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Προσφοράς Υπηρεσίας 

1.   ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Πραγµατοποιώ έξι από τα πιο κάτω: 

1.   Γνωρίζω το Σύµβολο της Πίστεως και την Κυριακή Προσευχή. 

2. Γνωρίζω πότε γιορτάζουµε: τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Κοίµηση της 

Θεοτόκου, τον Ευαγγελισµό, την Πεντηκοστή, την Ανάληψη, τους Τρεις 

Ιεράρχες και τον Άγιο Γεώργιο. 

3. Γνωρίζω τι είναι η Αγία Γραφή και διηγούµαι κάτι από τη ζωή του Χριστού 

(θαύµα, παραβολή, οµιλία). 

4. Γνωρίζω: 

α. Πότε γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της ενορίας µου ή της πόλης ή του 

χωριού µου. 

β. Το όνοµα του Μητροπολίτη της περιοχής µου και το όνοµα του 

Αρχιεπισκόπου. 

5. Αποδεικνύω στον Αρχηγό Αγέλης ότι προσπαθώ να εφαρµόζω το «Βοηθάτε 

Αλλήλους». 

6. Εκκλησιάζοµαι τακτικά. 

7. Γνωρίζω τα επτά Μυστήρια. 

8. Παρακολουθώ το Κατηχητικό Σχολείο της ενορία µου για, τουλάχιστον, ένα 

χρόνο. 

Για Λυκόπουλα άλλου δόγµατος 

ι.   Γνωρίζω τις βασικές αρχές της θρησκείας µου. 

2. Γνωρίζω τις σηµαντικότερες γιορτές. 

3. Γνωρίζω ποιο είναι το ιερό κείµενο ή βιβλίο της θρησκείας µου και τα 

σχετικά µε τη διδασκαλία της. 

4. Αποδεικνύω έµπρακτα ότι εφαρµόζω τους κανόνες και τις βασικές αρχές 

της θρησκείας µου. 

2.  ΒΟΗΘΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Πραγµατοποιώ πέντε από τα πιο κάτω: 

1.   Βοηθώ, τακτικά, τον ιερέα της ενορίας µου στη Θεία Λειτουργία ή  
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προσφέρω υπηρεσίες στις διάφορες εκδηλώσεις της Εκκλησίας της ενορίας 
µου σε συνεργασία πάντα µε τον ιερέα. 

2. Γνωρίζω τα µέρη του Ναού και τα Ιερά Σκεύη. 

3. Ξεχωρίζω τις κυριότερες ιεροτελεστίες. 

4. Γνωρίζω τη διαβάθµιση του Κλήρου. 

5. Γνωρίζω πότε γιορτάζει η Εκκλησία της περιοχής µου, καθώς και το 

Τροπάριο του Αγίου Προστάτη της. 

6. Προσφέρω τις υπηρεσίες µου για να διατηρείται η καθαριότητα της 

εκκλησίας και του περιβόλου της. 

3. ΞΕΝΑΓΟΥ 

Μέρος Α' 

1. Βρίσκω στο χάρτη της Κύπρου τρεις τουριστικές περιοχές και ξέρω λίγα 

λόγια γι’ αυτές. 

2. Ξέρω πού βρίσκονται και πώς µπορώ να πάω στα: Αεροδρόµιο, Λιµάνι, 

Στάση Λεωφορείου, Γραφείο Ταξί. Επίσης ξέρω πού βρίσκεται το πλη-

σιέστερο Νοσοκοµείο, Φαρµακείο, Ιατρείο, Αστυνοµικό Τµήµα, 

Ταχυδροµείο, Ταχυδροµικό Κουτί, Τηλεφωνικός Θάλαµος, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, ∆ηµαρχείο ή Γραφείο Κοινότητας, Εκκλησία, Σχολείο, 

Ξενοδοχείο, Κατάστηµα Τροφίµων, Σταθµός Βενζίνης και ποιος είναι ο 

συντοµότερος δρόµος για να πάει κανείς σε κάθε ένα απ’ αυτά. 

3. Ξέρω τους κυριότερους δρόµους της περιοχής µου και τους κεντρικούς 

δρόµους της πόλης µου (κωµόπολη, χωριό). 

4· Μπορώ να µιλήσω µέσα σε πέντε λεπτά για τα µνηµεία και τα αξιοθέατα της 

πόλης µου (κωµόπολης, χωριού) και παρουσιάζω σχετικές φωτογραφίες, 

σκίτσα, χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ τέσσερα από τα πιο κάτω: 

1. Μπορώ να δίνω, µε ευγένεια και ταχύτητα, σαφείς οδηγίες σε κάποιο, που 

ζητά µια διεύθυνση στη γειτονιά µου. 

