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ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ / ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟ 
 
 

1.  ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ: 
 
 

11- 13 ΕΤΩΝ 
 

Καλή υγεία - Ενεργητικότητα - Κίνδυνοι ατυχηµάτων - Γρήγορη αύξηση ύψους 

ιδιαίτερα κάτω άκρων - 9 ως 10 ώρες ύπνου - Παιδιαρίζει µερικές φορές - Ιδιοτροπίες - 

Παραξενιές - Αύξηση σεξουαλικού ενδιαφέροντος. 

 
13 - 14 ΕΤΩΝ 

 
Γρήγορη αύξηση ύψους και βάρους - Αλλαγή στις διαστάσεις του σώµατος - 

Ορµονικές µεταβολές που οδηγούν σε αυξηµένες σεξουαλικές ορµές - ανάπτυξη 

πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου - Αδεξιότητα στις 

κινήσεις - 9 ως 10 ώρες ύπνου - Τα κορίτσια δεν έχουν την ίδια δύναµη αντιστάσεως 

στη σωµατική κόπωση µε τ΄ αγόρια γι΄αυτό χρειάζονται µεγαλύτερο χρόνο ανάπαυσης 

- Τα αγόρια πιο δυνατά από τα κορίτσια - Αύξηση της όρεξης. Υπερβολική 

απασχόληση σε σπορ ή κάτι ανάλογο. 

 
 
 

2. ΝΟΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ:  
 
 

11-13 ΕΤΩΝ  
 

Περιέργεια - Αγάπη περιπέτειας και πειραµατισµού - Ανάπτυξη υποµονής και 

συγκέντρωσης προσοχής - Η εµπιστοσύνη και το θάρρος αυξάνουν µε τις επιτυχίες 

και µειώνονται µε τις αποτυχίες - δε θέλει γκρίνια και πολύ κριτική.  

 
13-14 ΕΤΩΝ  

 
Μεγάλη όσο ποτέ άλλοτε η αποτελεσµατικότητα της ικανότητας να αποκτά και να 

χρησιµοποιεί γνώσεις - Μεταστροφή σκέψης από το πραγµατικό στο πιθανό - 

Ικανότητα να εξετάζει µε συστηµατικό και αντικειµενικό τρόπο πολλές πιθανότητες 

ταυτόχρονα και σκέψεις µε αφηρηµένους όρους - Εµφάνιση ηγετικών προσόντων σε 

πλαίσια παρέας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ:  
 
 

11-13 ΕΤΩΝ  
 

Εχει φίλους, καλύτερους φίλους ή απρόσωπους άγνωστους - Ατηµέλητη εµφάνιση - 

Ελέγχει τα συναισθήµατά του έξω από το σπίτι - Αγαπά το οµαδικό παιχνίδι - 

Υπάρχει επιφυλακτικότητα προς το αντίθετο φύλο - Η µεταστροφή της 

συναισθηµατικής σχέσης από τους γονείς στους φίλους δηµιουργεί αµηχανία και 

αδεξιότητα.  

 
13-14 ΕΤΩΝ  

 
∆οκιµάζει πολλούς ρόλους ελπίζοντας να βρεί την πραγµατική του ταυτότητα - 

Κύκλος γνωριµιών σε τρεις κατηγορίες : την παρέα, την πιο στενή "κλίκα" και τις 

ιδιαίτερες φιλίες - Οι "κλίκες" των κοριτσιών πιο µικρές και ασχολούνται µε τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ οι "κλίκες" ή "συµµορίες" των αγοριών πιο µεγάλες, 

λιγότερο στενές και ασχολούνται µε κοινές δραστηριότητες (σπορ - χόµπυ) - 

Γνωρίζει  

ότι ο κύκλος του διαφέρει από αυτόν των γονιών του και τον οριοθετεί - θέλει να του 

φέρονται σαν ενήλικο και αισθάνεται ότι του φέρονται σαν παιδί - Επιδιώκει να 

αναλάβει ευθύνες - Αύξηση ενδιαφέροντος για την ατοµική του εµφάνιση - Η 

επιφυλακτικότητα προς το αντίθετο φύλο υποχωρεί και αυξάνεται το ετερόφυλο 

ενδιαφέρον.  

