ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Σ.Ε.Π.
ΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν
στην φυσιολογική σωµατική, διανοητική ηθική συναισθηµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη.
Οι εµπειρίες αυτές χαρακτηρίζουν άτοµα που :
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπορούν να σκέπτονται και να ενεργούν αποτελεσµατικά
Διατηρούν συνεχώς την συναισθηµατική τους ισορροπία.
Ζουν σύµφωνα µε σειρά από διαχρονικά αναλλοίωτες ηθικές αξίες.
Έχουν πλούσια πνευµατική καλλιέργεια
Διαθέτουν τεχνικές επιδεξιότητες
Αισθάνονται άνετα µέσα στο φυσικό περιβάλλον και το σέβονται.
Δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για ότι συµβαίνει στο κοινωνικό περίγυρο σε τοπικό και
“υπερτοπικό” επίπεδο.
Κάθε παιδί µια ξεχωριστή περίπτωση.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος ειδικός µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά που
έρχονται στον Προσκοπισµό θα αποκτήσουν όλες αυτές τις εµπειρίες και στον ίδιο βαθµό. Κάθε παιδί
ανάλογα µε την ήδη διαµορφωµένη προσωπικότητα του και τα ενδιαφέροντά του αποφασίζει µόνο του
πόσο ενεργά θα ασχοληθεί µε κάθε δραστηριότητα του Προσκοπικού προγράµµατος, διαµορφώνοντας
στην πράξη µια καθαρά δική του πορεία ανάπτυξης της προσωπικότητας του.
Έτσι υλοποιείται η Προσκοπική µέθοδος διαπαιδαγώγησης που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να
αυτό παιδαγωγηθούν.
Από την διαπίστωση αυτή εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι για κάθε παιδί υπάρχει ένα ξεχωριστό
πρόγραµµα διαπαιδαγώγησης και κάθε στιγµή µέσα σε κάθε Προσκοπικό τµήµα (Αγέλη, Οµάδα,
Κοινότητα, Δίκτυο) βρίσκονται σε εξέλιξη τόσα παιδαγωγικά προγράµµατα όσο και τα παιδιά του
τµήµατος.
Ο παιδαγωγικός ρόλος των ενηλίκων – Βαθµοφόρων
Στο σηµείο αυτό αρχίζει ο παιδαγωγικός ρόλος των Βαθµοφόρων που πρέπει να είναι ικανοί :
Α. Να εντοπίζουν γρήγορα και πρακτικά σε ποιους τοµείς υστερεί το κάθε παιδί.
Β. Να ενθαρρύνουν µε κατάλληλα ερεθίσµατα, κάθε παιδί ξεχωριστά, να ασχοληθεί µε εκείνα τα
θέµατα που θα το βοηθήσουν να βελτιωθεί στους τοµείς εκείνους της προσωπικής του ανάπτυξης,
στους οποίους υστερεί.
Γ. Να παρακολουθούν και να καταγράφουν µε κάποιο απλό και αποτελεσµατικό τρόπο την πρόοδο του
κάθε παιδιού.
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Αν π.χ. ένα Λυκόπουλο υστερεί σε θέµατα τεχνικών δεξιοτήτων, τότε οι Βαθµοφόροι θα πρέπει κατ’
αρχήν να είναι σε θέση να εντοπίσουν έγκαιρα την αδυναµία αυτή, µε κάποιο πρακτικό τρόπο και να την
έχουν καταγράψει κάπου ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να την ξεχάσουν κατά την φάση του
προγραµµατισµού. Στη συνέχεια µε µια σειρά ενεργειών καλούνται να βοηθήσουν το Λυκόπουλο να
βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τοµέα των τεχνικών δεξιοτήτων µε απλούς τρόπους όπως µε το να
στέκονται δίπλα του στις δράσεις χειροτεχνίας για να το βοηθήσουν, µε το να ενθαρρύνουν µέσα από
έξυπνες παρουσιάσεις να αγαπήσει κάποιες µορφές δηµιουργίας , να το κατευθύνουν σε Ερασιτεχνικές
Ασχολίες από τον Τοµέα των Τεχνικών Δεξιοτήτων κ.α. Τέλος θα πρέπει να ενηµερώσουν σχετικά
τον Αρχηγό της Οµάδας λίγο πριν την Ανάβαση ώστε αυτός να συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης
των Τεχνικών Δεξιοτήτων του νέου Προσκόπου π.χ. επιµένοντας να έχει πιο ενεργή συµµετοχή στο
στήσιµο των κατασκευών της Ενωµοτίας κ.ο.κ.
Πώς µπορούν να καταγραφούν οι ανάγκες κάθε παιδιού;
Η καταγραφή αυτών των αναγκών θα έπρεπε να γίνεται από ειδικούς δυστυχώς όµως αυτό δεν είναι
εφικτό. Έτσι πρέπει να στραφούµε σε πρακτικές διαδικασίες εντοπισµού των αναγκών οι οποίες θα
πρέπει να είναι :
•
•

απλές ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους Βαθµοφόρους
ελκυστικές ώστε να µπορούν να ενταχθούν εύκολα στις δραστηριότητες κάθε Κλάδου, σαν κάτι
φυσιολογικό για την ζωή κάθε τµήµατος.