2. Ξέρω να χρησιµοποιώ, σωστά, το τηλέφωνο, τον τηλεφωνικό κατάλογο και 

το Χρυσό Οδηγό. 

3. Φτιάχνω µια τουριστική αφίσα, που να παρουσιάζει διάφορα αξιοθέατα, 

τουριστικά ή και αρχαιολογικά, της περιοχής µου. 
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4. Γράφω ένα κείµενο, δυο περίπου σελίδων, µε το οποίο διαφηµίζω την 

Κύπρο ως χώρο για ευχάριστες και ενδιαφέρουσες διακοπές. 

5. Επισηµαίνω µερικά στοιχεία, που δυσφηµίζουν τον τουρισµό µας. 

4. ΠΡΟΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ 

1. Γνωρίζω τι είναι Πρώτες Βοήθειες και πώς θα δράσω σε ένα περιστατικό 

έκτακτης ανάγκης. 

2. Γνωρίζω πώς θα καλέσω Βοήθεια και τι θα πρέπει να αναφέρω. 

3. Γνωρίζω το περιεχόµενο ενός πρόχειρου φαρµακείου και σε τι 

χρησιµεύουν τα διάφορα υλικά που υπάρχουν σ’ αυτό. 

4. Γνωρίζω τα µέτρα προστασίας, που πρέπει να λαµβάνω κατά την περι-

ποίηση ενός τραύµατος, για τη δική µου ασφάλεια και του τραυµατία και 

γιατί. 

5. Γνωρίζω για τους κινδύνους από ατυχήµατα στο σπίτι και πού βρίσκονται οι 

διακόπτες ηλεκτρισµού, νερού και γκαζιού. 

6. Γνωρίζω τη χρησιµότητα του προσκοπικού µου µαντηλιού στις Πρώτες 

Βοήθειες και µπορώ να επιδένω µε αυτό τραύµα στο κεφάλι και στην 

παλάµη. 

7. Είµαι σε θέση να προσφέρω Πρώτες Βοήθειες για:  

8. α. Μικρό τραύµα 

β. Μεγάλη εξωτερική αιµορραγία 

γ. Αιµορραγία στη µύτη 

δ. Μικρό έγκαυµα 

ε. Τσίµπηµα από έντοµο 

στ. Λιποθυµία 

8. Γνωρίζω να χρησιµοποιώ κυλινδρικό επίδεσµο. 

5. ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το Πτυχίο αυτό χωρίζεται σε πέντε κύκλους. Ασχολούµαι µε όλους τους κύ-

κλους: 

Κύκλος Α' - Γνώσεις 

1. Κάνω κατάλογο των ζώων, φυτών, πουλιών, ψαριών κ.λπ., που κινδυνεύουν 

να εξαφανιστούν στην πατρίδα µας και βρίσκω τι µπορεί να γίνει για τη 

σωτηρία τους. 
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2. Βρίσκω ποια ζώα στον κόσµο διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο αφανισµού τους 

και ζητώ να µάθω τι µπορεί να γίνει για τη σωτηρία τους. 

Κύκλος Β' - Παρατηρήσεις 

1. Παρατηρώ πώς αναπτύσσεται ένα φυτό, πώς µεταµορφώνεται µια πεταλούδα, 

ένας βάτραχος κ.λπ. και παρουσιάζω µια έκθεση ή µια συλλογή ή µια σειρά από 

φωτογραφίες ή διαφάνειες ή πίνακα των εξελίξεων αυτών. 

2. Παίρνω µέρος σε ένα πείραµα, που να δείχνει π.χ. τους κινδύνους από τη 

διάβρωση του εδάφους, τη ρύπανση του αέρα ή του νερού και παρουσιάζω έναν 

πίνακα ή µια έκθεση µε τις παρατηρήσεις µου. 

3. Αναφέρω πώς: 

α. Το νερό υψώνεται από τη γη, γίνεται βροχή και ύστερα διαβρέχει το 

έδαφος,  

β. Τα φυτά παράγουν το οξυγόνο,  

γ. Αποδεικνύουµε την ύπαρξη του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα. 

Κύκλος Γ' - ∆ραστηριότητες 

1.   Καθαρίζω ένα µικρό ρυάκι ή µια παραλία. 

2. Κατασκευάζω, τοποθετώ και συντηρώ µια ταγίστρα, µια πλατφόρµα ή ένα 

µπανάκι για πουλιά. 

3. Παίρνω µέρος σε µια εκστρατεία καθαριότητας. 

4. Παρουσιάζω σε πίνακα ή σε ηµερολόγιο ή σε λεύκωµα ό,τι ανακάλυψα για τη 

συµπεριφορά ενός ζώου, ψαριού ή πουλιού. 

