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ΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το Πρόγραµµα της Αγέλης Λυκοπούλων προσφέρει στα παιδιά κίνητρα και ευκαιρίες για
ηθική, πνευµατική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των
ατοµικών κλίσεων και ικανοτήτων τους.
Το Λυκόπουλο ενθαρρύνεται µε µια σειρά διαδοχικών αναγνωρίσεων της προσπάθειας την
οποία καταβάλλει, συµµετέχοντας στις δράσεις της Αγέλης του.
 Ανέξοδο ευχαριστώ της αγέλης στο Λυκόπουλο για την ενεργό συµµετοχή του στις
Οµαδικές δράσεις της αγέλης.
 Η µη σύνδεση των αναγνωρίσεων προσπάθειας µε απαιτήσεις κάποιου
προγράµµατος προόδου αποκλείει την χρησιµοποίηση τους σαν κίνητρα ( ή µέσα
καταστολής ) σε διάφορες φάσεις της ζωής της αγέλης.
 Η αναγνώριση της συνεισφοράς σε συστηµατική βάση εθίζει στην αναγνώριση της
προσπάθειας των άλλων και στην σταδιακή διαµόρφωση προσωπικοτήτων που θα
διεκδικούν συνειδητά την αναγνώριση της προσπάθειας τους.
 Αποκλείει την θεωρεία των κινήτρων από την ζωή της αγέλης. Η αγέλη δεν έχει
τιµωρίες και φανταχτερές ατοµικές επιβραβεύσεις.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ
Για να δώσει ένα Λυκόπουλο την Υπόσχεσή του θα πρέπει:
1. Να έχει παρακολουθήσει ένα ολόκληρο ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ, συµπεριλαµβανοµένης µιας
δράσης Υπαίθρου, και
2. Να γνωρίζει τι είναι τα Λυκόπουλα, την Υπόσχεση, το Νόµο του Λυκόπουλου, το Ρητό
του Λυκόπουλου και το χαιρετισµό.
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Α΄ΑΣΤΕΡΙ
Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Α’ Αστέρι πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που
υποσχέθηκε, τις περισσότερες δράσεις τριών (3) ολοκληρωµένων Μηνιαίων Θεµάτων.

Β΄ΑΣΤΕΡΙ
Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Β’ Αστέρι, πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που
πήρε το Α’ Αστέρι, τις περισσότερες δράσεις έξι (6) ολοκληρωµένων Μηνιαίων Θεµάτων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Κατασκηνωτικό σήµα)
Κάθε Λυκόπουλο µετά από τη συµµετοχή του σε κάθε κατασκήνωση, του απονέµεται το
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, διαφορετικό ανάλογα µε τον αριθµό των κατασκηνώσεων που
έχει συµµετάσχει. Το σήµα απεικονίζει µία σκηνή στην ύπαιθρο και τη λυκοκεφαλή και
ανάλογα µε τον αριθµό των κατασκηνώσεων το περίγραµµα του σήµατος αλλάζει στα εξής
χρώµατα:
•
Κόκκινο για συµµετοχή του Λυκόπουλου στην πρώτη του κατασκήνωση,
•
Πράσινο για συµµετοχή του Λυκόπουλου στη δεύτερη κατασκήνωση,
•
Λευκό για συµµετοχή του Λυκόπουλου στην τρίτη του κατασκήνωση και
•
Μωβ για συµµετοχή του Λυκόπουλου στην τέταρτη κατασκήνωση.
Το σήµατα θα απονέµονται στα Τυπικά Έναρξης της τελευταίας ηµέρας της κατασκήνωσης
ή στα Τυπικά Έναρξης της πρώτης συγκέντρωσης στην αρχή της νέας προσκοπικής
περιόδου και θα φέρονται πάνω από τη δεξιά τσέπη της στολής του Λυκόπουλου. Κάθε
σήµα που απονέµεται θα αντικαθιστά το προηγούµενο.
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