Πως αντιµετωπίζει το ζήτηµα αυτό ο Κλάδος Λυκοπούλων…
Στον Κλάδο Λυκοπούλων το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τα Κριτήρια Αξιολόγησης των
Λυκοπούλων που επιτρέπουν στους Βαθµοφόρους να διαπιστώνουν, σε πολύ γενικές πάντοτε γραµµές
πόσο φυσιολογική είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού – Λυκόπουλου.

Τί είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι µια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που εντάσσονται σαν
ευχάριστα παιχνίδια και µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε :

Αν είναι Λυκόπουλο µπορεί να κάνει αυτά,
που κάθε παιδί της ηλικίας του µπορεί να κάνει
Πολλές φορές τα θέµατα των κριτηρίων είναι τόσο απλά που αρκεί µια συζήτηση µε τους γονείς ενός
Λυκόπουλου ή η παρατήρηση της συµπεριφοράς ενός Λυκόπουλου ώστε να βγουν τα αναγκαία
συµπεράσµατα π.χ. σε µια κατασκήνωση εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε αν ένα παιδί µπορεί να
ντυθεί ή να φάει µόνο του χωρίς την βοήθεια της µητέρας του.

Τί είναι οι 5 τοµείς;
Η ταξινόµηση µε βάση το θέµα κάθε Κριτηρίου γίνεται σε πέντε τοµείς σε αντιστοιχία µε τους 5 τοµείς
ενδιαφερόντων ως εξής :
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Ο τοµέας της Σωµατικής Αγωγής
Ο τοµέας της Ζωής Υπαίθρου
Ο τοµέας της Τεχνικών Δεξιοτήτων
Ο τοµέας της Πνευµατικής Καλλιέργειας
Ο τοµέας της Κοινωνικής Συνεργασίας
Η ύπαρξη Κριτηρίων από όλους τους Τοµείς Ενδιαφερόντων µας επιτρέπει να διαµορφώνουµε άποψη
για όλες τις επί µέρους µορφές ανάπτυξης ενός παιδιού (σωµατική, διανοητική, ηθική, συναισθηµατική
και πνευµατική τους ανάπτυξη).

Τί είναι τα τρία στάδια Αξιολόγησης;
Κάθε τοµέας περιλαµβάνει γνώσεις και ικανότητες που διαφέρουν µεταξύ τους από πλευράς δυσκολίας
π.χ. στο τοµέα της Ζωής Υπαίθρου υπάρχει το κριτήριο της γνώσης των τεσσάρων σηµείων του
Ορίζοντα και το κριτήριο της γνώσης των Ναυτικών Ονοµάτων των οκτώ κυρίων αξόνων.
Αυτό συµβαίνει γιατί πρέπει να έχουµε στη διάθεσή µας κριτήρια κατάλληλα για όλες τις διαδοχικές
φάσεις της ανάπτυξης ενός παιδιού ηλικίας 7-11 ετών.
Για το λόγο αυτό τα κριτήρια αξιολόγησης ταξινοµούνται, µε βάση τη δυσκολία που παρουσιάζουν, σε
τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε τρία στάδια αξιολόγησης των Λυκοπούλων που µας δίνουν.
Κάθε στάδιο αξιολόγησης µας δίνει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη κάθε παιδιού
σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο.
Το πρώτο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα µικρότερα Λυκόπουλα και µας βοηθά να διαπιστώσουµε αν
ένα Λυκόπουλο είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις στοιχειώδεις ατοµικές του ανάγκες και αν µπορεί να
προσαρµοστεί σε ένα µικρό κοινωνικό σύνολο όπως η οικογένειά του και η Αγέλη του.
Το δεύτερο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα λίγο µεγαλύτερα Λυκόπουλα της Αγέλης και µας βοηθά να
διαπιστώσουµε αν ένα Λυκόπουλο είναι σε θέση να εξυπηρετεί πλήρως τις βασικές προσωπικές του
ανάγκες και να οργανώνει την καθηµερινή του ζωή ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να προσφέρει
ουσιαστική βοήθεια στο άµεσο περιβάλλον του δηλ. την οικογένεια του.
Το τρίτο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα µεγάλα λυκόπουλα της Αγέλης και µας βοηθά να
διαπιστώσουµε εάν ένα Λυκόπουλο λίγο πριν γίνει Πρόσκοπος είναι σε θέση να εξυπηρετεί άνετα
σύνθετες ατοµικές του ανάγκες και µπορεί να φανεί χρήσιµο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του
(σχολείο, γειτονιά, πατρίδα, κόσµος).