5. Επισκέπτοµαι ένα ζωολογικό κήπο ή ένα φυτώριο ή παρακολουθώ µια τηλεοπτική 

ταινία για ζώα ή φυτά και εκθέτω τις παρατηρήσεις µου. 

Κύκλος ∆' - Συνεισφορά 

1. Βοηθώ, ενεργά, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, φυτεύοντας ένα δένδρο ή 

αναπτύσσοντας φυτά σε γλάστρες στο σπίτι. 

2. Βοηθώ, ώστε κι άλλα παιδιά να κατανοήσουν τη χρησιµότητα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, συζητώντας µε τους συνοµήλικους µου, ζωγραφίζοντας αφίσες, 

παρουσιάζοντας µια εργασία στην Αγέλη µου ή στην τάξη µου κ.λπ. 
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Κύκλος Ε' - Εξορµήσεις 

Σε εκδροµή στα περίχωρα της πόλης ή στην ύπαιθρο: 

1.   Βρίσκω παραδείγµατα που να δείχνουν πώς ο άνθρωπος:  

α. Έχει επιδράσει, καταστρεπτικά, στη φύση. β. Έχει κατορθώσει να τη 

συντηρήσει και να την προστατεύσει. 

2. Μαθαίνω και προσπαθώ να τηρώ τους κανόνες για το Φυσικό Περιβάλλον 

(κώδικας υπαίθρου). 

•   Σηµείωση: Για τους Κύκλους Γ, ∆ και Ε τα Λυκόπουλα θα εργαστούν οµαδικά. 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 

Μέρος Α' - Παρουσιάζω σε µελέτη τα πιο κάτω: 

1.   Γνωρίζω τις αναλώσιµες πηγές ενέργειας και πού τις συναντούµε. 

2. Γνωρίζω τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

3. Αναγνωρίζω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της κάθε µορφής.  

4. Γνωρίζω την επίδραση της κάθε µιας στο φυσικό περιβάλλον. 

Μέρος Β' 

1. Ανακαλύπτω και εφαρµόζω τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας στο σπίτι, 

στο Σύστηµα και στο σχολείο. Εφαρµόζω τα µέτρα αυτά για τρεις µήνες και 

συγκρίνω τα αποτελέσµατα µε προηγούµενο λογαριασµό του ηλεκτρισµού. 

2. Επινοώ και κατασκευάζω µια απλή συσκευή, που να λειτουργεί µε ανα-

νεώσιµη πηγή ενέργειας, ήλιο, νερό, αέρα (π.χ. ανεµόµυλο, νερόµυλο). 
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Ενδιαφερόντων
 

7. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Μέρος Α' 

1. Μπορώ και ξεχωρίζω και σκιτσάρω τρεις αρχιτεκτονικούς ρυθµούς και 

ονοµάζω πέντε διαφορετικά αγγεία. 

2. Γνωρίζω τις διάφορες εποχές της Ιστορίας της Κύπρου (Λίθινη, Εποχή του 

Χαλκού κ.λπ.) και αναφέρω ποιοι Αρχαιολογικοί Χώροι έχουν σχέση µε 

αυτές. 

3. Επισκέπτοµαι το πλησιέστερο Αρχαιολογικό Μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο 

της περιοχής µου και είµαι σε θέση να ξεναγήσω κάποιον σ’ αυτόν. 

4. Γνωρίζω τρεις ονοµαστούς χώρους (ο ένας ξένος) και παρουσιάζω µια 

συλλογή φωτογραφιών ή διαφανειών, που αναφέρονται στους χώρους 

αυτούς. 

Μέρος Β' — Πραγµατοποιώ τρία από τα πιο κάτω: 

1.   Γνωρίζω πώς συµπεριφέρονται σ’ ένα µουσείο ή αρχαιολογικό χώρο. 

2. Ξέρω τι πρέπει να κάνω όταν βρω αρχαία αντικείµενα και ποιες υπηρεσίες 

ασχολούνται µε αυτά. 

3. Γνωρίζω πώς γίνονται οι ανασκαφές και τρεις διάσηµους αρχαιολόγους. 

4· Γνωρίζω πέντε ονοµαστά αρχαιολογικά µουσεία στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. 

8. ΣΥΛΛΕΚΤΗ 

1. Παρουσιάζω µια, σωστά ταξινοµηµένη, συλλογή από οποιαδήποτε αντι-

κείµενα της εκλογής µου και αναφέροµαι σ’ αυτά που έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

2. Παρουσιάζω ένα ηµερολόγιο στο οποίο αναφέρω όλα τα σχετικά µε τη 

συλλογή µου (πού, πώς και γιατί τα διάλεξα και τι προσέχω). 

3. Εξηγώ το σύστηµα, που εφάρµοσα στη συλλογή και αναφέρω τα πλεο-
νεκτήµατά του. 
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4. Γνωρίζω πού θα αποταθώ και ποια βιβλία µπορώ να διαβάσω, για να 

καλυτερεύσω τη συλλογή µου. 

