
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ….Λίγα λόγια 

Καταρχάς να ξεκινήσουµε από το εξής: Συγκέντρωση «κλειστού χώρου» τι σηµαίνει; 

Ότι πρέπει να γίνει σε κλειστό χώρο; Φυσικά και όχι! Αν είναι δυνατόν όλες µας οι 

συγκεντρώσεις, να γίνονται σε ανοιχτό χώρο, που µπορεί να είναι από την αυλή της 

Εστίας µας, το πάρκο της γειτονιάς, ένα κοντινό δασύλλιο ή ό,τι υπάρχει (αν υπάρχει). 

Είναι µία συγκέντρωση που απλά θα µπορεί να γίνεται και σε κλειστό χώρο.  

� Έχει πάντα συγκεκριµένο παιδαγωγικό στόχο (από Αρχές του Προσκοπισµού ή 

Χαρακτηριστικά της ηλικίας ή από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων) 

� Έχει συγκεκριµένη διάρκεια, 90 λεπτά.  

� Έχει συγκεκριµένη δοµή: 

Αν εξαιρέσουµε τα Τυπικά Έναρξης και Λήξης: 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

20’ Ζωηρά παιχνίδια 

Το Λυκόπουλο µε το που έρθει στην Εστία, το µόνο 

που θέλει να κάνει τι είναι? Να ΠΑΙΞΕΙ. Ούτε να 

τραγουδήσει, ούτε να κάνει καµία κατασκευή ή κάτι 

άλλο…απλά να ΠΑΙΞΕΙ. Έτσι λοιπόν ξεκινάµε µε 

ΖΩΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ. Και τι εννοούµε ζωηρά? Όλη 

η Αγέλη εν κινήση…π.χ. ένα σκυταλοδροµικό παιχνίδι 

δεν είναι ζωηρό, γιατί πολύ απλά µέχρι να παίξει 

κάποιος πρέπει να περιµένει (κάθεται χωρίς να 

κάνει κάτι) µέχρι να έρθει η σειρά του. Άρα ΟΛΗ Η 

ΑΓΕΛΗ τρέχει (π.χ. διάφορες µορφές κυνηγητού 

κ.λ.π.). Θα µπορούσε όµως ένα σκυταλοδροµικό να 

είναι το τελευταίο παιχνίδι σε αυτή τη ζώνη και να 

το ακολουθήσει ένα τραγούδι…… 

 

15’ 

Μετάδοση νέων 

θεµάτων από τους 

5 Τοµείς 

Ενδιαφερόντων 

(ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ) 

…ένα τραγούδι, όπου αφού τα Λυκόπουλα 

εκτονωθούν, θα τα κάνει να κάτσουν και µε το κέφι 

τους να «ετοιµαστούν» για να τους «µάθουµε» το 

«καινούργιο» στη δράση….τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ. Σε αυτά 

τα 15 λεπτά λοιπόν έχουµε να ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ 

τη Νέα µας Γνώση, µε απλά λόγια, σύντοµα, 

εντυπωσιακά (όχι θεατρική παράσταση) και αµέσως 

να περάσουµε στην εµπέδωσή της. Πως? Όχι 

πάντως µε πίνακα και κιµωλία, ή µε χαρτί του 

µέτρου και µαρκαδόρο, αλλά σίγουρα µέσα από 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι!!!!! Ένα παιχνίδι, όπου τα Λυκόπουλα 

ενώ θεωρούν ότι παίζουν, παράλληλα «µαθαίνουν» 



 

ΤΗ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ. Νέες γνώσεις υπάρχουν 

πολλές..µα πάρα πολλές!!! 

15΄ 

Παιχνίδια 

Επανάληψης 

γνώσεων και 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 

Σε αυτά τα 15 λεπτά πάλι θα ΠΑΙΞΟΥΜΕ. Θα 

παίξουµε: 

Α.  Παιχνίδια που να αφορούν παλαιότερες νέες 

γνώσεις που έχουµε κάνει σε άλλες συγκεντρώσεις 

(π.χ. αν σε µία συγκέντρωση στο παρελθόν έχουµε 

κάνει σαν νέα γνώση το σταυρόκοµπο, τώρα θα 

µπορούµε να παίξουµε µία σκυταλοδροµία 

σταυρόκοµπου). 

Β. Παιχνίδια Κριτηρίων Αξιολόγησης. Εδώ λοιπόν 

µπαίνουν σε λειτουργία τα Κριτήρια Αξιολόγησης. 

