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1. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

 Τα Λυκόπουλα µαθαίνουν να επιλέγουν συνειδητά θέµατα άξια να τα συγκινήσουν µε
την βοήθεια των παρουσιάσεων, που δίνουν την απαραίτητη για την επιλογή
αντικειµενική πληροφόρηση.
 Μαθαίνουν να δεσµεύονται σ’ ένα σκοπό που τα ίδια επιλέγουν να υπηρετήσουν, δηλ.
την ολοκλήρωση της προσπάθειά τους στα πλαίσια της ερασιτεχνικής ασχολίας.
 Οι Ε.Α. ανοίγουν παράθυρα στην ευτυχία µε την δηµιουργία νέων ενδιαφερόντων.
 Οι απαιτήσεις κάθε ερασιτεχνικής ασχολίας µε την δυνατότητα επιλογών που
προσφέρουν εισάγουν στη λογική των πολλαπλών προσεγγίσεων σε κάποιο θέµα,
πρόβληµα, αντικείµενο χωρίς δογµατισµούς και στείρους µονόδροµους σκέψης.
 Τα λυκόπουλα µαθαίνουν να ολοκληρώνουν κάθε προσπάθεια τους, στοιχείο που
τονώνει την αυτοπεποίθηση κάθε παιδιού και αναπτύσσει εκείνες τις αντιστάσεις
που θα τα προστατεύσουν αργότερα από τον εθισµό σε κακές συνήθειες ( αλκοόλ,
τσιγάρο, ναρκωτικά, ζάχαρη, φαγητό κ.λπ. ), από τις κακές συµπεριφορές και
συναναστροφές.
 Η όλη διαδικασία των Ε.Α. βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν µε συνειδητή
προσπάθεια τις οµορφιές που κρύβει κάθε τοµέας ενδιαφερόντων.
 Η χαρά της ανακάλυψης της γνώσης και η χαρά της δηµιουργίας είναι τα µόνα
στοιχεία που ενθαρρύνουν τα παιδιά να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την
προσπάθειά τους σε κάποια Ε.Α.
 Τα παιδιά ξεπερνούν τις φοβίες τους και λατρεύουν θέµατα που χωρίς τις Ε.Α. θα
έµεναν για πάντα αντιπαθή.
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 Καταγράφονται οι κλίσεις του κάθε παιδιού και ενθαρρύνονται τα παιδιά να βρουν
νέα ευχάριστα χόµπις.
 Δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να ασχοληθεί µε επιτυχία µε οτιδήποτε.
Υπάρχει διαφορετικό άριστο αποτέλεσµα για κάθε θέµα και για κάθε παιδί. Κριτήριο
για την αναγνώριση της προσπάθειας η καταβολή της µέγιστης δυνατής
προσπάθειας από το παιδί.
 Δεν είναι πτυχία που βεβαιώνουν ότι το λυκόπουλο απέκτησε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ σε
κάποιο αντικείµενο, π.χ. ο χοντρός της παρέας µπορεί να ασχοληθεί µε την
ερασιτεχνική ασχολία του αθλητή και να λάβει την ίδια αναγνώριση προσπάθειας µε
κάποιο λυκόπουλο που είναι αθλητής σε κάποιο σύλλογο, φθάνει και οι δύο να
ιδρώσουν αρκετά και να περάσουν µετά από συστηµατική προσπάθεια τον εαυτό
τους.

2. ΧΡΥΣΟΣ ΛΥΚΟΣ
 Με τον ΧΡΥΣΟ ΛΥΚΟ ενισχύεται η πολυµέρεια των ενδιαφερόντων και η
αντιρρόπηση σε τοµείς που το Λυκόπουλο είναι λόγω ειδικών ενδιαφερόντων
αδιάφορο.
 Το Λυκόπουλο µαθαίνει να οργανώνει την δουλειά του, να διαχειρίζεται σωστά το
χρόνο του και να αποκτά κοινωνικότητα και άνεση επικοινωνίας µέσα από την
παρουσίαση των Ε.Α. που κάνει στο τέλος στην Αγέλη του.
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