5. Αναφέρω για τη σηµασία που έχουν οι συλλογές. 

6. Προτείνω τρία θέµατα συλλογών στην Αγέλη µου. 

9. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥ 

Μέρος Α' 

1. Παρουσιάζω κατάλογο παιδικών βιβλίων, που διάβασα πρόσφατα, ανα-

φέρω τους συγγραφείς τους και συζητώ µε τον αξιολογητή για το περιε-

χόµενο τριών από αυτά. 

2. Γνωρίζω δυο συγγραφείς παιδικών βιβλίων και το έργο τους. 

3. Επισκέπτοµαι µια δανειστική βιβλιοθήκη και µελετώ τον τρόπο που είναι 

ταξινοµηµένα τα βιβλία της. 

4. Από ένα βιβλίο, που διάβασα πρόσφατα, ετοιµάζω περίληψη και τη 

διαβάζω στην Αγέλη µου. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ τρία από τα πιο κάτω: 

1. ∆είχνω στον αξιολογητή ότι γνωρίζω να χρησιµοποιώ εγκυκλοπαίδεια και 

λεξικό. 

2. Κάνω ένα απλό κάλυµµα (ντύµα) βιβλίου και επιδεικνύω πώς το συντη-

ρούµε. 

3. Αναλαµβάνω καθήκοντα βιβλιοθηκάριου της Αγέλης ή της τάξης µου, για 

τρεις µήνες και κρατώ βιβλίο δανεισµού. 

4. Γνωρίζω πού βρίσκονται τρία βιβλιοπωλεία. 

10. ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

Μέρος Α' 

1. Γνωρίζω τις τρεις κύριες κατηγορίες, που χωρίζονται τα διάφορα µουσικά 

όργανα, και παρουσιάζω µια µελέτη µε τα όργανα, που ανήκουν στην κάθε 

κατηγορία, χρησιµοποιώντας φωτογραφίες, διαφάνειες κ.λπ. 

2. Παίζω ένα τραγουδάκι σε ένα µουσικό όργανο. 

3. Γράφω µια µελωδία (σε πεντάγραµµο) 4 µέτρων σε ρυθµό 2/4 ή 4/4, και τη 

διαβάζω ρυθµικά και µελωδικά. 
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4. Με µουσική υπόκρουση από έργα του κάθε συνθέτη παρουσιάζω µε λίγα 

λόγια τη ζωή και το έργο ενός κλασικού και ενός σύγχρονου συνθέτη. 

Μέρος Β' 

1.   Παρουσιάζω στην Αγέλη µου µια ιστορία µε µουσική και κίνηση (ηχοϊ-

στορία). 

2. Λαµβάνω µέρος στη χορωδία ή ορχήστρα του Τµήµατος ή του Συστήµατος 

µου και συµµετέχω ενεργά σε µια γιορτή ή εκδήλωση. 

3. Κατασκευάζω, µε απλά υλικά, ένα µουσικό όργανο και το παρουσιάζω 

στην Αγέλη µου, εξηγώντας πώς το έχω φτιάξει. 

4. Παρακολουθώ µια ζωντανή συναυλία (κλασικής ή σύγχρονης µουσικής) ή 

από την τηλεόραση και εκθέτω τις απόψεις µου. 

5. Παρουσιάζω µια σύντοµη µελέτη, που αφορά την Κυπριακή ∆ηµοτική 

Μουσική (παραδοσιακά όργανα και τραγούδια). 

11. ΨΥΧΑΓΩΓΟΥ 

Πραγµατοποιώ οκτώ από τα πιο κάτω: 

1.   Μεταµφιέζοµαι και µιµούµαι ένα πρόσωπο της ιστορίας ή της µυθολογίας 

µπροστά στην Αγέλη µου. 

2. ∆ιδάσκω ένα σκετς στην Εξάδα µου και το παρουσιάζω στην Αγέλη µου. 

3. Παρουσιάζω τρία νούµερα τσίρκου (κλόουν, τρικς κ.λπ.) 

4. Απαγγέλλω ένα ποίηµα ή ένα κοµµάτι πεζό στην Αγέλη µου. 

5. Απασχολώ την Αγέλη µου, για δέκα λεπτά, µε παιχνίδια, τραγούδια, µι-

µήσεις κ.λπ. 

6. Οργανώνω µε την Εξάδα µου µια παράσταση κουκλοθέατρου ή θεάτρου 

σκιών (καραγκιόζη). 

7. Κάνω ηχητικά εφφέ για ένα σκετς. 

8. Κάνω τον παρουσιαστή ενός ψυχαγωγικού προγράµµατος. 