 
 
 
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ:  
 
 

11-13 ΕΤΩΝ  
 

Πιστεύει στο "τίµιο παιχνίδι" - Ευαισθησία στις κακές πράξεις - Σεβασµός στο Θεό - 

∆έχεται κανόνες ζωής και πειθαρχία.  

 
13-14 ΕΤΩΝ  

 
Προσωπικές ανησυχίες - Αρχίζει να διαµορφώνει κάποια φιλοσοφία ζωής - Ψάχνει   
αξίες και πρότυπα - ∆ιατυπώνει ανελέητη κριτική για υπάρχοντα κοινωνικά, πολιτικά 

και θρησκευτικά συστήµατα και εφευρίσκει δικά του - Συνειδητοποιεί την ασυµφωνία 

ανάµεσα στον υπαρκτό και το δυνητικό µ΄ επαναστατικά αποτελέσµατα - Αρχίζει να 

ενδιαφέρεται για τους άλλους - Ενδιαφέρεται να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. 



ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΝΕΩΝ 11-14 ΕΤΩΝ 

 Ανάγκη παρέας συνομηλίκων που γίνεται η κυριότερη πηγή ασφάλειας και 
κύρους. 

 Ανάγκη παραδοχής από τους συνομηλίκους και "υποταγής" στα κριτήρια της 

 ομάδας (εμφάνιση - φυσικές δεξιότητες - κοινωνική συμπεριφορά). 

 Ανάγκη ύπαρξης ενός ή δύο έμπιστων φίλων. 

 Ανάγκη μιας βάσης ασφάλειας και σταθερότητας στο σπίτι, στην ομάδα. 

 Ανάγκη αίσθησης προσωπικής ταυτότητας (να ΄χει ιδέα ποιός είναι, που πάει, 

 ποιές δυνατότητες έχει να φθάσει). 

 Ανάγκη ακριβών και άφθονων πληροφοριών για την ομαλή ανάπτυξή του και 

 πιθανές παραλλαγές για να διαλυθούν παράλογες ανησυχίες και άγχη. 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 Απειθαρχία. 
 Αρνητική ταυτότητα (περηφάνεια για το "τίποτα" που είναι). 
 Αδικήματα ηλικίας (ψέματα - βρισιές - μικροαπάτες - κλοπές ως 

εγκληματικότητα). 
 Κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά. 
 Προβλήματα φαγητού ( πολυφαγία - εξαντλητική δίαιτα). 
 Συναισθηματικά "σκαμπανεβάσματα". 
 Έλλειψη οικογενειακής εποπτείας 
 Σεξουαλικά 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
 Γνώση του οικογενειακού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού και θρησκευτικού 

υπόβαθρου ΚΑΘΕΝΟΣ παιδιού. 
 Συνεχής προσωπική επαφή. 
 Ανάπτυξη οικειότητας και εμπιστοσύνης βαθμοφόρων - νέων με το παιχνίδι και 

τη συζήτηση των προβλημάτων τους. 
 Συνεργασία βαθμοφόρων. 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 Πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικία προσκόπου. 

 Οι μικρότεροι δεν πρέπει να βλέπουν το προσκοπικό πρόγραμμα να υπερβαίνει 
τις 

 δυνάμεις τους, και οι μεγαλύτεροι να μη νοιώθουν ότι τους υποτιμά, και αυτοί με 
τη 

 σειρά τους να υποτιμούν τον Προσκοπισμό. 

 Δράσεις ανάλογες με την ηλικία με ελευθερία επιλογής θεμάτων αλλά και σύνεση 
(Προσκοπικό και όχι Ανιχνευτικό πρόγραμμα). 

 Όχι κοινωνικά στερεότυπα φύλλου. 

 Όχι υπερβολική σημασία στην οργανική και ψυχολογική σημασία των 

 συμπτωμάτων της περιόδου. 

 Όχι αστεία με τις σωματικές αλλαγές 

 Οι βαθμοφόροι να αποτελούν πρότυπα υπευθυνότητας χωρίς αυταρχισμό. Να 
φροντίζουν για να δημιουργήσουν πλαίσια ασφάλειας στην ομάδα. Να υπάρχει σίγουρη 
διαδοχή για να μη μένουν τα παιδιά ξεκρέμαστα. 