Παιχνίδια που γίνονται σε ατοµικό επίπεδο, δηλ. 

παίζει το Κάθε Λυκόπουλο και όχι ανά εξάδα, πάνω 

σε ένα Κριτήριο. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης έχουν 2 

ρόλους: λειτουργούν σαν πηγές ιδεών για νέες 

γνώσεις ή σαν Κριτήρια. ∆ηλαδή σε αυτό το σηµείο 

της δράσης παίζουν όλα τα Λυκόπουλα και εµείς 

(χωρίς να το γνωρίζουν) σηµειώνουµε ποια µπορούν 

και ποια δεν µπορούν να κάνουν το Κριτήριο και το 

καταγράφουµε στο Μητρώο τους, στο τέλος της 

συγκέντρωσης. Όταν παίζουµε ένα παιχνίδι 

Κριτηρίου Αξιολόγησης δεν δείχνουµε τον τρόπο, 

απλά εξηγούµε τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι 

ώστε να µπορέσουµε να δούµε τις ικανότητες των 

Λυκοπούλων µας (π.χ. σε µία σκυταλοδροµία 

σταυρόκοµπου, όταν το κάθε ένα Λυκόπουλο τρέξει 

µέχρι ένα σηµείο, όπου το περιµένει ένα κοµµάτι 

σχοινί, πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τον 

σταυρόκοµπο…. δεν θα του τον δείξουµε! Με αυτό 

τον τρόπο τσεκάρουµε αν µπορεί ή δεν µπορεί να τον 

κάνει. Αν του τον δείχναµε, τότε δεν µιλάµε για 

παιχνίδι Κριτηρίου, αλλά για ένα ωραιότατο παιχνίδι 

που θα µπορούσε να ήταν στο κοµµάτι της Νέας 

Γνώσης µιας συγκέντρωσης, αν είχαµε να µάθουµε 

τον σταυρόκοµπο. 

20’ 

Ψυχαγωγία 
(Τραγούδια κινήσεων, 

κανόνες, Παιχνίδια 

κύκλου, Μιµήσεις, 

Παραστάσεις, Χοροί, 

Κουίζ, Παζλ, 

Κατασκευές, Ήσυχα 

παιχνίδια, 

παρουσιάσεις εξάδων 

κλπ ) 

Εδώ κάνουµε τα πάντα. Για είκοσι λεπτά 

τραγουδάµε, παίζουµε, κάνουµε χορούς αγριµιών, 

παίζουµε σκετς, κουίζ, πάζλ. Ένα χρονικό διάστηµα 

όπου η Αγέλη βρίσκεται σε εγρήγορση!!!! Μόνο που 

εδώ χρειάζεται η εξής προσοχή. Ό,τι και να κάνουµε 

στο τέλος πάντα «κλείνουµε» µε ένα ήσυχο παιχνίδι. 

Είναι παιχνίδια όπου τα Λυκόπουλα θα είναι 

καθισµένα σε κύκλο, έτοιµα να ακούσουν την ιστορία 

που θα έρθει στη συνέχεια…. Η Ψυχαγωγία δεν είναι 



 

κάτι το διαφορετικό στην συγκέντρωσή µας… δεν 

σηµαίνει πως η υπόλοιπη συγκέντρωσή µας δεν θα 

είναι χαρούµενη και κεφάτη… απλά δίνουµε στα 

παιδιά µία ακόµα ώθηση προς την εκτόνωση… κάτι 

που στο κάτω κάτω όλοι µας κάνουµε στην 

καθηµερινότητά µας… ίσως ακόµα και στη δουλειά 

µας ή στη σχολή µας, που λίγο πριν σχολάσουµε όλοι 

µπαίνουµε στη διαδικασία να «σαχλαµαρίσουµε» να 

καλαµπουρίσουµε µε συναδέλφους…. µέχρι που θα 

έρθει η ώρα να πούµε… καλό απόγευµα τα λέµε αύριο 

παιδιά…. µε ηρεµία… σιγά σιγά προχωρώντας… 

προς την Ιστορία 

5’ ∆ιήγηση ιστορίας Η στιγµή του Ακέλα, να πει την ιστορία που θα 

διαρκέσει το πολύ 5 λεπτά, η οποία θα έχει πάντα 

ένα µήνυµα και θα έχει σαν αποτέλεσµα τα 

Λυκόπουλα ήρεµα πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια 

τους. Τη διηγείται και δεν τη διαβάζει…για να κοιτάει 

τα Λυκόπουλα στα µάτια και να τον κοιτούν, να 

επικοινωνεί µε το µοναδικό τρόπο που επικοινωνεί ο 

Ακέλα µε τα Λυκόπουλά του. 

