να ξέρει σε ποιες τροφές µπορούµε να βρούµε 

2 από αυτές. 
4. Να µπορεί να δώσει 2 συµβουλές που συµβάλουν στη σωστή διατροφή (π.χ. Πρωινό, 

νερό, κ.λ.π.) 
5. Να παρουσιάσει στην Αγέλη δύο περιοδικά σχετικά µε τη διατροφή. 
6. Να γνωρίζει την αντιστοιχία ύψους και βάρους. 
7. Να µπορεί να χρησιµοποιεί τον θερµιδοµετρητή. 
8. Να γνωρίζει την υπεροχή του σπιτικού φαγητού από το έτοιµο φαγητό και τι κερδίζει ο 

άνθρωπος από την καλή διατροφή. 
9. Να φτιάξει το διαιτολόγιο µιας µονοήµερης ή διήµερης εκδροµής της Αγέλης. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να διανύσει µε ποδήλατο 2 χιλιόµετρα συνοδευόµενος από κάποιο µεγάλο, δείχνοντας 

στην πράξη ότι ξέρει να κινείται σωστά και σύµφωνα µε τα σήµατα της Τροχαίας. 
2. Να διατηρεί σε καλή κατάσταση το ποδήλατό του (λαδωµένο, καθαρό, να φουσκώνει τα 

λάστιχα κλπ). 
3. Να ξέρει να κολλά την τρύπια σαµπρέλα και να περνά την αλυσίδα. 
4. Να γνωρίζει τα βασικά σήµατα της Τροχαίας. 
5. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία των µέσων µεταφοράς και πότε εφευρέθηκε και από 

ποιόν το πρώτο ποδήλατο. 
6. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
7. Να έχει παρακολουθήσει ποδηλατικούς αγώνες από φυσικού ή από την τηλεόραση και να 

τους σχολιάσει. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε ποδηλατικό σωµατείο, του αναγνωρίζεται 
αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα σχετικά µε την ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων, πότε και πού έγιναν 

οι τελευταίοι και πότε και πού θα γίνουν οι επόµενοι. 
2. Να γνωρίζει 3 µεγάλες διοργανώσεις αγώνων στίβου. 
3. Να τρέχει 50 µ. σε 12". 

Φίλου της σωστής διατροφής 

Ποδηλασίας  

Αθλητή Στίβου  



4. Να πηδά ύψος 70 εκ. 
5. Να πηδά µήκος 2 µ. 
6. Να ρίχνει τόπι 20 µ. και να το πιάνει από 12 µ. απόσταση. 
7. Να αλλάζει σωστά τη σκυτάλη. 
8. Να οργανώσει και να διευθύνει κάποια αθλητική απασχόληση για την Αγέλη. 
9. Να γνωρίζει 3 παγκόσµια και 3 πανελλήνια ρεκόρ στίβου και τους αντίστοιχους 

πρωταθλητές. 
10. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
11. Να έχει παρακολουθήσει αγώνες στίβου και να τους σχολιάσει. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει σε αγώνες ή επιδείξεις σε κάποιο άθληµα στίβου στα 
πλαίσια αθλητικού σωµατείου, του αναγνωρίζεται αυτή η ερασιτεχνική ασχολία χωρίς 
αντίστοιχη δοκιµασία. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να παίζει σωστά και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες 4 διαφορετικά οµαδικά 

παιχνίδια. 
2. Να διευθύνει ένα σετ ή ένα ηµίχρονο ενός αγώνα µεταξύ των παιδιών της Αγέλης, στο 

αντίστοιχο οµαδικό παιχνίδι. 
3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία κάποιου οµαδικού αθλήµατος. 
4. Να γνωρίζει 3 οµάδες και 5 παίκτες του αντίστοιχου οµαδικού αθλήµατος. 
5. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
6. Να παρουσιάσει µία συλλογή σχετική µε το οµαδικό άθληµα. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω (αφού έχει επιλέξει ένα συγκεκριµένο 
άθληµα): 
1. Να γνωρίζει λίγα λόγια για την ιστορία του αθλήµατος που έχει επιλέξει. 
2. Να παρουσιάσει στην Αγέλη 5 φωτογραφίες από στιγµιότυπα διεξαγωγής αγώνα, του 

συγκεκριµένου αθλήµατος. 
3. Να αναφέρει 5 Έλληνες και 5 ξένους αθλητές του συγκεκριµένου αθλήµατος. 
4. Να παρουσιάσει τους κανόνες του αθλήµατος. 
5. Να πληροφορήσει την Αγέλη που µπορεί κάποιο Λυκόπουλο να ξεκινήσει να ασχολείται 

µε το συγκεκριµένο άθληµα (σύλλογοι στο Νοµό ή στην περιοχή του). 
6. Να οργανώσει σε παιχνίδι για την Αγέλη, το άθληµα που θα παρουσιάσει. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να ασχολείται µε οποιοδήποτε άθληµα και να γνωρίζει τους κανόνες του. 
2. Να εξηγήσει στην Αγέλη τους κανόνες ενός οµαδικού αθλήµατος και να διευθύνει ένα σετ 

ή ένα ηµίχρονο του. 
3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία ενός αθλήµατος. 
4. Να φτιάξει ένα πίνακα µε σχέδια ή φωτογραφίες σχετικές µε ένα άθληµα. 
5. Να γνωρίζει τις τρεις πιο αξιόλογες διακρίσεις Ελλήνων αθλητών ή εθνικών µας οµάδων 

του τελευταίου χρόνου. 

Αθλοπαιδιών  

Αθληµάτων  

Φιλάθλου    



6. Να γνωρίζει 3 Παγκόσµια και 3 Ελληνικά ρεκόρ αγώνων στίβου. 
7. Να γνωρίζει 3 διάσηµους αθλητές του αθλήµατος της προτίµησής του και γιατί έγιναν 

διάσηµοι. 
8. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να έχει διακριθεί σε κάποιο άθληµα. 
2. Να βοηθήσει ένα Λυκόπουλο να µάθει να ασχολείται σωστά µε αυτό το άθληµα. 
3. Να οδηγεί και να ενθαρρύνει σωστά την εξάδα του σε ένα αγώνα δίνοντας σωστές 

οδηγίες και µε τον τρόπο που πρέπει. 
4. Να γυµνάσει για 10' όλη την Αγέλη µε 5 τουλάχιστον διαφορετικές ασκήσεις. 
5. Να σχολιάσει έναν αγώνα που είδε στην τηλεόραση. 
6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει 3 βασικές ασκήσεις σουηδικής γυµναστικής. 
2. Να κάνει 3 έλξεις σε µονόζυγο ή 3 κάµψεις στο έδαφος. 
3. Να µπορεί να κάνει τούµπα, βαρελάκι και κουτσό. 
4. Να πηδά σχοινάκι 5 φορές συνέχεια. 
5. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

� να περπατήσει µε ένα βιβλίο στο κεφάλι 10 µ. 
� να περπατά σε ένα δοκάρι κρατώντας ισορροπία. 

6. Να σκαρφαλώνει σε δένδρο µέχρι 2 µ. ή να πηδήξει από ύψος 1 µ. 
7. Να τρέχει 10 µ. σαν «καγκουρό», µε τα τέσσερα και ανάποδα. 
8. Να γνωρίζει 3 διάσηµους αθλητές ή αθλήτριες της γυµναστικής. 
9. Να γνωρίζει ποια είναι τα βασικά αθλήµατα της γυµναστικής. 
10. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
11. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση αγώνες γυµναστικής και να τους 

σχολιάσει. 
Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε σχετικό σωµατείο, του αναγνωρίζεται 
αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να γυµνάζεται χωρίς όργανα κάνοντας 5 τουλάχιστον απλές ασκήσεις. 
2. Να µπορεί να γυµνάζεται µε όργανα κάνοντας 3 τουλάχιστον ασκήσεις απλές πάνω σ' 

αυτά. 
3. Να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής τους σώµατος. 
4. Να γνωρίζει να δίνει τις A' Βοήθειες στους διάφορους αθλητικούς τραυµατισµούς 

(διάστρεµµα, κάταγµα, ρινορραγία κλπ). 
5. Να µπορεί να κάνει τούµπα και κατακόρυφο. 
6. Να µπορεί να διευθύνει για 5 λεπτά το πρόγραµµα γυµναστικής της Αγέλης. 
7. Να του έχουν αναγνωριστεί 2 τουλάχιστον ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον τοµέα 

Σωµατική Αγωγή.  

Προπονητή     

Γυµναστικής     

Γυµναστή     



  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 και 2 υποχρεωτικά). 
1. Να µπορεί να ξεχωρίζει 2 ξένους χορούς και 3 ελληνικούς ακούγοντας τη µουσική τους. 
2. Να χορεύει 2 ελληνικούς χορούς, έναν ξένο, ταγκό και βαλς. 
3. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα για την ιστορία του χορού. 
4. Να γνωρίζει 2 διάσηµους χορευτές ή 2 διάσηµα µπαλέτα. 
5. Να έχει παρακολουθήσει µία χορευτική εκδήλωση (µπαλέτο, λαϊκούς χορούς κλπ). 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 και 2 υποχρεωτικά). 
1. Να αναγνωρίζει 3 δηµοτικούς χορούς και να χορεύει 2. 
2. Να αναγνωρίζει 3 είδη λαϊκών Ελληνικών χορών και να χορεύει έναν. 
3. Να ξέρει 3 τραγούδια δηµοτικά που χορεύονται. 
4. Να γνωρίζει 3 παραδοσιακά ελληνικά όργανα και γνωστούς Έλληνες σολίστ τους. 
5. Να οργανώσει χορευτικό όµιλο στην Αγέλη του, που θα παρουσιάσει µε κοστούµια κάποιο 

χορό. 
6. Να έχει παρακολουθήσει µία παράσταση λαϊκού συγκροτήµατος χορών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χορευτή   

Ελληνικών Χορών  



 
 
 
 
 

 
Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Τεχνικών ∆εξιοτήτων είναι ένα κι ένα για µαστορέµατα µε 
εργαλεία, παραστάσεις κουκλοθέατρου και Καραγκιόζη, δηµιουργήµατα µε πηλό, χρώµατα, 
µολύβια, αλλά και πειράγµατα στην κουζίνα µε … φασολάδες και τούρτες. 
Ρίξε µια µατιά στα 25 θέµατα του Τοµέα αυτού, διάλεξε ποια σε ενδιαφέρουν και … καλά 
ξεµπερδέµατα. 
Μην ξεχνάς ότι οι Γερόλυκοι είναι πρόθυµοι να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαστείς και να σου 
δείξουν καινούρια πράγµατα. 
 

