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ΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ
Η ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Οι Ετήσιοι Στόχοι υλοποιούνται µε την εφαρµογή του ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, στο οποίο
περιλαµβάνονται τα αντικείµενα µε τα οποία θ’ ασχοληθεί η Αγέλη το συγκεκριµένο µήνα, η
µορφή των δράσεων και η χρονική τοποθέτησή τους.
Ένα θέµα που προσδιορίζει ένα µύθο µε τον οποίο καλύπτει το πλαίσιο όλων των
δραστηριοτήτων του Τµήµατος για 4-5 συγκεντρώσεις.
Μηνιαίο Θέµα είναι αυτό που αρέσει σαν “περιπέτεια” στα παιδιά και επιλέγεται έµµεσα
από τον “κύκλο Αγέλης”, ο οποίος δίνει µόνο τίτλους περιπέτειας και όχι στοιχεία
προγράµµατος.
Το Μηνιαίο Θέµα είναι αυτό που θα µας λύσει τα χέρια, που θα ανοίξει ορίζοντες για
απεριόριστες δραστηριότητες, όλες όµορφα δεµένες µεταξύ τους (δεµένες και µε το
Μηνιαίο Θέµα βέβαια) ώστε το ενδιαφέρον των παιδιών να παραµείνει αµείωτο µέχρι το
τελευταίο λεπτό.
Κατανέµουµε τους δικούς µας στόχους στο Μηνιαίο Θέµα:
 Αφού κάνουµε επιλογή σύµφωνα µε κάποια “στοιχεία”
 Αφού επιλέξουµε τα χαρακτηριστικά της ηλικία που θέλουµε να τονίσουµε.
 Αφού επιλέξουµε τις Προσκοπικές Αρχές που θέλουµε να τον τονίσουµε.
Παράλληλα δίνουµε προσοχή!
 Στη σωστή αξιολόγηση
 Αυτά που αποφασίζονται να µην γίνονται δυνάστες µας.
 Από την στιγµή που ο ρόλος του Μηνιαίου Θέµατος θα γίνει κατανοητός, η
µεθόδευση της υλοποίησης του τρόπου επίτευξης του σκοπού µας µπορεί να πάρει
πολλές µορφές. Εσείς είστε οι µόνοι αρµόδιοι να επιλέξετε την καλύτερη µεθόδευση
για το Τµήµα σας και για τις δυνατότητές σας.
Το Μηνιαίο Θέµα αποτελεί οδηγό αλλά και πηγή πρωτοτυπίας για τις δράσεις της Αγέλης
Λυκοπούλων και διαµορφώνεται ανάλογα:
•
•
•

Με τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
Με την επικαιρότητα των πραγµάτων,
Με τις επικρατούσες συνθήκες,
eflykoge@sep.org.gr
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•

Με τις υπάρχουσες δυνατότητες και

πάντοτε µε γνώµονα την κάλυψη των Ετήσιων Στόχων και µέσα στα πλαίσια των Αρχών
και των Σκοπών του Προσκοπισµού.
Το Μηνιαίο Θέµα χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της Αγέλης µέσα στο χρονικό
διάστηµα που θα διαρκέσει ανεξάρτητα από το είδος (περίπατος-εκδροµή κ.λπ.) ή τον τόπο
δράσης (εστία, ύπαιθρο κ.λπ.).
Κάθε στοιχείο προγράµµατος (τραγούδι, παιχνίδι, νέα γνώση, χειροτεχνία κ.λπ.) έχει άµεση
σχέση µε το Μηνιαίο Θέµα.
Το είδος των δράσεων που πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα Μηνιαίο Θέµα είναι:
1.
Τυπική Συγκέντρωση
2.
Δράση Περιβάλλοντος Πόλης
3.
Δράση Ερασιτεχνικής Ασχολίας ή Δράση Τοµέα (γεµάτη µε στοιχεία από ένα
συγκεκριµένο Τοµέα π.χ. Δράση Πνευµατικής Καλλιέργειας, ή Δράση Σωµατικής Αγωγής
κ.λπ.) ή Ειδική Συγκέντρωση (αφιερωµένη σε µία επέτειο ή ένα θέµα π.χ. γιορτή της
µητέρας, θεατρική βραδιά κ.λ.π).
4.
Δράση Υπαίθρου (περίπατος ή µονοήµερη εκδροµή ή διήµερη εκδροµή).

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δηλαδή ένα Μηναίο Θέµα αποτελείται από 4-5 συγκεντρώσεις (αν πρόκειται για 5η
συγκέντρωση, αυτή πρέπει να είναι δράση υπαίθρου). Προσοχή: αποτελείται από 4-5
συγκεντρώσεις και όχι ένα µήνα. Για παράδειγµα ένα Μηνιαίο Θέµα µπορεί να αποτελείται
από τα τρία Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου και το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Νοεµβρίου.
eflykoge@sep.org.gr
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Στην Αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου η Αγέλη πρέπει να πραγµατοποιεί ένα Μηνιαίο
Θέµα σχετικό µε την ιστορία του Μόγλη, για να µπορέσουν τα Λυκόπουλα να έρθουν κοντά
στις παραδόσεις του Κλάδου Λυκοπούλων.
Μέσα από την συµµετοχή του στον «κόσµο» του Μηνιαίου Θέµατος το Λυκόπουλο:
•
•
•
•

Δρα αυθόρµητα και ενεργά
Ενεργοποιεί εύκολα την φαντασία του
Έχει την ευκαιρία να δράσει (ΟΧΙ παθητικός δέκτης…)
Έχει την δυνατότητα για προσωπική βελτίωση

Και η Αγέλη µας:
•
«Χρησιµοποιεί» τα χαρακτηριστικά της ηλικίας για την δηµιουργία ποικίλων
δραστηριοτήτων
•
Φτιάχνει ένα ελκυστικό πλαίσιο παιχνιδιού
•
Έχει απόλυτη ελευθερία στον σχεδιασµό και την υλοποίηση

Όλα τα έντυπα και τα εκπαιδευτικά κείµενα για το Μηνιαίο Θέµα θα τα βρείτε στο site του
Σ.Ε.Π.: Ενήλικοι Εθελοντές/Κλάδοι και Ειδικότητες/Λυκόπουλα/Μηνιαίο Θέµα.
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