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ΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Παρουσίαση είναι ο τρόπος η ενέργεια, η µέθοδος, που γίνεται από ένα ή περισσότερα
άτοµα µε, διάφορα µέσα, για να επιτευχθεί η κατανόηση, ο εντυπωσιασµός η συγκράτηση
της προσοχής και του ενδιαφέροντος για ένα θέµα, ένα αντικείµενο, µια πράξη, ένα
γεγονός, ή µια δραστηριότητα.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:
 Εξασφαλίζουν την ενεργό συµµετοχή των Λυκοπούλων σε κάθε δραστηριότητα της
αγέλης
 Αποτελούν το κύριο µέσο ενθάρρυνσης των παιδιών για αυτοεκπαίδευση.
 Κάνουν κάθε τι καινούργιο επιθυµητό χάρις στην συσκευασία “φαντασίας“ που
προσφέρουν σε κάθε νέα γνώση ή απασχόληση.
 Αποµακρύνουν και την τελευταία οµοιότητα µε το σχολείο, την από καθ’ έδρας
διδασκαλία, αντικαθιστώντας την µε την διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης µέσα
από την πράξη και την εµπέδωση τους όχι µέσα από κατ΄ιδίαν µελέτη αλλά µέσα
από την πρακτική επανάληψη. Η πείρα σε ένα θέµα ήταν πάντα προτιµότερη από την
θεωρητική γνώση σε ένα θέµα.
 Καλλιεργούν την φαντασία των παιδιών αφού κάθε δραστηριότητα της αγέλης
αρχίζει µε ένα ταξίδι στον µαγικό κόσµο της φαντασίας.
 Δίνουν ρυθµό στην ροή της συγκέντρωσης της αγέλης και ανανεώνουν κάθε στιγµή
το ενδιαφέρον των παιδιών για ότι συµβαίνει κάθε στιγµή στην αγέλη. Έτσι δεν
µένουν περιθώρια για αντιδράσεις ανίας, που θα χαλούσαν το κλίµα της αγέλης. Η
αγέλη δεν έχει ανάγκη από µηχανισµούς επιβολής πειθαρχίας, αφού η προσοχή και
το ενδιαφέρον των παιδιών είναι εξασφαλισµένη για οτιδήποτε γίνεται κάθε στιγµή
µέσα στην αγέλη.
 Δίνουν ευκαιρίες στους βαθµοφόρους να αναπτύξουν την εφευρετικότητά τους και
να διασκεδάσουν µε τις ευρηµατικές παρουσιάσεις που σχεδιάζουν.
 Οι παρουσιάσεις διευκολύνουν τη µετατροπή συνηθισµένων πραγµάτων ( π.χ.
χιλιοπαιγµένα παιχνίδια ) σε ολοκαίνουργιες ευχάριστες εµπειρίες, δίνοντας τη
δυνατότητα στους βαθµοφόρους να ανακυκλώνουν επιτυχηµένα θέµατα µε άλλη
συσκευασία.
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 Επιτρέπουν σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω µας υλικό ή άϋλο να γίνει κοµµάτι του
Λυκοπουλικού προγράµµατος.
Τι χρειάζεται για µια πετυχηµένη παρουσίαση :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φαντασία - Εφευρετικότητα
Δηµιουργικό - Ανήσυχο Πνεύµα
Πρωτοτυπία - Εντυπωσιακά Μέσα
Στοιχείο Έκπληξη
Αξιοποίηση - Εκµετάλλευση Επικαιρότητας
Πηγαία Έµπνευση.
Πηγές ιδεών για παρουσιάσεις
Ιστορία - Μυθολογία - Θέατρο
Παντοµίµα - Εικονογραφηµένες Ιστορίες
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