1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ 
2. ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ 
3. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗ 
4. ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 
5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
7. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
8. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
9. ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
10. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
11. ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΥ 
12. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ 
13. ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ  
14. ΠΑΙΧΝΙ∆Α 
15. ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ 
16. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
17. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
18. ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 
19. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 
20. ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 
21. ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ 
22. ΡΑΠΤΙΚΗΣ 
23. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΗ 
24. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
25. ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 



 

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποια εργαλεία χρειάζεται για την επισκευή µικροαντικειµένων (σφυρί, 

πριόνι, κατσαβίδι, πινέλα κλπ), καθώς και πώς πρέπει να τα συντηρεί και να τα 
τακτοποιεί. 

2. Να κάνει µία παρουσίαση στην Αγέλη του µίας απλής επισκευής όπως π.χ. το κάρφωµα 
ενός ποδιού µίας καρέκλας. 

3. Να γνωρίζει τους κινδύνους που µπορεί να υπάρξουν και να µην προσπαθεί να διορθώσει 
κάτι αν δεν ρωτήσει κάποιον ειδικό. 

4. Να γνωρίζει να αλλάζει τρυπάνι ή σέγα σε ηλεκτρικά ή χειροκίνητα εργαλεία. 
5. Να µπορεί να βάφει µικροεπιφάνειες και να συντηρεί τα πινέλα. 
6. Να µπορεί να οργανώσει και να συντηρήσει µία µικρή εργαλειοθήκη. 
7. Να µπορεί να πάρει µέτρα για αλλαγή τζαµιού. 
8. Να µπορεί να επιδιορθώνει µικροζηµιές τοίχου µε γύψο, στόκο ή τσιµέντο. 
9. Να ξέρει να αλλάζει αµίαντο, φυτίλι, γκάζι και γυαλί σε φωτιστικά κατασκήνωσης. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα να δένει σωστά: 

� σταυρόκοµπο 
� ποδόδεσµο 
� ψαλιδιά 
� καντηλίτσα 
� φίµωµα 

2. Να κατασκευάσει πίνακα µε τους 5 κόµπους χρησιµοποιώντας χρωµατιστά σχοινιά και 
ξυλαράκια. 

3. Να ξέρει να φιµώνει σωστά τα σχοινιά, να τα τυλίγει και γενικά να τα φροντίζει τόσο στην 
εστία όσο και στην ύπαιθρο. 

4. Να µπορεί να κάνει µία από τις συνδέσεις: 
� σταυροειδή 
� διαγώνιο 
� παράλληλη 

5. Να ξέρει τη χρήση του τρυπανιού και της καβίλιας. 
6. Να µπορεί να φτιάχνει από ξυλαράκια και σπάγκο µία απλή κατασκευή σε µικρογραφία. 
7. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη σχοινιών, την συµπεριφορά τους στις καιρικές συνθήκες 

(ήλιο, βροχή κλπ) και να εκτιµά τα πάχη τους. 
8. Να µπορεί να φτιάχνει εντατήρα και να δένει σωστά το σχοινί στον πάσσαλο. 
9. Να µπορεί να τυλίξει σπάγκο σε καλούµπα. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να φτιάξει µε οποιονδήποτε τρόπο ένα απλό χειροτέχνηµα χρησιµοποιώντας 2-3 

διαφορετικά υλικά. 
2. Να κάνει οικονοµία στα υλικά που χρησιµοποιεί και να φροντίζει σωστά τα εργαλεία που 

χρησιµοποιεί. 

Επισκευαστή  

Σκαπανικής  

Χειροτέχνη  



3. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 5 ιδέες για χειροτεχνία στην Αγέλη του. 
4. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία της τεχνικής που παρουσιάζει. 
5. Να είναι σε θέση να εκτιµήσει την ποσότητα υλικών που θα χρειαστεί για µία 

συγκεκριµένη χειροτεχνία. 
6. Να µπορεί να καθοδηγεί σωστά τα Λυκόπουλα της εξάδας του όταν η Αγέλη έχει 

“χειροτεχνία”. 
7. Να πρωτοστατεί στο στολισµό της γωνιάς της εξάδας του. 
8. Να ξέρει να διαβάζει τα σχέδια και να συναρµολογεί σωστά µοντέλα πλοίων, αεροπλάνων 

κλπ. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τον κύκλο του ξύλου - παράγωγα του ξύλου. 
2. Να ξέρει να ξεχωρίζει 3 είδη ξύλου (π.χ. µαόνι, νοβοπάν κλπ). 
3. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά τα βασικά ξυλουργικά εργαλεία (µε ασφάλεια): 

� σφυρί 
� πριόνι 
� µατικάπι 
� κατσαβίδι 
� τανάλια 

4. Να µπορεί να συντηρήσει κάτι ξύλινο: 
� βάφοντάς το 
� λουστράροντάς το 
� καρφώνοντάς το ή γενικά επιδιορθώνοντάς το. 

5. Να κατασκευάσει κάτι απλό χρησιµοποιώντας ξύλα και ξυλόβιδες. 
6. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 10 φωτογραφίες ή σκίτσα από την ιστορία του επίπλου. 
7. Να καταλαβαίνει τη σηµασία της οικονοµίας ξύλου και χαρτιού για την ισορροπία της 

φύσης. 
8. Να µπορεί να διαβάσει το σχέδιο µιας απλής ξυλουργικής κατασκευής. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τον κύκλο του νερού στη φύση και τη σηµασία που έχει η οικονοµία του 

νερού. 
2. Να γνωρίζει πώς φτάνει το νερό στο σπίτι και πώς φιλτράρεται για να γίνει πόσιµο. 
3. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει σωστά το Γαλλικό κλειδί (κάβουρα) για να συνδέσει ή να 

αποσυνδέσει δύο σωλήνες. 
4. Να ξέρει τι πρέπει να αποφεύγει για να µη βουλώνουν τα υδραυλικά του σπιτιού. 
5. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά διάφορους τύπους βρυσών και βανών και να ξέρει να 

κλείνει τον 'γενικό' του νερού. 
6. Να ξέρει να διαβάζει τις ενδείξεις του µετρητή. 
7. Να γνωρίζει τη βασική λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης (καλοριφέρ) και να µπορεί να 

κλείνει και να ανοίγει τα θερµαντικά σώµατα. 
8. Να µπορεί να βοηθά αποτελεσµατικά στο πότισµά αγρών και κήπων αποµονώνοντας και 

τροφοδοτώντας σωλήνες ποτίσµατος. 
  

Ξυλουργού   

Υδραυλικού   



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τι είναι o ηλεκτρισµός και µερικές εφαρµογές του (ιστορία και πράξη). 
2. Να µπορεί να χρησιµοποιεί σωστά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. 
3. Να γνωρίζει τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία και τις στοιχειώδεις A' Βοήθειες. 
4. Να ξέρει: 

� πώς κλείνει o γενικός διακόπτης στο σπίτι και στη φωλιά, πώς αλλάζουµε µια 
κοµµένη ασφάλεια ή πώς επαναφέρουµε το ρεύµα σε πίνακα µε αυτόµατη ασφάλεια. 

� να αλλάζει µία κοµµένη λάµπα. 
� να αλλάζει µπαταρίες σε 3 συσκευές που δουλεύουν µε µπαταρίες. 
� να χρησιµοποιεί σωστά τη µονωτική ταινία συνδέοντας δύο καλώδια µη ηλεκτροφόρα. 

5. Να φτιάξει µε µικρά λαµπάκια, καλώδιο, µπαταρία και διακόπτη ένα οπτικό τηλέγραφο. 
6. Να ξέρει να συνδέει ένα «φις» σε καλώδιο. 
7. Να ξέρει να βάζει διακόπτη σε καλώδιο πορτατίφ. 
8. Να ξέρει πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύµα, πώς φτάνει στο σπίτι µας και τη σηµασία 

που έχει η οικονοµία ηλεκτρικής ενέργειας. 
9. Να ξέρει να διαβάζει την ένδειξη του µετρητή της ∆ΕΗ. 
10. Να ξέρει να συναρµολογεί ένα µικρό «κιτ» του εµπορίου (ραδ. σταθµό, ποµπό, led 

φωτορυθµικού). 
  
 

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους διάφορους τύπους χρωµάτων και σε τί χρησιµεύει o καθένας. 
2. Να µπορεί να χρησιµοποιεί σωστά: 

� το πινέλο 
� βούρτσα ασβέστη 
� ρολό πλαστικού 

      και να τα διατηρεί καθαρά µετά από κάθε χρήση ξέροντας τι διαλυτικό χρειάζεται για 
κάθε χρώµα. 

3. Να ξέρει να προετοιµάζει σωστά για βάψιµο µία ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια 
(καθάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα, στοκάρισµα, µινιάρισµα κλπ). 

4. Να βάψει σωστά 2 από τα παρακάτω: α. µία επιφάνεια µε πλαστικό β. ένα ξύλινο έπιπλο 
µε λαδοµπογιά, γ. το ταβάνι της φωλιάς µε ασβέστη δ. κάποιο χώρο στην κατασκήνωση. 

5. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη βερνικιών και να µπορεί να φρεσκάρει ένα λουστραρισµένο 
έπιπλο. 

