5 Τοµείς Ενδιαφερόντων

1. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ (∆ράση και γνώση για τη φύση)

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Νοητική - ψυχική βελτίωση)

3. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Υγεία)

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Ικανότητα - ∆ηµιουργία)

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Προσφορά - Συναδέλφωση)

6. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Βασικός στόχος
Η σύµµετρη ενασχόληση των παιδιών σε όλους του "ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ", για να αναπτύξουν τις ψυχικές, ηθικές και
φυσικές τους ικανότητες και τελικά να αποκτήσουν ΒΙΩΜΑΤΑ και
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ. (πάντοτε µέσα από συναρπαστικές δράσεις και ελεύθερη
δηµιουργία).

ΠΩΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ "ΠΡΑΞΗ"
1)Αν τα παιδιά απασχοληθούν µε ΕΠΙΚΑΙΡΑ κι ενδιαφέροντα κάθε φορά "θέµατα",
από όλους τους ΤΟΜΕΙΣ της ανθρώπινης δραστηριότητας και δηµιουργίας.
2)Όταν ασχοληθούν µε δράσεις τέτοιες που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ενδιαφέρουν και
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ τα παιδιά. Ιδέες στον κύκλο οµάδας - στο συµβούλιο ενωµοτίας - στο
συµβούλιο τιµής - στην αξιολόγηση).
3)Αν δραστηριοποιηθούν ασχολούµενα µε "θέµατα" και "δράσεις" ανάλογες µε τις
υπάρχουσες ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, (ήθη - έθιµα - περιβάλλον - ανάγκες κ.λ.π.) και
τον ιδιαίτερο χώρο που ζουν - κινούνται και δρουν τα παιδιά - πρόσκοποι.
4)Όταν µπορούν να αξιοποιήσουν κατά τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ και πιο ΠΡΟΣΦΟΡΟ τρόπο
τις υπάρχουσες δυνατότητές τους µε Ι∆ΕΕΣ, µ ε ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ, µε ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ, µε ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π. (Γονείς - Ειδικοί, Παλιοί Πρόσκοποι κ.λ.π.).
5)Αν του δίνονται συνέχεια αυξηµένες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες
για:
α. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
β. ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
γ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
δ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ - ΓΝΩΣΗ "ΝΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"
ε. ΓΙΑ "ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

6)Όταν, όσο πιο συχνά γίνεται, ζουν µέσα στη ΦΥΣΗ και µε τη ΦΥΣΗ.
(Αγάπη - προστασία - σεβασµός - αξιοποίηση - φροντίδα - έρευνα - γνώση
κ.λ.π.)
7)Αν η "προσωπική" συµβολή του κάθε παιδιού - προσκόπου είναι ΓΝΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ - ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ σε κάθε δράση.
8)Όταν υπάρχει ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, συλλογική προσπάθεια, ευχάριστο κλίµα
και συγκεκριµένες αρµοδιότητες (καθήκοντα) µέσα στον κύκλο της Ενωµοτίας και
της Οµάδας.

