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ΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ
Στον ΚΥΚΛΟ ΑΓΕΛΗΣ συµµετέχουν όλα τα Λυκόπουλα και οι Βαθµοφόροι της.
Συνέρχεται τακτικά και ανάλογα µε το επίπεδο της Αγέλης, µπορεί να έχει τη µορφή
παιχνιδιού ή τη µορφή κύκλου συζήτησης, οπότε και διευθύνεται εκ περιτροπής από ένα
Λυκόπουλο.
Στον Κύκλο Αγέλης τα παιδιά εκφράζουν τις επιθυµίες , τις γνώµες και τις ιδέες τους και
αξιολογούν το πρόγραµµα της Αγέλης. Ακόµα µπορούν να παρουσιάζουν δείγµατα της
εργασίας τους σε διάφορα αντικείµενα Ερασιτεχνικών Ασχολιών.
Τις επιθυµίες και τις γνώµες των παιδιών συγκεντρώνει το Συµβούλιο Αγέλης και τις
αξιοποιεί µε τα ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ δηλαδή τα προγράµµατα των µηνών που ακολουθούν.
Από τον Κύκλο Αγέλης επιλέγεται η ιστορία πλαίσιο των Μηνιαίων Θεµάτων.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ:
 Δίνουµε τροφή στην φαντασία τους και ερεθίσµατα πολλά µε υλική υποστήριξη ώστε
το κάθε παιδί να µπορέσει να εκφράσει τις απόψεις του (µέσα σε κλίµα υγιούς
συζήτησης).
 Επιδιώκουµε να µιλήσουν όλοι και κυρίως οι «ντροπαλοί».
 Με την µαιευτική µέθοδο βοηθάµε τα παιδιά να καταλήξουν σ’ αυτό που θέλουν.
 Το ερώτηµα να είναι συγκεκριµένο π.χ. ποιος ήρωας θα θέλατε να είναι ; ή σε ποιο
παραµύθι θα θέλατε να ζήσετε; ή ποιο όνειρο θα θέλατε να βλέπει ο κιτ(γάτος) ή
 Σε ποια περιπέτεια θα θέλατε να βρεθείτε µε το καράβι του Σεβάχ;
 Σε ποια ιστορία θα θέλατε να παραβρεθεί-τε µε το όµνι;
 Ιντιάνα Τζόουνς - Που θα θέλατε να σκάψει η αρχαιολογική σκαπάνη του Ιντι;
 Ροµπέν των δασών - Ποιον άλλο ήρωα θα θέλατε να βοηθήσετε στην προσπάθειά
του;
 Που θα θέλατε να ταξιδέψετε µε τον µαγικό χαρταετό ;
 Βουτιά στα παραµύθια - Σε ποια µαγική ιστορία θα κάνατε βουτιά;
 Παροτρύνουµε τα παιδιά στη δηµιουργία κλίµατος συζήτησης τηρώντας βασικούς
κανόνες : Μιλάει ένας - ένας µε την σειρά που έχει οριστεί. Οι υπόλοιποι ακούνε.
Αν υπάρχει αντίλογος εκφράζεται.
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 Συµµετέχουν όλοι ανεξαιρέτως ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ (δεν είναι διάλειµµα για τους
βαθµοφόρους).
 Συνέρχεται τακτικά όχι σε ορισµένη ηµεροµηνία και δεν είναι η βουλή των Λόρδων ή
των Κοινοτήτων. Συνήθως στην τελευταία συγκέντρωση κάθε Μηνιαίου Θέµατος
στο τέλος της ψυχαγωγίας και λίγο πριν τη διήγηση ιστορίας. Μπορεί να γίνει και
εκτάκτως αν συντρέχει σηµαντικός λόγος.
 Υπάρχει πάντα πρόεδρος στην συζήτηση για να δίνει το λόγο και να τηρεί τη σειρά.
Πρόεδρος, ανάλογα το επίπεδο, µπορεί να είναι κάθε µέλος της Αγέλης.
 Στον Κύκλο Αγέλης γίνεται και αξιολόγηση προηγούµενων Μηνιαίων Θεµάτων µε
τον ίδιο τρόπο.
Μέσα από την συµµετοχή του στον Κύκλο Αγέλης το Λυκόπουλο:
•
•
•

Εξοικειώνεται µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες
Κατανοεί τις ανάγκες και τις δεξιότητες του
Αναπτύσσει τον διάλογο και την υπευθυνότητα

Και η Αγέλη µας:
•
•

Εξασφαλίζει την διαρκής ανανέωση του προγράµµατος
Εξασφαλίζεται η επαφή µε την επικαιρότητα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΕΛΗΣ είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία των γερόλυκων για τη σωστή
επιλογή άρα και επιτυχία του Μηνιαίου Θέµατος και συνεπώς θα πρέπει συστηµατικά και
συνειδητά να εντάσσεται στα στοιχεία του προγράµµατος.
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