6. Να ξέρει πώς να φτιάξει µε ανάµειξη βασικών χρωµάτων διάφορες αποχρώσεις. 
7. Να µπορεί να εκτιµήσει την ποσότητα χρώµατος που θα χρειαστεί για το βάψιµο µίας 

συγκεκριµένης επιφάνειας. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία της αγγειοπλαστικής και να παρουσιάσει µία σειρά από 5 

φωτογραφίες έργων αγγειοπλαστικής. 
2. Να ξέρει πώς γίνεται ένα πήλινο αντικείµενο και πόσες φάσεις χρειάζονται. 
3. Να επισκεφθεί ένα εργαστήριο αγγειοπλαστικής. 

Ηλεκτρολόγου    

Ελαιοχρωµατιστή     

Κεραµικής     



4. Να φτιάξει µε πηλό ένα απλό αντικείµενο, να το διακοσµήσει και να το δώσει να ψηθεί σε 
ειδικό φούρνο. 

5. Να ζωγραφίσει πάνω σε ένα πήλινο αντικείµενο και να γνωρίζει τα κατάλληλα χρώµατα 
για κεραµικά. 

6. Να γνωρίζει το κατάλληλο χώµα για πηλό. 
7. Να γνωρίζει µερικές παραδοσιακές φόρµες (ακροκέραµα, τσουκάλια πήλινα, κανάτια 

Αιγινίτικα κλπ). 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα από την ιστορία της γλυπτικής στην Πατρίδα µας. 
2. Να παρουσιάσει συλλογή από 10 φωτογραφίες διάσηµων γλυπτικών έργων και να 

γνωρίζει ποιος τα έφτιαξε. 
3. Να γνωρίζει 4 αρχαίους, 4 νεοέλληνες και 2 ξένους γλύπτες και ένα τουλάχιστον έργο 

τους. 
4. Να γνωρίζει τα βασικά είδη και τεχνικές γλυπτικής και τα κυριότερα εργαλεία γλυπτικής. 
5. Να µπορεί να εξηγήσει τις προσωπικές του εκτιµήσεις για ένα γλυπτό. 
6. Να φτιάξει 3 τουλάχιστον απλά γλυπτά από µαλακό υλικό (γύψο, ξύλο, πλαστελίνη, πηλό 

κλπ). 
7. Να έχει επισκεφθεί µία τουλάχιστον έκθεση γλυπτικής. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει λίγα για την ιστορία της ζωγραφικής. 
2. Να παρουσιάσει συλλογή φωτογραφιών από 10 ζωγραφικούς πίνακες. 
3. Να γνωρίζει 5 Έλληνες και 5 ξένους διάσηµους ζωγράφους και 5 γνωστούς πίνακες. 
4. Να ξέρει τα χρώµατα (βασικά και δευτερεύοντα) και πώς µπορούν να παραχθούν από 

συνδυασµό άλλων χρωµάτων. 
5. Να διατηρεί στη σωστή κατάσταση τα χρώµατα και τα πινέλα του. 
6. Να ζωγραφίσει ένα απλό πίνακα µε οποιοδήποτε θέµα για την Αγέλη ή το σπίτι του. 
7. Να σκιτσάρει σε χαρτί: 

� ένα πρόσωπο 
� ένα δένδρο ή φυτό 
� ένα σπίτι. 

8. Να έχει πάει σε µία τουλάχιστον έκθεση ζωγραφικής ή πινακοθήκη και να µπορεί να 
περιγράψει γιατί του άρεσε ένας πίνακας. 

9. Να µπορεί να αναγνωρίσει 3 τεχνικές ζωγραφικής (π.χ. λάδι, παστέλ, ακουαρέλα κλπ). 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ασχολείται µε ένα είδος σχεδίου (γραµµικό ή ελεύθερο) προσαρµοσµένο στην παιδική 

ηλικία. 
2. Να γνωρίζει να χειρίζεται το µολύβι, την ξύστρα, τη γόµα καλά και να ξέρει τι νούµερο 

µολύβι χρειάζεται για κάθε σχέδιο. 
3. Να ξέρει τα διάφορα είδη χαρτιών σχεδίου, τη χρήση της σινικής µελάνης ή του 

κάρβουνου. 

Γλυπτικής     

Ζωγραφικής      

Σκιτσογράφου   



4. Να µπορεί να σκιτσάρει ένα κτίριο, ένα αντικείµενο ή ένα πρόσωπο. 
5. Να παρουσιάσει µία µικρή έκθεση µε σκίτσα στην Αγέλη ή σε κάποια εκδήλωση µαζί µε 

άλλους συνοµηλίκους του. 
6. Να γνωρίζει 3 σκιτσογράφους ή γελοιογράφους και να ξεχωρίζει τα έργα τους από την 

τεχνοτροπία τους. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα για την ιστορία του θεάτρου σκιών και τα κυριότερα πρόσωπά 

του. 
2. Να γνωρίζει να φτιάχνει φιγούρες του θεάτρου σκιών. 
3. Να γνωρίζει 3 γνωστούς καραγκιοζοπαίχτες. 
4. Να συντονίσει ένα µικρό σκετς θεάτρου σκιών, στήνοντας µπερντέ και χρησιµοποιώντας 

φιγούρες. 
5. Να µιµείται τις φωνές 3 ηρώων του Καραγκιόζη και να τραγουδά τα τραγούδια τους. 
6. Να γνωρίζει 4 έργα Καραγκιόζη και να µπορεί να τα διηγείται. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να φτιάξει 4 κούκλες για κουκλοθέατρο. 
2. Να προετοιµάσει και να παρουσιάσει µε αυτές µία ιστορία στην Αγέλη, µε τη βοήθεια 

Λυκόπουλων. 
3. Να γνωρίζει 3 γνωστούς ήρωες του κουκλοθέατρου στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι 

δηµιουργοί τους. 
4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί το µαγνητόφωνο, τα φώτα, τα σκηνικά. 
5. Να ξέρει 4 έργα Κουκλοθέατρου και να µπορεί να τα διηγείται. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 2 από τα παρακάτω: 
1. Να πραγµατοποιεί το A ή το B. 

(Α) να φτιάξει µε οποιοδήποτε υλικό ένα παιχνίδι. 
� να φτιάξει σε χαρτόνι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 
� να επισκευάσει ένα παιχνίδι. 

(Β) να συναρµολογήσει ένα µοντέλο από κουτί. 
2. Να ξέρει πώς παίζονται 5 επιτραπέζια παιχνίδια και να µπορεί να τα εξηγήσει και στα 

υπόλοιπα Λυκόπουλα της εξάδας του. 
3. Να τακτοποιεί στην Αγέλη ή στο δωµάτιό του τα παιχνίδια. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της τυπογραφίας. 
2. Να γνωρίζει πόσα είδη τυπογραφίας και εκτύπωσης έχουµε και να τα ξεχωρίζει. 
3. Να φτιάξει στάµπες χρησιµοποιώντας απλά υλικά, όπως φελλό, πατάτες κλπ. και να 

γράψει µία λέξη 5 τουλάχιστον γραµµάτων. 

Καραγκιοζοπαίχτη 

Κουκλοθέατρου  

Παιχνιδά 

Τυπογράφου  



4. Να κάνει συλλογή µε 5 διαφορετικούς τύπους 'γραµµάτων' κοµµένα από περιοδικά και 
εφηµερίδες. 

5. Να ξέρει τη σειρά εργασιών εκτύπωσης για µία εφηµερίδα ή ένα βιβλίο. 
6. Να γνωρίζει τη χρήση των αυτοκόλλητων γραµµάτων και να µπορεί να ετοιµάσει τη 

µακέτα µίας πρόσκλησης, µίας διαφήµισης κλπ. (χωρίς χρήση Η/Υ). 
7. Να µπορεί να ετοιµάσει τη διάταξη και την παρουσίαση της ύλης µίας µονοσέλιδης 

εφηµερίδας που θα εκδώσει η εξάδα του και να συντονίσει την προετοιµασία της. 
8. Να γνωρίζει τί θα πει τυπογραφικό στοιχείο, στοιχειοθέτηση, κλισέ, φωτοσύνθεση. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί ένα οδηγό ζαχαροπλαστικής. 
2. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά τον εξοπλισµό της κουζίνας του σπιτιού του (κίνδυνοι). 
3. Να γνωρίζει τους διάφορους τύπους αλευριού για γλυκά, τί είναι το baking powder και σε 

τί χρησιµεύει, τί είναι η µαγιά, η σόδα, η βανίλια, η σαντιγί. 
4. Να φτιάξει µία κρέµα ή µία φρουί ζελέ ή ένα ρυζόγαλο. 
5. Να κάνει µε τη βοήθεια της µητέρας του κάποιο γλύκισµα. 
6. Να βρει 3 σχετικά εύκολες συνταγές για γλυκά κατά προτίµηση παραδοσιακά. 
7. Να γαρνίρει µία τούρτα ή ανάλογο γλυκό µε σαντιγί, κερασάκια κλπ. 
8. Να ξέρει το βασικό τρόπο παρασκευής γλυκών του κουταλιού και να µπορεί να ξεχωρίζει 

5 από αυτά. 
9. Να ξέρει να αραιώνει και να ετοιµάζει λεµονάδες, πορτοκαλάδες, βυσσινάδες κλπ από 

συµπυκνωµένους χυµούς. 
10. Να µπορεί να «ανοίξει» φύλλο µε τη βοήθεια της µητέρας του. 
11. Να µπορεί να χωρίζει το ασπράδι από τον κρόκο του αβγού και να χτυπάει αβγά. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί έναν οδηγό µαγειρικής. 
2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά την κουζίνα που έχει στο σπίτι του γνωρίζοντας 

τους κινδύνους της. 
3. Να ξέρει σε τί χρησιµεύουν τα διάφορα µαγειρικά σκεύη και οι αντίστοιχες συσκευές 

(µίξερ κλπ). 
4. Να ξέρει να φτιάχνει καφέ, τσάι ή κάποιο άλλο ρόφηµα. 
5. Να βράζει ή να τηγανίζει ένα αβγό. 
6. Να φτιάξει ένα απλό φαγητό (µακαρόνια, πιλάφι, µπιφτέκια κλπ). 
7. Να γνωρίζει τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής και να κάνει µία σαλάτα ή µία 

φρουτοσαλάτα. 
8. Να απαριθµήσει 5 παραδοσιακά ελληνικά φαγητά ή γλυκά. 
9. Να βοηθήσει τη µητέρα του στην παρασκευή ενός δύσκολου φαγητού. 
10. Να βοηθήσει στην προετοιµασία πρωινού, µεσηµεριανού και βραδινού φαγητού στην 

κατασκήνωση. 
11. Να µπορεί να υπολογίσει χοντρικά τις ποσότητες υλικών που χρειάζονται για την 

ετοιµασία ενός φαγητού. 
  