9. ∆ιδάσκω και διευθύνω ένα τραγούδι στην Αγέλη µου. 

ιο. Αποδίδω µε µουσικό όργανο ένα τραγούδι. 

ιι. Τραγουδώ, µόνος, ένα δηµοτικό ή πατριωτικό τραγούδι. 12. 

Χορεύω δυο δηµοτικούς χορούς. 
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12. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

Μέρος Α' 

1.   Γνωρίζω κάτι για µια από τις Καλές Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, χα-

ρακτική, χορό, διακοσµητική κ.λπ.). 

2. Παρουσιάζω πέντε φωτογραφίες µε αντιπροσωπευτικά έργα για µια από 

τις πιο πάνω Τέχνες και τις σχολιάζω. 

3. Επισκέπτοµαι µια έκθεση ή γκαλερί ή εργαστήριο σχετικό µε την Τέχνη που 

διάλεξα και σχολιάζω την επίσκεψη αυτή. 

4. Αναφέρω τα βασικά χρώµατα και εξηγώ πώς µπορούν να παραχθούν τα 

δευτερεύοντα . 

Μέρος Β' - Με βάση την Τέχνη που διάλεξα: 

1.   Παρουσιάζω ένα δικό µου έργο και αναφέρω, µε λεπτοµέρεια, τα υλικά 

που διάλεξα ή την τεχνική και τα διάφορα στάδια που ακολούθησα. 

2. Γνωρίζω τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται. 

3. Γνωρίζω τις διάφορες τεχνικές της. 

4. Γνωρίζω τρεις εκπροσώπους της και αναφέροµαι στη ζωή και το έργο ενός 

απ’ αυτούς. 

5. Φτιάχνω µια αφίσα µε την οποία διαφηµίζω ένα γεγονός στην Αγέλη µου, 

αφού πρώτα το συζητήσω µε τον Αρχηγό µου. 

13. ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ 

Μέρος Α' 

1.   Γνωρίζω και αναγνωρίζω, στον ουρανό, πέντε αστερισµούς. 

2. Γνωρίζω πώς να βρίσκω τον Πολικό Αστέρα. 

3. Γνωρίζω τους µύθους, που σχετίζονται µε τα ονόµατα τριών αστερισµών. 

4. Γνωρίζω τους πέντε πλανήτες, που είναι ορατοί µε γυµνό µάτι και µπορώ 

να εντοπίσω δυο απ' αυτούς στον ουρανό. 

Γνωρίζω τι είναι οι ∆ιάττοντες Αστέρες. 
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Μέρος Β' - Ασχολούµαι µε ένα από τα δυο: 

1. Γνωρίζω τις φάσεις της σελήνης. Την παρακολουθώ για µια εβδοµάδα, 

φτιάχνοντας ένα ηµερολόγιο, όπου θα φαίνεται το σχεδιάγραµµά της και το 

παρουσιάζω στην Αγέλη. 

2. Παρατηρώ µια βροχή ∆ιαττόντων Αστέρων και καταγράφω τη συχνότητα, 

µε την οποία εµφανίζονται και παρουσιάζω το θέµα στην Αγέλη. 

Ι4. ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΑ 

Μέρος Α' 

1.   Κατασκευάζω, από ελαφρύ ξύλο (balsa wood), και πετώ ένα ανεµοπλάνο. 

2. Συγκεντρώνω στοιχεία για την ιστορία του αεροπλάνου και τα παρουσιάζω 

στην Αγέλη µου, χρησιµοποιώντας σκίτσα ή φωτογραφίες ή διαφάνειες. 

3. Αναγνωρίζω πέντε τύπους αεροσκαφών εκ του φυσικού ή από φωτο-

γραφίες. 

4. Παρακολουθώ την απογείωση και προσγείωση αεροπλάνου και κάνω τις 

παρατηρήσεις µου. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ τέσσερα από τα πιο κάτω: 

1.   Εξηγώ τους κανόνες ασφάλειας για το πέταγµα χαρταετού. 

2. Κάνω το σκίτσο ενός αεροπλάνου ή ελικοπτέρου και ονοµάζω τα µέρη του. 

3. Εξηγώ πώς λειτουργεί το αερόστατο. 

4. Αναφέρω τις διαφορές ανάµεσα στο ελικόπτερο και το αεροπλάνο, τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός. 

5. Πετώ κατευθυνόµενο ή τηλεκατευθυνόµενο αεροπλανάκι. 

6. Γνωρίζω τι είναι: 

α. Ο Πύργος Ελέγχου  

β. Ο ∆ίαυλος  

γ. Ο Αεροδιάδροµος  

δ. Το «Μαύρο Κουτί» 

7. ∆ωρίζω στην Εξάδα µου ένα αεροµοντέλο, που έχω συναρµολογήσει. 
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15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

1. Γνωρίζω τα διάφορα µέρη της φωτογραφικής µηχανής και δείχνω πώς 

τοποθετείται και αφαιρείται το φιλµ. 