Η διακύµανση των επιµέρους δραστηριοτήτων σε αυτή τη συγκέντρωση, είναι µία 

γενική λογική, που ακολουθείται στα προγράµµατα όλων των ειδών δράσεων του 

Κλάδου Λυκοπούλων (∆ράση Περιβάλλοντος Πόλης, ∆ράση Υπαίθρου, ∆ράση 

Ερασιτεχνικής Ασχολίας). Ξεκινούµε πάντα µε ΖΩΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ, ακολουθεί 

αυτό το «νέο» που θα «µάθουµε» στα Λυκόπουλα (ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ) και θα είναι η 

απάντηση του Λυκόπουλου όταν γυρνάει στο σπίτι, στην ερώτηση των γονιών του: «τι 

µάθατε σήµερα στους Προσκόπους;», συνεχίζουµε µε ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ και ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ, µε ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ και πάντα τελειώνει 

η δράση µας µε τη ∆ΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο παρακάτω γράφηµα παρατηρούµε τη 

διακύµανση της ζωντάνιας που πρέπει να έχουν τα Λυκόπουλα στη ∆ράση Κλειστού 

Χώρου (αλλά και γενικότερα σε όλες τις δράσεις), κατά τη διάρκειά της.  

 



 

Ας δούµε λοιπόν και ένα παράδειγµα: 

∆ράση Κλειστού Χώρου 

«Χαµηλές Πτήσεις µε τον Πίτερ Πάν» 

 

Στόχος: Ευγένεια 

 

Μπαίνει ο Πίτερ Παν στο χώρο µας και ζητάει την βοήθεια µας. Να πάρουµε δηλαδή πίσω 

τον Μάικλ, τον οποίο απήγαγε ο Κάπταιν Χουκ για να εκβιάσει τον Πίτερ Πάν ώστε να του 

δώσει την µαγική σκόνη που σε κάνει να πετάς.  

Ο Πίτερ Παν και η Τίνγκερµπελ έµαθαν ότι ο Κάπταιν Χούκ κάνει πάρτυ για τα γενέθλια 

του, οπότε έχουν ένα σχέδιο: να πάµε στο πάρτυ και να πάρουµε τον Μάικλ από το πειρατικό 

καράβι του Κάπταιν Χούκ.  

Ώρες Κινήσεις Υλικά Υπεύθυνος 

10’ 
Τυπικά έναρξης -Απονοµές - Τελετές 

Σηµαία - Σήµα Ακέλα 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωηρά παιχνίδια – τραγούδια 

Τα λυκόπουλα περνούν κάποιες δοκιµασίες για να 

µάθουν να ίπτανται.  

 

Α) «Το Σχοινί που θερίζει» 

Πετώντας προς τη χώρα του Ποτέ- Ποτέ είναι 

πολύ πιθανό να συναντήσουµε κενά αέρος. 

Πρέπει λοιπόν να προετοιµαστούµε για το 

χειρότερο.  
 Η Αγέλη σχηµατίζει κύκλο. Στην µέση κάθεται η 

Τίνγκερµπελ κρατώντας ένα σχοινί που στην άκρη του 

έχει µια µπάλα. Η µπάλα γυρίζει και τα λυκόπουλα 

πρέπει να πηδήσουν για να µην τους χτυπήσει η 

µπάλα. 

  

Β) «Τα Παράσηµα» 

Βάσει της διατυπώσεως του δικαίου αέρος 

ανάλογα µε τις πτητικές ώρες του καθενός 

 

 

 

 

 

 

 

Μπάλα 

Σχοινί 

Σακούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γίνεται «απονοµή» παρασήµων.  
Χωρίζουµε την Αγέλη σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα 

διαλέγει τον πιλότο της. Ο πιλότος είναι γεµάτος µε 

µανταλάκια που είναι τα παράσηµα πτήσης. Με το 

σύνθηµα τα παιδιά παίρνουν από τον πιλότο της 

οµάδας τους τα µανταλάκια και τα κρεµάνε στον άλλο 

πιλότο. Οι δύο πιλότοι µετακινούνται. 