 

Ζαχαροπλαστικής  

Μαγειρικής  

Υφαντικής  



Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τί είναι ο αργαλειός και πώς λειτουργεί. 
2. Να παρουσιάσει µία σειρά από 5 φωτογραφίες σχετικές µε την υφαντική και να ξέρει λίγα 

πράγµατα για την ιστορία της τέχνης αυτής. 
3. Να υφάνει σε µικρό αυτοσχέδιο ή κανονικό αργαλειό ένα απλό υφαντό. 
4. Να σχεδιάσει 3 παραδοσιακά µοτίβα υφαντών. 
5. Να ξέρει ποια είναι τα βασικά υλικά υφαντουργίας. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη βελονών και σε τί χρησιµεύουν. 
2. Να ξέρει να ρίχνει και να κλείνει πόντους. 
3. Να πλέκει λάστιχο ή κάποια άλλη πλέξη. 
4. Να πλέξει κάτι απλό (κασκόλ). 
5. Να ξέρει πώς προστατεύουν τα µάλλινα από το σκόρο. 
6. Να γνωρίζει από πού παίρνουµε το µαλλί και ποιά κατεργασία υφίσταται ώσπου να το 

χρησιµοποιήσουµε. 
7. Να µπορεί να τυλίξει κουβάρι από κούκλα. 
8. Να ξέρει να ξηλώσει ένα πλεκτό και να τυλίξει το νήµα. 
9. Να µπορεί να υπολογίσει πόσο µαλλί χρειάζεται για ένα συγκεκριµένο πλεκτό. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 2 από τα παρακάτω: (το Νο 2 οπωσδήποτε) 
1. Να µπορεί να υπολογίσει την ποσότητα υλικών που θα χρειαστεί για µία πλεκτική. 
2. Να ξέρει να διαλέγει στη φύση τα υλικά που του χρειάζονται και να µπορεί να κάνει δύο 

από τα παρακάτω: 
� να πλέξει ένα καλάθι από καλάµι, λυγαριά ή άλλο υλικό. 
� να πλέξει από ψάθα ή χόρτο κάτι χρήσιµο. 
� να πλέξει µε λουρίδες δέρµατος ή ύφασµα κάτι χρήσιµο 
� να πλέξει δίχτυ από σπάγκο ή άλλο υλικό και να τοποθετήσει µέσα µπάλα ή άλλα 

υλικά. 
3. Να σκιτσάρει ή να φέρει φωτογραφίες µε 5 αντικείµενα πλεκτά που χρησιµοποιούµε στην 

καθηµερινή µας ζωή. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα για τα παραδοσιακά κεντήµατα. Να παρουσιάσει 5 σκίτσα και 5 

φωτογραφίες µε παραδοσιακά µοτίβα κεντήµατος. 
2. Να γνωρίζει τί χρειάζεται για να κεντήσει και να ετοιµάσει ένα κουτί ή καλάθι µε όλα όσα 

χρειάζονται για το κέντηµα. 
3. Να ξέρει 3 είδη βελονιάς. 
4. Να φτιάξει ένα απλό κέντηµα µε οποιονδήποτε τρόπο, θέλει. 
5. Να επισκεφθεί ένα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. 
6. Να µπορεί να ξεσηκώσει ένα απλό σχέδιο κεντήµατος. 
7. Να µπορεί να υπολογίσει την ποσότητα υλικών που θα χρειαστεί για ένα κέντηµα. 

Πλεκτικής  

Καλαθοπλεκτικής  

Κεντήµατος  



  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ετοιµάσει κουτί µε είδη ραπτικής. 
2. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά τη βελόνα και την κλωστή. 
3. Να ξέρει να ράβει: 

� ένα σήµα στη στολή του 
� ένα κουµπί 
� να κάνει στρίφωµα 

4. Να µαντάρει σωστά µία κάλτσα. 
5. Να γνωρίζει 3 µεγάλους µαιτρ της ραπτικής και να παρουσιάσει 5 φωτογραφίες µε 

µοντέλα γνωστών ραπτών ή να σχεδιάσει µε χρώµατα πώς θα ήθελε να είναι η στολή του. 
6. Να µπορεί να γαζώσει µικρό µήκος σε ύφασµα χωρίς να «µασάει» την κλωστή, να παίρνει 

τα µέτρα και να ξέρει τί είναι το πατρόν. 
7. Να φτιάξει ένα πατρόν για ένα κοντό παντελόνι µε εφηµερίδες. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να στολίσει ένα βάζο µε λουλούδια. 
2. Να γνωρίζει τους κλασικούς συνδυασµούς χρωµάτων. 
3. Να αξιολογεί σωστά τη διακόσµηση ενός χώρου. 
4. Να φτιάξει ένα σχέδιο για τη διακόσµηση της Αγέλης στην περίοδο ενός Μηνιαίου 

Θέµατος λέγοντας 5 απλές ιδέες διακόσµησης. 
5. Να φτιάξει ένα διακοσµητικό για την Αγέλη. 
6. Να παρουσιάσει συλλογή από 5 φωτογραφίες µε θέµα τη διακόσµηση εσωτερικών χώρων. 
7. Να γνωρίζει 5 διαφορετικά υλικά που συντελούν στη διαµόρφωση ενός χώρου (χρώµατα, 

ταπετσαρίες, µακέτες, φωτιστικά, έπιπλα κλπ). 
8. Να βοηθά στη διακόσµηση της Αγέλης. 
9. Να του έχουν αναγνωριστεί και 2 άλλες ερασιτεχνικές ασχολίες στις τεχνικές 

δεξιότητες. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να φροντίζει σωστά τη φωτογραφική του µηχανή ή να προσέχει και να σέβεται αυτή που 

δανείζεται. 
2. Με φωτογραφική µηχανή δική του ή της Aγέλης και σε συνεργασία µε τον Ακέλα του να 

φωτογραφίσει για ένα χρονικό διάστηµα τις δραστηριότητες της Αγέλης του. 
3. Να γνωρίζει λίγες βασικές πληροφορίες γύρω από την ιστορία της φωτογραφίας. 
4. Να ξέρει τα µέρη µιας φωτογραφικής µηχανής. 
5. Να ξέρει να τοποθετεί αλλά και να αλλάζει το φιλµ σε µια φωτογραφική µηχανή (σε 

αναλογική µηχανή) ή να µεταφέρει τις φωτογραφίες σε pc ή σε φωτογραφείο για 
εκτύπωση (για ψηφιακή µηχανή) 

6. Να οργανώσει το φωτογραφικό άλµπουµ της Aγέλης του. 
7. Να κάνει µία έκθεση στην Aγέλη του µε φωτογραφίες του π.χ. από τις διακοπές του. 
8. Να γνωρίζει λίγα για το πώς φωτογραφίζουµε και για το τί πρέπει να προσέχουµε. 
  

Ραπτικής 

∆ιακοσµητή 

Φωτογράφου  



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει ποια εργαλεία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός Αεροµοντέλου 

(ιπτάµενου). 
2. Να φτιάξει ένα Αεροµοντέλο από ΒΑLSΑ. (Από αυτά που είναι εγκεκριµένα από την 

Εφορεία A/Π, για τον Κλάδο Λυκοπούλων). 
3. Να συναρµολογήσει και να βάλει στη γωνία της εξάδας του, ένα πλαστικό Αεροµοντέλο. 
4. Να ξέρει τα κυριότερα µέρη ενός Αεροσκάφους. 
5. Να γνωρίζει πώς λειτουργούν τα κινητά µέρη ενός Αεροσκάφους (πηδάλια). 
6. Να κατονοµάζει τους τύπους των ιπτάµενων Αεροµοντέλων. 
7. Να µπορεί να διαβάσει σχέδιο κατασκευής Αεροµοντέλων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αεροµοντελιστή 



 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Στις 30 Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κοινωνικής Συνεργασίας θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα 
πράγµατα που θα σε βοηθήσουν να είσαι ευχάριστος και χρήσιµος στο σπίτι, στην Αγέλη, στο 
σχολείο, στη γειτονιά. 
Θα σου είναι τότε πιο εύκολο να βοηθάς τον εαυτό σου και τους γύρω σου και να κάνεις κάθε 
µέρα µια καλή πράξη σύµφωνα µε το Νόµο των Λυκοπούλων. 
Με τη βοήθεια του Ακέλα σου, διάλεξε µερικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κοινωνικής 
Συνεργασίας και κάνε τις πράξη.  
 

1. Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
2. ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
4. ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
5. ΦΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
6. ΣΩΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
7. ΚΑΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
8. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
9. ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
10. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  
11. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
12. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
13. ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
14. ΦΙΛΟΥ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
15. ΞΕΝΑΓΟΥ 
16. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
17. ΟΙΚΟΚΥΡΗ 
18. ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 
19. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
20. ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ 
21. ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
22. ΒΟΗΘΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
23. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 
24. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
25. ΨΥΧΑΓΩΓΟΥ 
26. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΓΙΟΡΤΩΝ 
27. ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ 
28. ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
30. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  

 
 
 
 
 
 



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: (το No 2 οπωσδήποτε). 
1. Να ξέρει το περιεχόµενο ενός πρόχειρου φαρµακείου και σε τί χρησιµεύουν τα διάφορα 

φάρµακα που περιέχει. Επίσης, να είναι σε θέση να µπορεί να συντηρεί και να ετοιµάζει 
το φαρµακείο της Αγέλης. 