2. Βγάζω δώδεκα φωτογραφίες πάνω σε θέµα της προτίµησής µου (τοπία, 

πρόσωπα, δράσεις) και τις παρουσιάζω µε ανάλογη επεξήγηση. 

3. Βγάζω πέντε φωτογραφίες µε το ίδιο θέµα αλλά µε διαφορετικό φωτισµό:  

 α. Με τον ήλιο στο πλάι 

β. Στη σκιά 

γ. Με συννεφιά 

δ. Με φλας 

και εξηγώ τις διαφορές στον αξιολογητή. 

4. Βγάζω µια σειρά από φωτογραφίες (τουλάχιστον τρεις), που να δείχνουν 

την εξέλιξη µιας ιστορίας και κάτω από κάθε µια γράφω µια επεξηγηµατική 

πρόταση. 

5. Γνωρίζω τι σηµασία έχουν σε µια φωτογραφική µηχανή:  

 α. Το άνοιγµα του φακού 

β. Η απόσταση  

γ.  Η ταχύτητα 

και τα ρυθµίζω ανάλογα. 

6. Γνωρίζω πώς λειτουργεί µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή (digital 

camera) και τι είναι η κάρτα µνήµης (memory card). 

16. ΨΑΡΑ 

Μέρος Α' 

1. Αναγνωρίζω, εκ του φυσικού ή από φωτογραφία, πέντε είδη ψαριών της 

θάλασσας και τρία είδη του γλυκού νερού, που ζουν στην Κύπρο. 

2. Αναφέρω τρία διαφορετικά είδη δολώµατος και τι είδος ψάρι µπορώ να 

πιάσω µε το καθένα. 

3. Αναφέρω τρία είδη ψαρέµατος και τι υλικά χρειάζονται για το καθένα. 

4. Αναφέρω τις µεθόδους ψαρέµατος που απαγορεύονται. 

5. Αναγνωρίζω δυο είδη ψαριών, που έχουν δηλητήριο στα αγκάθια τους. 

6. Γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας για το ψάρεµα από βράχο, από βάρκα, 

από εξέδρα. 

7. Γνωρίζω να βγάζω το ψάρι από το αγκίστρι, χωρίς να το καταστρέφω. 
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Μέρος Β' 

Κατά τη διάρκεια εξόρµησης, µε τον αξιολογητή, κάνω τα πιο κάτω:  

1.   Αρµατώνω το καλάµι µε πετονιά, αγκίστρι, βαρίδι και φελλό. 

2. Ξέρω να ετοιµάζω το δόλωµα και να δολώνω το αγκίστρι. 

3. Γνωρίζω κολύµπι και τους βασικούς κανόνες ασφάλειας. 

4- Πάω για ψάρεµα µε καλάµι και µε πετονιά και εξηγώ γιατί διάλεξα τα υλικά 

που χρησιµοποίησα. 

•   Σηµείωση: Το Μέρος Α' µπορεί να γίνει στην Εστία της Αγέλης.  

17. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ 

Μέρος Α' 

1.   Σχεδιάζω ένα χάρτη της Κύπρου και σηµειώνω σ’ αυτόν τα µέρη όπου 

υπάρχουν δάση και αναφέρω τα είδη δένδρων, που φυτρώνουν εκεί. 

2. Γνωρίζω τι κάνουµε για την προστασία του δάσους και πώς ενεργούµε 

αν αντιληφθούµε πυρκαγιά. 

3. Γνωρίζω µερικά από τα προστατευόµενα ζώα και πουλιά της Κύπρου. 

4· Παίρνω µέρος σε τρεις εκδροµές της Αγέλης µου. 

5. Λαµβάνω µέρος σε µια δράση προστασίας του περιβάλλοντος. 

6. Περιποιούµαι τα φυτά και τα δέντρα του χώρου της Κατασκήνωσης για µια 

βδοµάδα και του Συστήµατός µου για ένα µήνα. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ πέντε από τα πιο κάτω: 

1.   Αναγνωρίζω, από φυσικού ή από φωτογραφίες, πέντε δένδρα ή θάµνους 

του δάσους. 

2. Φτιάχνω µια αφίσα, που δείχνει τις φάσεις ανάπτυξης ενός δένδρου του 

δάσους, το φύλλωµα, το ξύλο και τον καρπό του. 

3. Παίρνω τα αποτυπώµατα από τρία είδη φύλλων και από τρία ίχνη ζώων ή 

πουλιών. 

4. Παρουσιάζω συλλογή από διάφορα πετρώµατα ή κογχύλια. 

