
Λυκόπουλα; Ωραία ιδέα! 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Για να διaβάζετε αυτό το έντυπο σίγουρα έχετε ενδιαφερθεί να µάθετε περισσότερα για 

τον προσκοπισµό και ιδιαίτερα για τον κλάδο λυκοπούλων... Ελπίζουµε να απαντήσουµε 

στις βασικές ερωτήσεις σας και σίγουρα για να αποκτήσετε τη δική σας εικόνα µη 

διστάσετε να επισκεφθείτε, µαζί µε τα παιδιά σας, την αγέλη της γειτονιάς σας... 

 

Τί είναι όµως τα Λυκόπουλα; 
 

Τα λυκόπουλα, είναι παιδιά ηλικίας 7 έως 11 χρονών και είναι τα µικρότερα µέλη της 

προσκοπικής κίνησης. Μαζί µε τους προσκόπους, τους ανιχνευτές τα προσκοπικά δίκτυα 

και τις Επιτροπές Κοινωνικής συµπαράστασης (οµάδες γονέων και φίλων των 

Προσκοπικών Συστηµάτων που φροντίζουν να βοηθούν το έργο των Βαθµοφόρων) 

αποτελούν ένα σύστηµα προσκόπων. Τα λυκόπουλα χωρίζονται σε εξάδες και έχουν 

δανειστεί το όνοµά τους από το γνωστό παραµύθι του Ρ. Κίπλινκ “Το βιβλίο της 

ζούγκλας”. Μέσα από τη ζωή της αγέλης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πάρουν 

ερεθίσµατα ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις δεξιότητές τους, να βιώσουν 

δυνατές εµπειρίες στη φύση, να µάθουν στην προσφορά και στην αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο. Επίσης µαθαίνουν να είναι κοµµάτι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και 

να αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτό. 

 

Μέσα από ποιες δραστηριότητες πετυχαίνουµε αυτούς τους 

στόχους; 
 

Η ζωή στην αγέλη είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι... Ένα παιχνίδι µε κανόνες και αρχές, ένα 

παιχνίδι που παίζεται στην ύπαιθρο, την πόλη και την κοινωνία, είναι οµαδικό και 

προσφέρει έντονες συγκινήσεις! Κάθε µήνα τα λυκόπουλα πραγµατοποιούν δραστηριότητες 

στο ύπαιθρο (περιπάτους, εκδροµές), στην πόλη (παιχνίδια πόλης, επισκέψεις σε µουσεία) 

αλλά και στις εστίες των προσκοπικών συστηµάτων. Ας σηµειώσουµε πως για τις 

δραστηριότητες αυτές υπάρχει συγκεκριµένη µέθοδος και λογική στην οποία 

εκπαιδεύονται τα ενήλικα στελέχη του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων. 

 

Που βασίζεται αυτή η µέθοδος; 
 

Όσα πράγµατα ζει το παιδί µέσα στην αγέλη υλοποιούνται από εθελοντές ενήλικες αλλά 

στηρίζονται σε ένα τεκµηριωµένο σχέδιο που λαµβάνει υπόψη του: τα χαρακτηριστικά της 

ηλικίας παιδιών 7-11, τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και τις αξίες 

διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούν οι πρόσκοποι για περισσότερα από 100 χρόνια. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως η προσκοπική µέθοδος, πηγάζει από τις κλασσικές αξίες της 

παιδαγωγικής ενώ καινοτοµίες που εισήγαγε (δράση σε µικρές οµάδες, διαδραστικές 

δραστηριότητες κλπ), σήµερα χρησιµοποιούνται ευρέως ακόµη και στην επίσηµη 

εκπαίδευση. 



Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων 
Τηλ.: 210-7243494 

Email: eflykopge@sep.org.gr 

 

Γιατί όµως Λυκόπουλα; 
 

Το παιδί σήµερα από πολύ µικρή ηλικία βρίσκεται µπροστά σε ένα δύσκολο πεδίο, από τη 

µια πλευρά οι απαιτήσεις του σχολείου και από την άλλη ένας µεγάλος όγκος εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων. Είναι σηµαντικό όµως µέσα σε αυτούς τους εντατικούς ρυθµούς το κάθε 

παιδί να ζήσει ξέγνοιαστα, να ξεφύγει από τους τέσσερεις τοίχους του σπιτιού ή του 

φροντιστηρίου αλλά και από την ψυχαγωγία του υπολογιστή και των τηλεπαιχνιδιών. Η 

επαφή µε τη φύση, η παρέα, το οµαδικό παιχνίδι είναι ζωτικές ανάγκες. Η ζωή στην αγέλη 

είναι µια ευκαιρία διαρκούς αυτο-εκπαίδευσης, το παιδί µαθαίνει να ανταπεξέρχεται στις 

δυσκολίες είναι όµως και µια ευκαιρία το παιδί να αντιµετωπίσει ολιστικά τις δεξιότητές 

του. Κάθε λυκόπουλο έρχεται σε επαφή µε δεκάδες θέµατα και γνώσεις από όλους τους 

τοµείς της ζωής ενώ αν κάτι το ενδιαφέρει έχει την ευκαιρία να το µελετήσει και να το 

µοιραστεί µε τα υπόλοιπα λυκόπουλα και να επιβραβευτεί γι αυτό... Μέσα από αυτή την 

επαφή θα ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα και θα µάθει πως να τα προσεγγίζει. 

 

Πότε και που; 
 

Είπαµε όµως, προτιµήστε να βρεθείτε κοντά µας για να µιλήσουµε από κοντά... Για εµάς 

θα είναι µεγάλη χαρά...  

 

 

************************* 