2. Να γνωρίζει 6 από τα παρακάτω: 
� Πώς περιποιούνται ένα απλό τραύµα. 
� Πώς αντιµετωπίζεται ένα τσίµπηµα εντόµου. 
� Πώς περιποιούνται ένα απλό κάψιµο. 
� Πώς σταµατά η αιµορραγία της µύτης. 
� Πώς περιποιούνται ένα τσίµπηµα από µέδουσα ή τσούχτρα. 
� Πώς γίνεται µία επίδεση στο κεφάλι, στο πόδι και στο χέρι µε τριγωνικό επίδεσµο. 
� Πώς γίνονται οι κρεµάθρες χρησιµοποιώντας το µαντήλι. 
� Πώς παίρνουν τη θερµοκρασία και το σφυγµό. 

3. Να µπορεί να ψήσει ένα ζεστό ή να δώσει ένα φάρµακο. 
4. Να γνωρίζει τί πρέπει να κάνει όταν βρεθεί παρών σε ένα τροχαίο ατύχηµα ή σε µία 

κατάσταση άµεσης ανάγκης. 
5. Να γνωρίζει πώς θα ειδοποιήσει το γιατρό και να είναι σε θέση να βρει εφηµερεύουν 

φαρµακείο. 
6. Να γνωρίζει πώς πρέπει να περιποιηθεί ένα οποιοδήποτε χτύπηµα που δεν αιµορραγεί 

εξωτερικά (στραµπούληγµα, κάταγµα κλπ). 
7. Να ξέρει πότε θα πρέπει να ειδοποιήσει το 100, την Άµεση ∆ράση Αστυνοµίας, το 199 ή 

το 166. 
8. Να ξέρει τις βασικές ενέργειες σε µία λιποθυµία. 
9. Να ξέρει τα συµπτώµατα της δηλητηρίασης και τις βασικές ενέργειες αντιµετώπισής της. 
10. Να αντιλαµβάνεται τη σηµασία της καθαριότητας στα τραύµατα και τη σηµασία της 

καθαριότητας του νερού στην κατασκήνωση. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία. 
2. Να χρησιµοποιεί σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού του. 
3. Να ξέρει τους κινδύνους δηλητηρίασης από το υγραέριο. 
4. Να ξέρει τους κινδύνους πυρκαγιάς στο σπίτι ή στη φύση. 
5. Να γνωρίζει τα βασικά σήµατα του ΚΟΚ. 
6. Να φτιάξει ένα δεκάλογο ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς. 
7. Να ξέρει πώς να κολυµπά µε ασφάλεια στη θάλασσα. 
8. Να επισηµαίνει στην εστία ή στην κατασκήνωση διάφορες πιθανές αιτίες ατυχηµάτων 

(πρίζες, φωτιές κλπ). 
9. Να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής στην κατασκήνωση. 
 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει κατάλογο ονοµάτων, διευθύνσεων και τηλεφώνων όλων των Βαθµοφόρων και 

Λυκοπούλων της Αγέλης. 
2. Να κάνει έναν κατάλογο µε χρήσιµες διευθύνσεις και τηλέφωνα πρώτης ανάγκης χρήσιµα 

στο σπίτι και στην Αγέλη. 

Α’ Βοηθειών  

Πρόληψης Ατυχηµάτων  

Γραµµατέα  



3. Να γνωρίζει τί γράφουν σε µία ευχετήρια κάρτα ή ένα γράµµα µε ευχές και να µπορεί να 
το ταχυδροµεί απλό ή συστηµένο. 

4. Να ξέρει να γράψει ένα γράµµα µε συγκεκριµένο θέµα ή επιστολή από µόνος του ή µε 
υπαγόρευση. 

5. Να µπορεί να στέλνει ένα e-mail. 
6. Να είναι ορθογράφος. 
7. Να µπορεί να τηρήσει για ένα µήνα το ηµερολόγιο της Αγέλης. 
8. Να ξέρει να φτιάχνει µία αίτηση. 
9. Να γνωρίζει τη λειτουργία ενός κειµενογράφου (word κλπ.) και να µπορεί να 

δακτυλογραφήσει - πληκτρολογήσει ένα απλό κείµενο 5 σειρών χωρίς πολλά λάθη. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα από την ιστορία του Τύπου, τη σηµασία του, τί είναι Ηµερήσιος και τι 

Περιοδικός Τύπος. 
2. Να γνωρίζει σε γενικές γραµµές πώς βγαίνει µία εφηµερίδα. 
3. Να γνωρίζει τους τίτλους 5 εφηµερίδων πανελλαδικής ή τοπικής κυκλοφορίας και να 

παρουσιάσει µία συλλογή από 20 τουλάχιστον τίτλους (ονόµατα) ελληνικών και ξένων 
εφηµερίδων και περιοδικών. 

4. Να γνωρίζει τις διάφορες στήλες που περιλαµβάνει συνήθως η ύλη µίας εφηµερίδας και 
σε τί αφορούν. 

5. Να αρθογραφεί στην εφηµερίδα της Αγέλης ή να συντονίσει την έκδοση 2-3 τευχών 
εφηµερίδας της Εξάδας ή της Αγέλης. 

6. Να παρουσιάσει στην Αγέλη ένα ρεπορτάζ από µία εκδροµή ή µία ειδική βραδιά, που θα 
περιλαµβάνει περιγραφές, 2-3 συνεντεύξεις, φωτογραφίες, ανέκδοτα κλπ. 

7. Να γνωρίζει ποιά είναι τα 5 µεγαλύτερα σήµερα προβλήµατα στον κόσµο και να γράψει 
αντίστοιχα 5 ευχές για την επίλυσή τους. 

8. Να έχει µία συνολική εικόνα του κόσµου, να γνωρίζει τις 6 ηπείρους και τις κυριότερες 
φυλές, να γνωρίζει επίσης 2-3 οργανισµούς (ΟΗΕ, ΕΟΚ, UNESCO, UNICEF κλπ) και µε 
τι ασχολούνται. 

9. Να παρουσιάσει µία συλλογή που να περιλαµβάνει: 
� 10 επίκαιρες φωτογραφίες από όλο τον κόσµο. 
� 2 επίκαιρα θέµατα δοσµένα από 3 διαφορετικές εφηµερίδες ή περιοδικά. 
� 3 ειδήσεις της εκλογής του, που να ενδιαφέρουν τα παιδιά. 

10. Να είναι συνδροµητής σε ένα παιδικό περιοδικό. 
11. Να συντάξει ένα κείµενο για µία δράση της Αγέλης και να το στείλει σε ένα περιοδικό ή 

µία εφηµερίδα. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω (σε γενικές γραµµές): 
1. Να γνωρίζει την ιστορία του ΣΕΠ και την ιστορία του Παγκόσµιου Προσκοπισµού. 
2. Να γνωρίζει το σήµα του Ελληνικού και Παγκόσµιου Προσκοπισµού και να µπορεί να 

εξηγήσει πώς o Προσκοπισµός πετυχαίνει την παγκόσµια συναδέλφωση. 
3. Να πιάνει εύκολα φιλίες όχι µόνο στην Αγέλη αλλά και στη γειτονιά και στο σχολείο. 
4. Να έχει αλληλογραφία µε ένα άλλο Λυκόπουλο ή φίλο σε άλλο µέρος της Ελλάδος ή στο 

εξωτερικό. 

∆ηµοσιογράφου 

Φίλου προς όλους 



5. Να ξέρει τί είναι η Ηµέρα Σκέψης και να µπορεί να ετοιµάσει κάτι για αυτή (τραγούδι, 
σκετς, ποίηµα, παιχνίδι, κλπ). 

6. Να λάβει µέρος σε δράση µε άλλη Αγέλη ή σε ειδική βραδιά, µε προσκεκληµένους τα 
παιδιά της γειτονιάς, όπου θα διευθύνει ένα παιχνίδι ή ένα τραγούδι για όλους. 

7. Να γνωρίζει τί είναι οι «Οδηγοί» και τί τα «Πουλιά». 
8. Να παρουσιάσει µία συλλογή µε: 

� 5 φωτογραφίες Προσκόπων από άλλες χώρες. ή 
� 5 γραµµατόσηµα Προσκοπικά από άλλες χώρες. ή 
� να σκιτσάρει 5 Προσκοπικά σήµατα άλλων χωρών. ή 
� 4 Προσκοπικά τραγούδια που να τραγουδιούνται σε όλο τον κόσµο. 

  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχουν αναγνωριστεί 2 ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον τοµέα της Κοινωνικής 

Συνεργασίας. 
2. Να βοηθήσει τουλάχιστον για 15 µέρες ηλικιωµένο ή ανήµπορο άτοµα: 

� συνοδεύοντάς το στα ψώνια και βοηθώντας στη µεταφορά, ή 
� ψωνίζοντάς του, ή 
� κάνοντάς του θελήµατα. 