5. Γνωρίζω µερικά από τα αποδηµητικά πουλιά της Κύπρου, πότε έρχονται και 

πού συνήθως τα συναντούµε. 

6. Παρακολουθώ ένα έντοµο ή άγριο ζώο ή άγριο πουλί και σηµειώνω τις 

παρατηρήσεις µου για τις συνήθειές του. 

7. Γνωρίζω ένα ενδηµικό φυτό της Κύπρου. 
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∆εξιοτήτων 

18. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗ 

Μέρος Α' 

1. Κατασκευάζω ένα χειροτέχνηµα της δικής µου έµπνευσης και το πα-

ρουσιάζω στην Αγέλη µου. Μπορεί να είναι: λεπτουργική, κέντηµα, ύφανση, 

γλυπτική µε σύρµα, µακραµέ, πλεκτική (σχοινί, καλλιτεχνικό χόρτο, 

σπάγκος κ.λπ.), ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική κ.ά. 

2. Σκέφτοµαι πέντε ιδέες για χειροτεχνία και τις παρουσιάζω στην Αγέλη µου. 

3. Επισκέπτοµαι την Υπηρεσία Χειροτεχνίας ή ένα εργαστήρι παραδοσιακής 

τέχνης και αναφέρω ποιο είδος παραδοσιακής τέχνης µου άρεσε και γιατί. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ πέντε από τα πιο κάτω: 

1.   Κατασκευάζω δυο παιχνίδια. 

2. Συµµετέχω στο στόλισµα της γωνιάς της Εξάδας ή της Αγέλης µου σε µια 

γιορτή. 

3. Μπορώ να εκτιµώ την ποσότητα υλικών, που θα χρειαστώ για µια συγ-

κεκριµένη χειροτεχνία. 

4. ∆ιακοσµώ ένα πασχαλινό αυγό. 

5. Κατασκευάζω κάτι χρήσιµο από δέρµα. 

6. Κατασκευάζω µια µάσκα µε χαρτί ή χαρτοπηλό. 

7. Κατασκευάζω µια χαλκογραφία κατά προτίµηση µε προσκοπικό περιε-

χόµενο. 

8. Πλέκω µε µαλλί µια σάρπα (σάλι) 8οχ2θ εκ. 

9. Κεντώ σε καµβά ένα µικρό τραπεζοµάντιλο ή ένα µικρό κάδρο. 

10. Κατασκευάζω τέσσερις µινιατούρες επίπλων µε σπιρτόκουτα ή δυο µε 

σπιρτόξυλα. 

11. Καθοδηγώ τα Λυκόπουλα της Εξάδας µου, όταν η Αγέλη µου έχει χειρο-

τεχνία. 
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19. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

1. Βρίσκω οκτώ από δέκα µυρωδιές, οκτώ από δέκα ήχους, πέντε από οκτώ 

γεύσεις και οκτώ από δέκα αντικείµενα µε την αφή. 

2. Περιγράφω ένα χώρο, αφού τον παρατηρώ για πέντε λεπτά. 

3. Οργανώνω ένα παιχνίδι ΚΙΜ στην Αγέλη µου και θυµούµαι δεκαέξι από τα 

είκοσι αντικείµενα που βλέπω για ένα λεπτό. 

4. Αναγνωρίζω εκ του φυσικού ή από ταινία ή από φωτογραφίες πέντε ζώα, 

πέντε λουλούδια, πέντε δένδρα, πέντε πουλιά, πέντε ερπετά και πέντε 

ψάρια από την κυπριακή χλωρίδα και πανίδα. 

5. Καλύπτω, µε τον αξιολογητή, απόσταση πεντακόσιων µέτρων σε 

κατοικηµένη περιοχή ή χιλίων µέτρων στο ύπαιθρο και περιγράφω µε κάθε 

λεπτοµέρεια τη διαδροµή και τις παρατηρήσεις µου. 

6. Περιγράφω ένα πρόσωπο, ώστε να µπορεί να ετοιµαστεί, αν χρειαστεί, το 

σκίτσο του. 

7. Γνωρίζω πέντε, τουλάχιστον, ανιχνευτικά σηµεία. 

20.   ΚΗΠΟΥΡΟΥ 

Μέρος Α' 

1. ∆είχνω στον αξιολογητή πώς ποτίζω, σκαλίζω, καθαρίζω, λιπαίνω, φυτεύω 

και γενικά κάνω σωστά όλες τις δουλειές του κήπου. 

2. Γνωρίζω τα εργαλεία που χρειάζονται για την περιποίηση του κήπου 

(κλαδευτήρι, τσάπα, κτενιά κ.λπ.). 