Τα ΚΤΕΟ της παιδικής ηλικίας
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Συνοψίζοντας την περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των Λυκοπούλων θα µπορούσαµε να πούµε
ότι µοιάζει µε αυτή των ΚΤΕΟ, κατά την οποία ένα αυτοκίνητο ανάλογα µε τα χρόνια κυκλοφορίας
αξιολογείται ως προς την µηχανική του κατάσταση και την ασφάλεια που προσφέρει στους επιβάτες
του µε βάση συγκεκριµένα µηχανολογικά κριτήρια. Αντίστοιχα η διαδικασία των κριτηρίων αξιολόγησης
µας επιτρέπει σε τρεις διαφορετικές φάσεις να εξετάσουµε εάν το λυκόπουλο αναπτύσσεται
φυσιολογικά σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της ηλικίας του. Για τον σκοπό αυτό
δεν χρησιµοποιούµε κάποια σύνθετα επιστηµονικά κριτήρια και µεθόδους. Απλά δίνουµε σε κάθε
Λυκόπουλο την ευκαιρία να µας δείξει µέσα από το παιχνίδι ότι είναι σε θέση να κάνει κάποια απλά
πράγµατα όπως που όλα τα παιδιά της ηλικίας του π.χ. ένα παιδί 7 χρονών θα πρέπει να µπορεί να
ντύνεται µόνο του ενώ ένα παιδί 11 ετών θα πρέπει όχι µόνον να µπορεί να ντύνεται µόνο του αλλά να
µπορεί να βοηθά και το µικρότερο αδελφό του να ντυθεί.

Πώς χρησιµοποιούµε τα Κριτήρια Αξιολόγησης στην Πράξη;

Α. Εξοικείωση µε τα Κριτήρια
Αναζητήστε τον πίνακα µε τα Κριτήρια Αξιολόγησης.
Διάβασε πολλές φορές τον πίνακα, ώστε να αποκτήσεις µια ολοκληρωµένη εικόνα των κριτηρίων και
να πιστέψεις ότι τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ένα σύνολο πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που
αξίζει να αποκτήσουν τα παιδιά.
Σηµείωσε ποιές γνώσεις και ικανότητες χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για να γίνουν κτήµα των
παιδιών όπως π.χ. η κανδηλίτσα σε αντίθεση µε άλλες που δεν χρειάζονται καµία εκπαίδευση και
συνήθως αποκτώνται µέσα από την καθηµερινή πρακτική στο σπίτι π.χ. το να µπορεί ένα παιδί να
ντύνεται µόνο του.
Διάβασε τα κριτήρια ενός τοµέα ενδιαφέροντος αρχίζοντας από αυτά του πρώτου σταδίου, δηλ. Αυτά
που είναι ευκολότερα και συνέχισε µε αυτά του δεύτερου και τρίτου σταδίου δηλ. Τα δυσκολότερα.
Έτσι θα καταλάβεις το νόηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης δηλ. Πως να πηγαίνεις από τα απλά στα
σύνθετα.
Προσπάθησε να θυµηθείς ποιά από τα σηµερινά Λυκόπουλα της Αγέλης σου µπορούν να ασχοληθούν
µε επιτυχία µε κάποια Κριτήρια Αξιολόγησης, διαλεγµένα στην τύχη. Θα διαπιστώσεις ότι περιµένεις
πολλά περισσότερα από τα µεγαλύτερα παιδιά., τα οποία εκτιµάς ότι µπορούν να ασχοληθούν µε
πράγµατα πιο δύσκολα από ότι τα µικρότερα.