3. Να βοηθήσει στα µαθήµατα του ένα µικρότερο παιδί ή να το προσέχει. 
4. Να φέρει ένα φίλο του στην Αγέλη. 
5. Να αναλάβει να ξεναγήσει ένα νέο Λυκόπουλο και να το βοηθήσει να ενταχθεί στην 

Αγέλη. 
6. Να είναι αγαπητός στον κοινωνικό του περίγυρο. 
7. Να κάνει κάθε µέρα µία Καλή Πράξη τηρώντας για ένα µήνα τουλάχιστον σχετικό 

ηµερολόγιο. 
8. Να ξέρει πώς να συµπεριφέρεται σωστά: 

� στο σχολείο 
� στο σπίτι 
� στους δηµόσιους χώρους 
� στα σπίτια των φίλων του 

9. Να είναι καθαρός και να ντύνεται µε ευπρέπεια. 
10. Να µετέχει ενεργά στη ζωή της Αγέλης βοηθώντας τον Ακέλα σε µία τουλάχιστον δράση 

κοινωνικής προσφοράς. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποιό είναι το Πολίτευµα της Χώρας µας και τί είναι το Σύνταγµα. 
2. Να γνωρίζει µερικά για τη Βουλή, επίσης τα ονόµατα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και 

του Πρωθυπουργού. 
3. Να του έχει αναγνωριστεί µία από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: 

Κοινοτικής Ανάπτυξης, Γνωριµίας µε την πόλη-το χωριό ή Φίλου της καθαρής πόλης. 
4. Να γνωρίζει τί είναι οι νόµοι και πώς γίνονται. 
5. Να γνωρίζει τους κυριότερους σταθµούς στη νεότερη Ελληνική ιστορία. 
6. Να γνωρίζει πού είναι το ∆ηµαρχείο και ποιός είναι ο ∆ήµαρχος ή αντίστοιχα πού είναι 

το Κοινοτικό Γραφείο και ποιός είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 

Σωστής Κοινωνικής Συµπεριφοράς 

Καλού Πολίτη  



7. Να γνωρίζει τί είναι και πώς γίνονται οι εκλογές. 
8. Να εξηγήσει µε απλά λόγια τί σηµαίνει “∆ηµοκρατία”. 
9. Να ζωγραφίσει σωστά την Ελληνική Σηµαία και να τραγουδάει σωστά τον Εθνικό Ύµνο. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 4 µεγάλους πολέµους που συντάραξαν τον κόσµο από τα αρχαία χρόνια και 

τί ζηµιές προκάλεσαν στην ανθρωπότητα 
2. Να παρουσιάσει µία σειρά από φωτογραφίες ή τίτλους εφηµερίδων που να µιλούν ή να 

δείχνουν τα κακά του πολέµου. 
3. Να γνωρίζει τί είναι o ΟΗΕ και ποιές χώρες περιλαµβάνει, καθώς και τί είναι η 

UNICEF. 
4. Να µπορεί να πραγµατοποιεί ένα από τα παρακάτω: 

� να γράψει ένα ποίηµα σχετικό µε την Ειρήνη 
� να ζωγραφίσει µία εικόνα που να δείχνει τα αγαθά της Ειρήνης 
� να παρουσιάσει στην Αγέλη 5 ποιήµατα γνωστών ποιητών που µιλούν για την Ειρήνη 
� να ηχογραφήσει ή να τραγουδήσει 3 τραγούδια µε θέµα την Ειρήνη. 

5. Να έχει αποδείξει µε τη συµπεριφορά του ότι προσπαθεί να έχει παντού µόνο φίλους. 
6. Να µπορεί να εξηγήσει µε απλά λόγια πώς ο Προσκοπισµός συµβάλλει στην εδραίωση της 

Ειρήνης. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της πόλης ή του χωριού του. 
2. Να γνωρίζει τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης ή του χωριού του και να παρουσιάσει 

συλλογή από 5 φωτογραφίες ή σκίτσα τους. 
3. Να ξέρει πού βρίσκονται το ∆ηµαρχείο (ή το Κοινοτικό Γραφείο), το Νοσοκοµείο, η 

κεντρική αγορά, οι διάφορες υπηρεσίες κλπ. 
4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί χάρτη της πόλης του και να εντοπίζει σε αυτόν τα παραπάνω. 
5. Να γνωρίζει τί πληθυσµό έχει, τί παράγει o τόπος και µε τί ασχολούνται οι κάτοικοι 

(ανάλογα µε τον τόπο διαµονής του παιδιού). 
6. Να διηγηθεί στην Αγέλη ένα έθιµο ή µία ιστορία από τις παραδόσεις της περιοχής του. 
7. Να γνωρίζει µερικά προβλήµατα της πόλης ή του χωριού του και τί θα µπορούσε να 

προτείνει για την επίλυσή τους. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 5-6 βασικούς δρόµους της γειτονιάς του. 
2. Να γνωρίζει πού βρίσκονται τα πλησιέστερα καταστήµατα, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

(Ταχυδροµείο, Τράπεζες, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο, Εκκλησία, 
αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι κλπ. 

3. Να µπορεί να φτιάξει σχεδιάγραµµα του τετραγώνου που βρίσκεται το σπίτι του, 
σηµειώνοντας πού βρίσκονται οι διάφορες χρήσιµες Υπηρεσίες ή καταστήµατα, αν 
υπάρχουν σε αυτό. 

4. Να ξέρει ποιες συγκοινωνίες εξυπηρετούν τη γειτονιά του. 
5. Να µπορεί να καθοδηγήσει κάποιον από ένα µέρος στην Εστία του και αντίστροφα. 

Φίλου της Ειρήνης 

Γνωριµίας µε την Πόλη - το χωριό 

Φίλου της γειτονιάς 



6. Να γνωρίζει τα προβλήµατα της γειτονιάς του και τί θα µπορούσε να προτείνει σαν λύση. 
7. Να πάρει συνέντευξη από 3 κατοίκους της περιοχής για τα προβλήµατα της γειτονιάς και 

τις προτάσεις για τις λύσεις τους. 
8. Να βρει και να σχεδιάσει 2 από τις ωραιότερες οικοδοµές στη γειτονιά του ή να 

ζωγραφίσει ένα χαρούµενο στιγµιότυπο από τη γειτονιά του. 
9. Να έχει πάρει µέρος µαζί µε άλλα Λυκόπουλα σε µια δράση προσφοράς στη γειτονιά. 
10. Να οργανώσει µία συγκέντρωση των φίλων του, όπου θα φροντίσει: 

� να παίξουν τρία παραδοσιακά παιχνίδια ή 
� να παρακολουθήσουν κάτι το διασκεδαστικό (π.χ.. Καραγκιόζη ταινία, κουκλοθέατρο, 

τηλεόραση κλπ)ή 
� να απασχοληθούν ευχάριστα µε οποιοδήποτε τρόπο. 

11. Να ξέρει τα ονοµατεπώνυµα και πού µένουν τα παιδιά της παρέας του, τι τους αρέσει και 
τι τους στενοχωρεί. 

  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να πετάει τα σκουπίδια σε καλάθια ή δοχεία αποκοµιδής απορριµµάτων και γενικά να 

συµβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας. 
2. Να φροντίζει να κατεβάζει τα σκουπίδια της οικογένειας λίγο πριν περάσει το όχηµα του 

∆ήµου, σε γερές και καλά κλεισµένες σακούλες. 
3. Να φροντίζει τη γενική οµορφιά του σπιτιού του {διατηρώντας το µπαλκόνι καθαρό και 

τακτοποιηµένο). 
4. Να διατηρεί γλάστρες µε λουλούδια. 
5. Να συµµετάσχει µε την Αγέλη σε µία δράση για την καθαρή πόλη. 
6. Να γνωρίζει τα προβλήµατα ρύπανσης της πόλης του και να τα παρουσιάζει. 
7. Να κάνει σε χαρτόνι ένα κολλάζ για τη ρύπανση. 
8. Να φιλοτεχνήσει έναν πίνακα µε «5 χρυσές συµβουλές» για την καθαριότητα της πόλης, 

να τον κρεµάσει στη γωνία της εξάδας του. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ανακαλύψει, παίρνοντας συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής του, ποια είναι τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα τις πόλης ή του χωριού του. 
2. Να αναζητήσει λύσεις κουβεντιάζοντας µε τους γονείς του, τους δασκάλους του, τον 

ιερέα της Ενορίας, τους Βαθµοφόρους του κλπ. 
3. Να λάβει µέρος σε 3 δράσεις κοινοτικής ανάπτυξης της Αγέλης ή του σχολείου του. 
4. Να φτιάξει µία ταµπέλα που να προτρέπει τους άλλους να ξεπεράσουν κάποιο πρόβληµα 

τις περιοχής. 
5. Να οργανώσει µία πολιτιστική εκδήλωση για την παρέα της γειτονιάς του. 
6. Να του έχει αναγνωρισθεί µία από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: Γνωριµίας 

µε την Πόλη-το Χωριό, Φίλου τις Καθαρής Πόλης, Ξεναγού ή Καλού Πολίτη. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να ζωγραφίζει το χάρτη της Ευρώπης. 
2. Να αναγνωρίζει τις σηµαίες των χωρών της Ευρώπης. 

Φίλου της καθαρής πόλης 

Φίλου της κοινοτικής ανάπτυξης 

Ευρωπαίου Πολίτη 



3. Να γνωρίζει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
4. Να γνωρίζει πόσα και ποια είναι τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 
5. Να γνωρίζει πότε έγινε µέλος της Ε.Ε. η Ελλάδα. 
6. Να ξέρει πότε έγινε η εισαγωγή του ευρώ στην Ελληνική Οικονοµία. 
7. Να ξέρει σε ποιες χώρες από αυτές υπάρχουν Πρόσκοποι. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει µε ποιες χώρες συνορεύει η Ελλάδα. 
2. Να αναγνωρίζει τις σηµαίες αυτών των χωρών. 
3. Να γνωρίζει σε ποιες χώρες των Βαλκανίων υπάρχουν Πρόσκοποι. 
4. Να γνωρίζει ποιο είναι το νόµισµα της κάθε χώρας 
5. Να γνωρίζει την πρωτεύουσα και το πολίτευµα κάθε χώρας των Βαλκανίων. 
6. Να γνωρίζει ποια είναι η επίσηµη θρησκεία, των πολιτών αυτών των χωρών. 
7. Να µπορεί να εντοπίσει στο χάρτη την Ελλάδα και τις γειτονικές της χώρες. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να δίνει µε ευγένεια και ταχύτητα σαφείς οδηγίες σε κάποιον ξένο που ψάχνει 

κάποια διεύθυνση στη γειτονιά του. 
2. Να ξέρει πού βρίσκονται: o Σιδηροδροµικός Σταθµός, το Αεροδρόµιο, το Λιµάνι, ο 

Σταθµός των υπεραστικών λεωφορείων και πώς πηγαίνουν σε αυτά, καθώς και πώς 
βγάζουν εισιτήρια. 