 

Γ) «Αόρατο πέρασµα» 

Για να µην µας καταλάβει ο Κάπταιν Χουκ στο 

πάρτυ που θα πάµε , πρέπει να περάσουµε 

απαρατήρητοι. Γι αυτό βοηθάµε στις 

προετοιµασίες κουβαλώντας όλα τα φαγητά µε το 

δικό µας τρόπο. 
Σκυταλοδροµικό. Μεταφορά µπάλας κάτω από τα 

πόδια. 

∆) «Πετώντας Ελαφρύτεροι»  

(Αλυσίδα Ρούχων) 

Λαµβάνοντας υπ’όψιν το νόµο της βαρύτητας και 

κυρίως το βάρος των Λυκοπούλων µας, πρέπει 

να τα απαλλάξουµε από τα περιττά βάρη για την 

πτήση.  
Τα λυκόπουλα χωρίζονται σε εξάδες. Βγάζουν όσα 

περισσότερα ρούχα µπορούν και προσπαθούν να 

σχηµατίσουν µια µεγάλη αλυσίδα.  

 

Έτοιµοι πλέον για το πέταγµα, τα λυκόπουλα 

λούζονται µε την ειδική µαγική χρυσόσκονη και 

φύγαµε. 
 

Τραγούδι: Αν Θέλεις να Περάσεις 

 

 

 

 

 

Μανταλάκια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 µπάλα 

 

 

 

 

 

Χαρτόνι µε 

τραγούδι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ Μετάδοση νέων θεµάτων από τους 5 τοµείς 

ενδιαφερόντων (νέα γνώση) 

 

«Savoir-Vivre» 

 

 

 

 

 

 



 

Μετά το ταξίδι στην Χώρα του Ποτέ-Ποτέ, η 

Τίνγκερµπελ τρώει µε τον Πήτερ Πάν και τα παιδιά 

από την χώρα του Ποτέ-Ποτέ. Όµως, ενώ η 

Τίνγκερµπελ τρώει µε τρόπους, τα παιδιά από την 

Χώρα του Ποτέ-Ποτέ τρώνε άτσαλα. Γι’αυτό η 

Τίνγκερµπελ αποφασίζει να τους µάθει. 

Παρουσίαση πως να τοποθετούν τα πιάτα, τα 

µαχαιροπήρουνα, τα ποτήρια και την πετσέτα στο 

τραπέζι και πως να τα χρησιµοποιούν σωστά.  Στη 

συνέχεια κάθε παιδί σκυταλοδροµικά από κάθε εξάδα 

πρέπει να στρώσει το τραπέζι σε λίγο χρόνο. 

 

 

Πιάτα 

Μαχαιροπήρουνα 

Ποτήρια 

Πετσέτα 

τραπέζια 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια Επανάληψης Γνώσεων και κριτήρια 

Αξιολόγησης  

 

Α) «Αινιγµατικοί τύποι» 

Επειδή στον Κάπταιν Χουκ αρέσουν πολύ τα 

αινίγµατα πρέπει κι εµείς να πούµε κάποια ,ώστε 

να µας θεωρήσει φίλους του. 
∆ίνουµε σε κάθε λυκ 1 κόλλα Α4 και ζητάµε να 

γράψουν 2 αινίγµατακαι τη λύση τους 

(Κρ.Αξ. Πνευµατική Καλλιέργεια – 1ο Στάδιο) 

 

Β) «Πάρτυ για όλους» 

Επειδή έχουµε πολλούς φίλους και µας αρέσουν 

τα πάρτυ πρέπει να ξέρουµε πότε γιορτάζουν. 
Τα λυκ γράφουν 2 ονόµατα φίλων τους και 

σηµειώνουν τις ηµεροµηνίες της γιορτής τους πάνω 

στα ηµερολόγια που τους δίνουµε. 

(Κρ.Αξ. Πνευµατική Καλλιέργεια– 1ο Στάδιο) 

 

 

 

 

 

 

Χαρτιά Α4, στυλό 

 

 

 

 

 

Κόλλες Α4 , 

ηµερολόγια , 

στυλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

Ψυχαγωγία 

(Τραγούδια κινήσεων, κανόνες, Παιχνίδια κύκλου, 

Μιµήσεις, Παραστάσεις, Χοροί, Κουίζ, Παζλ, 

Κατασκευές, Ήσυχα παιχνίδια, παρουσιάσεις εξάδων 

κλπ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) «Η Ευχαριστήρια Κάρτα» 

Το κάθε λυκόπουλο θα κατασκευάσει µία κάρτα 

και θα γράψει ένα ευγενικό µήνυµα προς τον 

Κάπταιν Χούκ ώστε να τον ευχαριστήσει για την 

πρόσκληση στο πάρτυ. 
Κατασκευή ευχαριστήριας κάρτας για δείπνο.  

