
 

Ενδεικτικό πλάνο διάρκειας 1-1.30 ώρας 

 
Στόχοι 

Αρχές Προσκοπισμού: Γενικός Μύθος:  

Τομέας Δραστηριοτήτων: 

Χαρακτηριστικά Ηλικίας: 

Μέγιστη 
Διάρκεια 

Δραστηριότητα Μύθος Υπεύθυνος Υλικά Tips 

5’ Καλωσόρισμα     Συστήνεται το επιτελείο να συνδέεται λίγο νωρίτερα στην συνάντηση ώστε να 
αντιμετωπιστούν εγκαίρως προβλήματα σύνδεσης. Επίσης, κάθε υπεύθυνος 
δραστηριότητας γνωρίζει  τι έχει αναλάβει, έχει προετοιμάσει τα υλικά που ίσως 
χρειαστεί, ποιά στιγμή θα το παρουσιασει και πως. Οι γερόλυκοι και τα λυκόπουλα καλό 
είναι να φοράνε την στολή τους (το γιατί είναι άλλη ανάλυση). 

5’ Εισαγωγή στο μύθο    Προτείνεται οι βαθμοφόροι να έχουν βρει εικόνα background στην εφαρμογή σχετική με 
τον μύθο, να έχουν αλλάξει το όνομά τους στην εφαρμογή, σε εκείνο του ήρωα που 
υποδύονται και να προτρέπουν τα παιδιά να φορούν τη στολή τους. Συνήθως είναι 
δύσκολο να μιλούν ταυτόχρονα πάνω από 2 άτομα, γι αυτό δεν συστήνεται η συμμετοχή 
περισσότερων από 1-2 βαθμοφόρων στην ίδια δραστηριότητα. 

5’ Ζωηρή 
Δραστηριότητα 

   Αφιερώνουμε 10’-15’ λεπτά για έντονες (ατομικές) δραστηριότητες. Φροντίζουμε κάθε 
λυκόπουλο να τις ακολουθεί με την απαραίτητη προσοχή ώστε να αποφευχθούν 
τραυματισμοί. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλα δωμάτια του σπιτιού, 
αποφεύγοντας μπάνια,  μπαλκόνια και έξοδο από το διαμέρισμα. 

5’  Ζωηρή 
Δραστηριότητα 

   

5’ Ζωηρή 
Δραστηριότητα 

   

5’ -10’ Επαν. Γνώσης / 
Κριτ. Αξιολόγησης 

   +++ 

5’ Τραγούδι/ Κανόνας    Λόγω της δυσκολίας ταυτόχρονης ομιλίας πολλών ατομων κατα την διαδικτυακή 
συγκέντρωση συστήνεται η χρήση “κανόνων” (πιο σύντομοι) με σκοπό την ομαλή 
μετάβαση από τις ζωηρές δραστηριότητες στη Νέα Γνώση. Σε κάθε περίπτωση 
προβάλλουμε σε εικόνα τους στίχους ώστε να τους διαβάζουν τα λυκόπουλα. 

15’ Νέα Γνώση/ 
Εμπέδωση 

   Αποφεύγουμε την χρήση power point και σχετικών τρόπων παρουσίασης. Επιλέγουμε 
ευφάνταστους και διαδραστικούς τρόπους παρουσίασης και εμπέδωσης, με σκοπό κάθε 
λυκόπουλο να συμμετέχει ενεργά (πχ να πραγματοποιεί και το ίδιο ότι “βήματα” κάνουμε) 

5’ Παρουσίαση 
Ερασιτεχνικής 

   Φροντίζουμε πριν την βιντεοκλήση να έχουμε μιλήσει και βοηθήσει το λυκόπουλο για την 
προετοιμασία της παρουσίασής του. Καλό είναι να μην ξεπερνά η παρουσίαση τα 5’. 
Συμβουλεύουμε το λυκόπουλο να παρουσιάσει την ερασιτεχνική του όπως αυτό θα 
γινόταν σε δια ζώσης συγκέντρωση, αποφεύγοντας ηλεκτρονικά μέσα (πχ power point) 

15’ Κατασκευή/ 
Ψυχαγωγία 

   Κατασκευή: επιλέγουμε εύκολες κατασκευές-χειροτεχνίες, με απλά υλικά ή εύκαιρα. 
Ενημερώνουμε τα λυκόπουλα πριν την δράση ώστε να έχουν ετοιμάσει τα απαραίτητα 
υλικά, χωρίς να τους έχουμε αποκαλύψει τον λόγο που θα τα χρειαστουν. 
Ψυχαγωγία: Τηλεπαιχνίδια τύχης-γνώσεων, Διαγωνισμός καραόκε, χορού-φυγούρας κ.ά. 

2’ Λήξη Μύθου    Συνίσταται ένας βαθμοφόρος να παρουσιάζει την Λήξη του Μύθου αφήνωντας τα 
λυκόπουλα με την απορία του τι θα γίνει στην επόμενη διαδικτυακή τους συνάντηση ή 
θέτοντας τους κάποια πρόκληση που πρέπει να φέρουν σε πέρας έως την επόμενη 
φορά. 

5’ Ιστορία    +++ 

5’ Αποχαιρετισμός    Υπενθυμίζουμε στα λυκόπουλα πως η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά συγκεκριμένη μέρα και ώρα (συστήνεται να παραμένει η ίδια μέρα και ώρα 
καθ’όλη την διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων) 

 