3. Να ξέρει πού βρίσκεται το πλησιέστερο Νοσοκοµείο, γιατρός, φαρµακείο, Αστυνοµικό 
τµήµα, ∆ηµαρχείο και ∆ηµόσια καταστήµατα. 

4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά το τηλέφωνο, τον Τηλεφωνικά κατάλογο και τον Χρυσό 
Οδηγό. 

5. Να ξέρει να µιλήσει σε 5' για τα µνηµεία και τα αξιοθέατα τις πόλης του 
χρησιµοποιώντας 5 φωτογραφίες ή σκίτσα. 

6. Να κάνει µία συλλογή από 5 φωτογραφίες µε διάφορα τουριστικά και αρχαιολογικά 
αξιοθέατα τις Ελλάδας και να τις χρησιµοποιήσει για να φτιάξει µία αφίσα τουριστική. 

7. Να επισηµάνει µε τι βοήθεια µεγαλύτερων µερικά στοιχεία που δυσφηµίζουν τον τουρισµό 
µας. 

8. Να ξέρει να βρίσκει στο χάρτη 5 µεγάλα τουριστικά κέντρα τις Ελλάδας και να ξέρει λίγα 
λόγια για αυτά. 

9. Να γράψει ένα κείµενο δύο σελίδων που να διαφηµίζει την Ελλάδα σαν χώρο για 
µαγευτικές εκδροµές. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: (το Νο 4 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει την ιστορία και την καταγωγή της οικογένειάς του και το “οικογενειακό 

δέντρο” µέχρι τον προπάππο και τα δεύτερα εξαδέλφια. 
2. Να γνωρίζει πότε γιορτάζουν την ονοµαστική τους εορτή οι γονείς του, τα αδέλφια του, 

οι παππούδες και οι γιαγιάδες του. 
3. Να βοηθά αποτελεσµατικά σε 6 από τα παρακάτω: 

� να µπορεί να κάνει µικροψώνια. 

Φίλου των Βαλκανίων 

Ξεναγού  

Φίλου της Οικογένειας  



� να έχει τακτοποιηµένο το δωµάτιό του. 
� να µπορεί να ψήσει καφέ και να τηγανίσει αβγό. 
� να κάνει µικροθελήµατα για τον πατέρα και τη µητέρα του. 
� να ακούει τους γονείς του. 
� να µπορεί να απλώσει και να µαζέψει την µπουγάδα. 
� να µπορεί να πλύνει τα πιάτα ή να µπορεί να στρώνει το κρεβάτι και το τραπέζι. 
� να βοηθά στο σιγύρισµα του σπιτιού. 
� να µπορεί να κρατήσει ένα τηλεφωνικό µήνυµα. 

4. Να αντιλαµβάνεται ότι το σπίτι δεν είναι µόνο γι' αυτόν αλλά για όλους. 
5. Να βοηθήσει στην οργάνωση µίας ευχάριστης συνάντησης της οικογένειας φροντίζοντας 

για γλυκά, µουσική και ό,τι άλλο θα βοηθούσε στη δηµιουργία της κατάλληλης 
ατµόσφαιρας. 

6. Να φτιάξει κάτι διακοσµητικό για το σπίτι. 
7. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση του οικοκύρη. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να διατηρεί καθαρό το δωµάτιό του και τους χώρους που χρησιµοποιεί: 

� σκουπίζοντάς το και αερίζοντάς το σωστά. 
� στρώνοντας σωστά το κρεβάτι του. 
� τακτοποιώντας σωστά τα ρούχα του και τα πράγµατά του. 

2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού του (τζάκι και 
συσκευές φυσικού αερίου). 

3. Να πλύνει και να σιδερώσει τη στολή του. 
4. Να ξέρει να ψωνίζει από τα καταστήµατα τροφίµων. 
5. Να ετοιµάσει ένα ρόφηµα ή ένα αβγό βραστό ή τηγανιτό. 
6. Να ράβει σωστά ένα κουµπί. 
7. Να ενηµερώνει τους γονείς του για τους λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ε.Υ.∆.Α.Π. - ∆.Ε.Υ.Α. 

(ανάλογα µε την περιοχή) κλπ. 
8. Να µπορεί να στρώσει και να µαζέψει το τραπέζι. 
9. Να µπορεί να πλύνει τα πιάτα και να τα τακτοποιήσει στη θέση τους. 
10. Να βοηθάει στο σερβίρισµα και τακτοποίηση της τραπεζαρίας στην κατασκήνωση. 
11. Να βοηθάει στην τακτοποίηση και καθαριότητα του µαγειρείου στην κατασκήνωση. 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να σχεδιάσει σε κάτοψη το σπίτι του. 
2. Να γνωρίζει τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. 
3. Να βοηθά στην καθαριότητα και τη συντήρηση του σπιτιού. 
4. Να επισκευάσει ή βάψει κάτι στο σπίτι του αφού προηγούµενα θα έχει συντάξει κατάλογο 

µε τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. 
5. Να φτιάξει ένα διακοσµητικό αντικείµενο ή κάτι χρήσιµο για το σπίτι του. 
6. Να φροντίζει τον κήπο ή τις γλάστρες του σπιτιού. 
7. Να φροντίζει για τα κατοικίδια ζώα του σπιτιού. 
8. Να ξέρει για τους διάφορους λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ε.Υ.∆.Α.Π. - ∆.Ε.Υ.Α. (ανάλογα 

µε την περιοχή) κλπ. 
  

Οικοκύρη   

Φίλου του σπιτιού   



 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει να υποδέχεται σωστά κάποιον ξένο στο σπίτι ή στην Αγέλη και 

� να τον συστήσει στους άλλους. 
� να του κρατήσει συντροφιά για λίγο. 
� να του προσφέρει κάτι. 

2. Να ετοιµάσει ένα δωµάτιο για κάποιον ξένο, στρώνοντας το κρεβάτι και βοηθώντας τον 
να τακτοποιηθεί (ξενάγηση στο σπίτι, πετσέτες κλπ). 

3. Να βοηθήσει στην ετοιµασία ενός γεύµατος (µαγείρεµα, στρώσιµο τραπεζιού κλπ) για 
κάποιο φιλοξενούµενο. 

4. Να φιλοξενήσει για λίγες µέρες κάποιον συγγενή ή φίλο εφαρµόζοντας τα παραπάνω. 
5. Να µπορεί να του προτείνει ένα στοιχειώδες πρόγραµµα ξενάγησης. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να κρατά σωστά ένα µωρό. 
2. Να ξέρει να ταΐζει σωστά µε το µπιµπερό ένα µωρό. 
3. Να καταλαβαίνει πότε ένα µωρό θέλει άλλαγµα και να βοηθά σε αυτό. 
4. Να ξέρει να απασχολήσει ένα µωρό µε παιχνίδια ή τραγούδια, καθώς επίσης και να το 

προστατεύει από διάφορους κινδύνους. 
5. Να µπορεί να πάει ένα µωρό περίπατο ξέροντας τί θα πρέπει να έχει µαζί του. 
6. Να µπορεί να στρώνει το κρεβατάκι ενός µωρού και να το βάζει να κοιµηθεί. 
 

  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
Α. Λυκόπουλα που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι 
1. Να γνωρίζει το Σύµβολο της Πίστης και το Πάτερ Ηµών. 
2. Να γνωρίζει πότε γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Κοίµηση, τον 

Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, την Πεντηκοστή, την Ανάληψη και την Εορτή των Τριών 
Ιεραρχών. 

3. Να γνωρίζει τι είναι η Αγία Γραφή και να µπορεί να διηγηθεί κάτι από τη ζωή του 
Χριστού (Θαύµα, παραβολή κλπ). 

4. Να γνωρίζει πότε γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της πόλης ή του χωριού του, το όνοµα 
του Μητροπολίτη της περιοχής του και πώς ονοµάζεται ο Αρχιεπίσκοπος. 

5. Να γνωρίζει τα 7 µυστήρια. 
Β. Λυκόπουλα άλλου θρησκεύµατος 
1. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της θρησκείας του. 
2. Να γνωρίζει τις σηµαντικότερες γιορτές. 
3. Να γνωρίζει ποιο είναι το ιερό κείµενο της θρησκείας του και 
4. Να γνωρίζει τα σχετικά µε την ιστορία της θρησκείας του και της ∆ιδασκαλίας της. 
5. Να αποδεικνύει έµπρακτα ότι εφαρµόζει τους κανόνες και τις βασικές αρχές της 

Θρησκείας του. 
  

Φιλοξενίας  

Βρεφοκοµίας  

Μελετητή της Θρησκείας  

Βοηθού της Εκκλησίας   



 
1. Να βοηθά τακτικά τον ιερέα της Ενορίας του στη Θεία Λειτουργία ή να βοηθά στη 

συντήρηση και καθαριότητα της Εκκλησίας ή να προσφέρει υπηρεσίες στις διάφορες 
εκδηλώσεις της εκκλησίας της Ενορίας του, σε συνεργασία πάντα µε τον ιερέα της 
περιοχής. 