 

Β) «Η Σοκολάτα»  

Ήσυχο Παιχνίδι  

Στη δεξίωση, ως είθισται, θα υπάρχει φαγητό. 

Για να µην προκληθούν όµως αρνητικές 

εντυπώσεις θα πρέπει να µην είναι λαίµαργα και 

να περιµένουν τη σειρά τους για να σερβιριστούν.  
Έχουµε ένα µεγάλο ζάρι, µια σοκολάτα, ένα µαχαίρι 

(όχι κοφτερό) και ένα πηρούνι. Βάζουµε την 

σοκολάτα, το µαχαίρι και το πιρούνι στο κέντρο ενός 

κύκλου. Ξεκινάει όποια εξάδα φέρει την µεγαλύτερη 

ζαριά. Αυτός που θα φέρνει κάθε φορά το έξι (6) στο 

ζάρι του πρέπει να πηγαίνει γρήγορα στο κέντρο και 

να κόβει την σοκολάτα µε το µαχαίρι και να την τρώει 

µόνο µε το πιρούνι. Οι υπόλοιπες εξάδες συνεχίζουν 

να παίζουν µε το ζάρι κατά σειρά κάθε παιδί µέχρι να 

βγάλει κάποιος άλλος το έξι και να συνεχίσει αυτός.  

 

Γ) «Μήνυµα µε τα Χέρια» 

Μέσα στη δεξίωση τα λυκόπουλα θα πρέπει να 

επικοινωνούν κρυφά από τους πειρατές για να 

επιβλέπουν το σχέδιο τους. Γι’ αυτό µαθαίνουν 

έναν µυστικό κώδικα µετάδοσης µηνυµάτων.  

Η αγέλη σχηµατίζει κύκλο. Ένας βαθµοφόρος 

µεταδίδει ένα µήνυµα µε τα χέρια του στον διπλανό 

του σφίγγοντάς του το χέρι. Ο καθένας πρέπει να 

δώσει το ίδιο µήνυµα στον επόµενο µέχρι να 

ξαναφθάσει το ίδιο µήνυµα στον βαθµοφόρο. 

 

 

Χαρτί Α4 

Μαρκαδόροι 

Ψαλίδια 

 

 

 

 

1 µεγάλο ζάρι 

1 µαχαίρι 

1 πιρούνι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ ∆ιήγηση ιστορίας 

«Ο Καλός Σαµαρείτης»  

 Ακέλα 



 

5’ Τυπικά Λήξης Σηµαία, σήµα Ακέλα 

 Τακτοποίηση χώρου – Συµβούλιο Αγέλης – 

Αξιολόγηση δράσης – Προετοιµασία επόµενης  

  

 

 

Όπως λέει και ο αδελφικός µου φίλος Νεκτάριος, µία συγκέντρωση Κλειστού Χώρου, 

δεν είναι παρά η ίδια µας η καθηµερινότητα….Για σκεφτείτε: Ξυπνάµε...και κάνουµε 

κάτι για να "ξυπνήσουµε", πίνουµε καφέ...τρώµε...κάνουµε ένα ντους (Ζωηρά 

παιχνίδια).Πηγαίνουµε στη δουλειά µε το αυτοκίνητο βάζοντας µουσική(Τραγούδι). 

∆ουλεύουµε και αντιµετωπίζουµε νέα πράγµατα και καταστάσεις...ή διαβάζουµε 

εφηµερίδα και µαθαίνουµε τα νέα (Νέα γνώση). Στη δουλειά θα επαναλάβουµε 

πράγµατα όπως να στείλουµε µία παραγγελία ή να στείλουµε κάτι µε courier ή….ή…… 

(Επανάληψη γνώσεων), θα σχολάσουµε.... θα πάµε για έναν καφέ...γυµναστήριο....ή για 

ένα ποτό ή φαγητό (ψυχαγωγία)...και τέλος θα πάµε σπίτι να βάλουµε λίγη τηλεόραση 

να χαλαρώσουµε ή να διαβάσουµε ένα βιβλίο (Ιστορία) και να κοιµηθούµε στο 

τέλος....(Τυπικά λήξης....). 

 

ΚΑΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!!! 

 

Κωνσταντίνος Μπάζας 