Β. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης στο Πρόγραµµα της Αγέλης
Σε κάθε δράση περιλαµβάνονται τα Κριτήρια Αξιολόγησης. Βλέποντας µε µια καλύτερη µατιά τα
ενδεικτικά προγράµµατα των δράσεων θα δεις σε ποιο σηµείο του προγράµµατος µπορείς να τα
τοποθετήσεις. Εκτός από τη συγκεκριµένη ζώνη του προγράµµατος όπου πρέπει να υπάρχουν τα
παιχνίδια των Κριτηρίων, µπορούν να τοποθετούνται και σε…
Εµπέδωση µιας νέας γνώσης π.χ. το ψήσιµο του καφέ
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Παιχνίδι επανάληψης γνώσεων στα µέσα µια συγκέντρωσης κλειστού χώρου ή ένας ολόκληρος κύκλος
περιπετειών σε µια δράση υπαίθρου.
Κοµµάτι ψυχαγωγίας δηλ. Κουίζ, παζλ, τραγούδια, κάποια παρουσίαση από τα Λυκόπουλα, παιχνίδια
κύκλου κ.α. π.χ. µουσικό κουίζ µε ελληνικά παιχνίδια.
Το κεντρικό θέµα µιας δράσης τεχνικών δεξιοτήτων π.χ. το βάψιµο πασχαλινών αυγών.
Αιτία για µια επίσκεψη π.χ. στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων
Παρακολούθηση µιας παράστασης
Κάποια ατοµική Εργασία ενός Λυκόπουλου π.χ. µια συλλογή
Μια καταγραφή π.χ. παλιά σπίτια της γειτονιάς µας.
Κάθε στιγµή κάθε δράση αρκεί οτιδήποτε και να γίνεται, αν πρόκειται για εφαρµογή κριτηρίου, θα
πρέπει να είναι σε ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Παρατηρούµε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να εντάξουµε τα Κριτήρια Αξιολόγησης στο πρόγραµµά µας
φθάνει να τα έχουµε διαβάσει αρκετές φορές και να τα ξέρουµε.

Γ. Πως διαλέγω τα κατάλληλα για κάθε δράση Κριτήρια Αξιολόγησης
Όταν συγκεντρώνουµε το υλικό για το MENU του µηνιαίου Θέµατος και όταν φθάνουµε στο σηµείο για
την καταγραφή κατάλληλων για το Μηνιαίο Θέµα κριτηρίων πρέπει να σκεφτούµε :
Α. Ποιούς παιδαγωγικούς στόχους πρέπει να καλύψουµε µε το συγκεκριµένο Μ.Θ. Έτσι αν στόχος µας
είναι να τονώσουµε την ζωντάνια των Λυκοπούλων θα αναζητήσουµε κάποια κριτήρια από το τοµέα
Σωµατικής Αγωγής που προσφέρουν ευκαιρίες για κίνηση π.χ. τούµπες.
Β. Ποιά είναι η σύνθεση της Αγέλης µας από πλευράς ηλικίας ώστε εάν έχουµε πολλά παιδιά ηλικίας
10 ετών θα έχουµε στο Μ.Θ. περισσότερα κριτήρια του Τρίτου Σταδίου δηλ. Πιο σύνθετες γνώσεις και
ικανότητες.
Γ. Το µύθο του Μ.Θ. π.χ. κάποια κριτήρια που απαιτούν την χρήση σχοινιού προσφέρονται καλύτερα
για Μ.Θ. µε κάου – µπόυς.
Δ. Την εξασφάλιση ποικιλίας και πρωτοτυπίας στο πρόγραµµά µας αποφεύγοντας τις ίδιες και τις ίδιες
γνώσεις π.χ. κόµπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στον Πίνακα που έχει καταρτίσει ο
Κλάδος Λυκοπούλων της Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.
Με την εµπειρία σας θα ανακαλύψετε χιλιάδες τρόπους για να αξιολογήσετε τα Λυκόπουλά σας π.χ. το
να µπορεί ένα Λυκόπουλα να συναρµολογήσει ένα παζλ 500 τεµαχίων είναι το ίδιο σηµαντικό να τα
καταφέρνει σε ένα παιχνίδι ΚΙΜ
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Δ. Πως σηµειώνω και καταγράφω τα Κριτήρια Αξιολόγησης (τί πρέπει να κάνεις)
Όταν τα παιδιά θα εκτελέσουν το Κριτήριο Αξιολόγησης που έχουµε βάλει στο πρόγραµµα θα έχουµε
Λυκόπουλα που κατάφεραν να το εκτελέσουν και Λυκόπουλα που δεν τα κατάφεραν (π.χ. δεν µπορούν
όλα τα λυκόπουλα να ράψουν ένα κουµπί).
Έξυπνα οι γερόλυκοι αφού εντοπίσουν και σηµειώσουν ποιά είναι αυτά τα Λυκόπουλα που κατάφεραν
να εκτελέσουν το Κριτήριο Αξιολόγησης τότε στο τέλος της συγκέντρωσης καταγράφουν, στον ατοµικό
πίνακα του κάθε Λυκόπουλου που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του Μητρώου του, την ηµεροµηνία
και το Κριτήριο που κατάφεραν να εκτελέσουν, στο ανάλογο τετράγωνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ατοµικά για κάθε παιδί. Άρα κάθε παιδί έχει τον δικό του πίνακα.
Η συµπλήρωση του παραπάνω πίνακα είναι αναγκαία γιατί τους χρησιµοποιούµε στην αξιολόγηση αλλά
και στον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων της Αγέλης µας.
Καλή δουλειά Γερόλυκοι…
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