2. Να γνωρίζει τα µέρη του ναού και τα ιερά σκεύη. 
3. Να ξέρει τις κυριότερες ιερουργίες. 
4. Να γνωρίζει τη διαβάθµιση του κλήρου. 
5. Να γνωρίζει πότε γιορτάζει η εκκλησία της περιοχής του και το τροπάριο του Άγιου 

Προστάτη της. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει διαβάσει 5 τουλάχιστον παιδικά βιβλία. 
2. Να γνωρίζει λίγα για το περιεχόµενο 15 παιδικών βιβλίων και να µπορεί να συστήσει ένα 

σε κάποιο φίλο του. 
3. Να γνωρίζει τα περί δανειστικής βιβλιοθήκης και να µπορεί να κρατήσει βιβλίο 

δανεισµού. 
4. Να κάνει µία ταξινόµηση σε µία βιβλιοθήκη και να φτιάξει ένα κατάλογο βιβλίων. 
5. Να γνωρίζει 3 κεντρικά βιβλιοπωλεία και ένα στη γειτονιά του. 
6. Να έχει επισκεφθεί µία δανειστική βιβλιοθήκη. 
7. Να βοηθήσει στη δηµιουργία ή λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην Αγέλη. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς στην πόλη και στην ύπαιθρο. 
2. Να ξέρει το τηλέφωνο της Πυροσβεστικής και πώς πρέπει να την ενηµερώσει για κάποιο 

ατύχηµα. 
3. Να γνωρίζει πώς σβήνεται µία πυρκαγιά και πότε χρησιµοποιούνται τα διάφορα 

πυροσβεστικά µέσα (άµµος, νερό, χώµα, πυροσβεστήρες). 
4. Να ξέρει να ανάβει σωστά φωτιά στο ύπαιθρο και να δείξει πώς την σβήνουν όταν 

πρόκειται να αναχωρήσουν. 
5. Να οργανώσει πυροσβεστική φωλιά στην Αγέλη (µε φτυάρι-χώµα πυροσβεστήρα). 
6. Να επιβλέπει σε εκδροµή ή κατασκήνωση την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να διευθύνει 2 τραγούδια στην Αγέλη. 
2. Να παρουσιάσει µία ιστορία µε την εξάδα του (σκετς). 
3. Να πει 3 έξυπνα ανέκδοτα. 
4. Να απαγγείλει ένα ποίηµα. 
5. Να δείξει 3 ταχυδακτυλουργικά κόλπα. 
6. Να χορέψει και να µπορεί να δείξει 2 χορούς αγριµιών. 
7. Να χορέψει 2 ελληνικούς χορούς. 
8. Να παρουσιάσει 3 νούµερα τσίρκου ή κλόουν. 
9. Να διηγηθεί µία ιστορία. 

Βιβλιοθηκάριου    

Πυροσβέστη   

Ψυχαγωγού    



10. Να µπορεί να µεταµφιεστεί κατάλληλα. 
11. Να απασχολήσει την Αγέλη για 10' µε παιχνίδια -τραγούδια-µιµήσεις κλπ. 
12. Να συµβάλλει θετικά στην επιτυχία της πυράς µιας εκδροµής ή στην κατασκήνωση. 

  
Να βοηθήσει στην οργάνωση µίας γιορτής στην Αγέλη, το σπίτι ή το σχολείο 
πραγµατοποιώντας 6 από τα παρακάτω: 
1. Φτιάχνοντας κατάλογο προσκεκληµένων. 
2. Γράφοντας το κείµενο των προσκλήσεων. 
3. Βοηθώντας στη διακόσµηση του χώρου. 
4. ∆ίνοντας ιδέες για το πρόγραµµα τις γιορτής και αναλαµβάνοντας το συντονισµό ενός 

µέρους από αυτό. 
5. Οργανώνοντας µαζί µε άλλους τον µπουφέ. 
6. Φροντίζοντας να γλεντήσουν όλοι οι καλεσµένοι. 
7. Βοηθώντας στην τακτοποίηση του χώρου µετά τι γιορτή. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να ετοιµάσει τις αποσκευές του για ένα ταξίδι 3-5 ηµερών ή το σακίδιό του για την 

κατασκήνωση, λαµβάνοντας υπόψη -αν χρειάζεται- τις τοπικές καιρικές συνθήκες. 
2. Να ξέρει πώς µπορεί να πληροφορηθεί τα δροµολόγια των µέσων συγκοινωνίας και να 

µπορεί να προµηθευτεί το εισιτήριο που του χρειάζεται. 
3. Να ξέρει τί είναι το διαβατήριο και το συνάλλαγµα και σε τί χρησιµεύουν. 
4. Να καταστρώσει πρόγραµµα για το πώς θα περάσει τις µέρες του και ποια αξιοθέατα θα 

δει. 
5. Να στείλει στην Αγέλη κάρτα µε τις εντυπώσεις του από τον τόπο ταξιδιού ή γράµµα 

στους γονείς του σχετικό µε την κατασκήνωση. 
6. Να ξέρει τί πρέπει να προσέχει όταν ταξιδεύει και τί θα κάνει όταν χαθεί. 
7. Να φέρει µερικά καρτ-ποστάλ, φωτογραφίες, τραγούδια, χορού παιχνίδια από τον τόπο 

ταξιδιού του ή να περιγράψει µερικά ήθη και έθιµα. 
8. Να είναι σε θέση να χαράξει τη διαδροµή του ταξιδιού σε χάρτη χρησιµοποιώντας τους 

µεγάλους δρόµους και να εκτιµήσει το χρόνο της διαδροµής. 
9. Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς σε ξενώνα, καταφύγιο ή ξενοδοχείο 

και στα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, πλοία κλπ). 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία των επικοινωνιών και να παρουσιάσει λεύκωµα µε φωτογραφίες 

των µέσων επικοινωνίας. 
2. Να γνωρίζει τί είναι κώδικας και να φτιάξει έναν απλό κωδικό, µε τον οποίο θα στείλει 

µήνυµα. 
3. Να γνωρίζει 3 τρόπους εκποµπής του σήµατος κινδύνου (ΣΟΣ), σε Μορς, διά βραχιόνων 

ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
4. Να γνωρίζει να στέλνει τηλεγράφηµα. 
5. Να µεταφέρει προφορικά µετά από 20', µε κάθε ακρίβεια ένα µήνυµα 2-3 γραµµών. 
6. Να µπορεί να τηλεφωνήσει από τηλεφωνικό θάλαµο. 

∆ιοργανωτή Γιορτών  

Ταξιδιώτη  

Φίλου της Επικοινωνίας  



7. Να µπορεί να επικοινωνεί χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο (e-mail, προγράµµατα τύπου 
MSN κλπ). 

8. Να γνωρίζει τι είναι ο ασύρµατος και πως χρησιµοποιείται. 
9. Να γνωρίζει τους κινδύνους από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. 
  

 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να ψωνίζει για το σπίτι ή την Αγέλη. 
2. Να εφαρµόζει στην πράξη τις αρχές της αποταµίευσης. 
3. Να γνωρίζει να τηρεί ένα υποτυπώδες ταµείο (έσοδα - έξοδα κλπ.) και να κόβει 

αποδείξεις πληρωµής - είσπραξης. 
4. Να γνωρίζει πώς λειτουργεί µία Τράπεζα και πώς γίνεται µία κατάθεση ή ανάληψη. 
5. Να γνωρίζει τα νοµίσµατα 5 ξένων χωρών και πώς βρίσκουµε, την ισοτιµία µεταξύ τους 

ή την τιµή τους σε ευρώ. 
6. Να βοηθήσει ουσιαστικά στη διοργάνωση µίας Οικονοµικής δράσης της Αγέλης. 
7. Να φροντίζει το υλικό της εξάδας του και να φροντίζει για οικονοµία στα υλικά 

Χειροτεχνίας. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονοµικών Συναλλαγών  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Να γνωρίζει πόσο σηµαντικό είναι να διατηρούµε ακέραιες όλες τις “διαθέσιµες” δυνάµεις 

µας, σαν προϋπόθεση για µια ευτυχισµένη ζωή. 
2. Να ζωγραφίζει τι θα ήθελε να γίνει ή να γράφει έκθεση. 
3. Να γνωρίζει πόσο επιβαρυντικά για την καλή µας υγεία (φόρµα) είναι τα εξής: 

� το πολύ φαγητό 
� τα πολλά αναψυκτικά 
� το τσιγάρο 
� το αλκοόλ 
� τα πολλά φάρµακα 
� τα ναρκωτικά 
� κάθε τι πέρα από το µέτρο. 

Απλή γνώση. 
Να ξέρει τα αντίστοιχα υγιεινά υποκατάστατά τους (π.χ. χυµοί, φυσικές τροφές κ.λ.π.) 
4. Να βρει και να παρουσιάσει στην παρέα του, στο σχολείο, στη γειτονιά, 5 έξυπνες και 

εύκολα υλοποιήσιµες, από την ηλικία του, δραστηριότητες (µία από κάθε τοµέα), κάθε µια 
από τις οποίες µπορεί να ανοίγει ένα δηµιουργικό παράθυρο στη ζωή (hobby). 

5. Να γνωρίζει τους τρόπους µε τους οποίους προωθούνται οι κακές συνήθειες και πως 
µπορούµε να προστατευτούµε από αυτούς. Να γνωρίζει από ποιους πρέπει να 
παίρνουµε φάρµακα, γλυκά κ.λ.π. και από ποιους όχι. 

6. Να ξέρει να µοιράζεται µε τους άλλους τα δικά του προβλήµατα και να έχει την υποµονή 
να ακούει και να καταλαβαίνει τα προβλήµατα των άλλων. 

7. Να φτιάξει ηµερολόγιο µε δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις κακές συνήθειες που µειώνουν 
την απόδοσή µας. (Συλλογή αποκοµµάτων). 

8. Να ασχοληθεί µε µια νέα ερασιτεχνική ασχολία, από τοµέα που δεν έχει ακόµη 
ασχοληθεί. 

9. Να παρουσιάσει τις χαρές της ζωής µε πρωτότυπο τρόπο. Αφίσα µε φωτογραφίες και 
στίχους ποιητών (από το Ανθολόγιο) που µιλούν για ωραία πράγµατα της ζωής. 

10. Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις η προσωπική του ασφάλεια και υγεία προέχει της 
αρχής της συντροφικότητας. 

11. Να γνωρίζει τα οφέλη της εθελοντική αιµοδοσίας. 
 
 

Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Φίλου της Ζωής 