3. Φυτεύω σπόρους λουλουδιών ή λαχανικών σε ένα κοµµάτι του κήπου ή σε 

ξύλινο κιβώτιο ή σε γλάστρες και τους παρακολουθώ µέχρι να βγουν 

λουλούδια ή να µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα λαχανικά. 

4. Κρατώ σηµειώσεις, για δυο µήνες, για τον τρόπο που εργάζοµαι µε τα φυτά 

και παρουσιάζω ηµερολόγιο µε φωτογραφίες ή σκίτσα την ανάπτυξη και τα 

προϊόντα από τις καλλιέργειες. 

5. Πειραµατίζοµαι, καλλιεργώντας σε βαµβάκι σπόρους (σιτάρι, φασόλια 

κ.λπ.) ταυτόχρονα σε χώρο φωτεινό και σκοτεινό, σηµειώνω τις 

παρατηρήσεις µου και τις συζητώ µε τον αξιολογητή. 

6. Αναγνωρίζω τα διάφορα µέρη του φυτού (ρίζες, βλαστούς, φύλλα, άνθη, 

οφθαλµούς) και σε τι χρησιµεύουν. 



 16 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ πέντε από τα πιο κάτω: 

1. Γνωρίζω τρεις τρόπους φυτέµατος (π.χ. σπόρους, Βολβούς, καταβολάδες 

κ.λπ.). 

2. Περιποιούµαι ένα φυτό εσωτερικού χώρου για έξι βδοµάδες. 

3. Κατασκευάζω ένα µικρό θερµοκήπιο και καλλιεργώ σ’ αυτό µερικά φυτά 

λαχανικών από σπόρους. 

4. Παίρνω µέρος σε δενδροφύτευση. 

5. Αναφέρω µερικούς κινδύνους, που διατρέχουν τα φυτά (σκουλήκια, ακρίδες 

κ.λπ.) και τον τρόπο αντιµετώπισής τους. 

6. Επισκέπτοµαι ένα βοτανικό κήπο ή φυτώριο. 

7. Αναπτύσσω φυτά µέσα σε χηµική διάλυση. 

8. Παρουσιάζω δυο τρόπους καλλιέργειας εκτός εδάφους (π.χ. αµµοχάλικα, 

βότσαλα, υδροκαλλιέργεια. 

9. Γνωρίζω τα οφέλη και τους κινδύνους από τα λιπάσµατα και τα φυτο-

φάρµακα. 

21. ΤΕΧΝΙΤΗ 

Μέρος Α' 

1. Φτιάχνω και παρουσιάζω στην Αγέλη µου ένα απλό χειροτέχνηµα, 

χρησιµοποιώντας δυο τρία διαφορετικά υλικά. 

2. Παρουσιάζω δέκα εργαλεία για τα οποία γνωρίζω τη χρήση και τη 

συντήρησή τους. 

3. Αναφέρω τους κινδύνους και τις προφυλάξεις, που παίρνω όταν 

χρησιµοποιώ ηλεκτρικά εργαλεία, αιχµηρά εργαλεία, συνθετικές κόλλες, 

µπογιές και διαλυτικά. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ έξι από τα πιο κάτω: 

1. Γνωρίζω να συγκολλώ τα διάφορα υλικά µε την κατάλληλη γόµα (π.χ. ξύλο 

µε ξύλο, πέτρα µε τοίχο, κεραµικό, πλαστικό κ.λπ.). 

2. Τρίβω µε γυαλόχαρτο και βάφω ένα παιχνίδι. 

3. Ξεβουλώνω ένα νεροχύτη, που έχει βουλώσει. 

4. Επιδεικνύω πώς προετοιµάζω και βάφω έναν τοίχο και πώς καθαρίζω το 

πινέλο και τα υπόλοιπα εργαλεία. 
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5. Αλλάζω την µπαταρία και το λαµπάκι σε φακό (κλεφτοφάναρο) και την 

µπαταρία σε ραδιόφωνο. 

6. Επισκευάζω κάποιο από τα έπιπλα της Αγέλης. 

7. Γνωρίζω να αλλάζω τη λάµα στο πριόνι του σιδήρου ή της λεπτουργικής. 

8. Επισκευάζω το εσωτερικό λάστιχο του ποδηλάτου. 

9. Λύνω και συναρµολογώ ένα παιχνίδι ή µια κατασκευή ή συσκευή. 

10. Γνωρίζω πώς να επιδιορθώνω ζηµιές σε τοίχο µε γύψο, στόκο ή τσιµέντο. 
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∆ραστηριοτήτων 

22. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Ασχολούµαι µε ένα ατοµικό άθληµα, που µε ευχαριστεί, για περίοδο, του-

λάχιστον, ενός χρόνου, για δυο τρεις ώρες τη βδοµάδα (π.χ. γυµναστική, 

σκι, τοξοβολία κ.λπ.). 

2. Γνωρίζω τους κινδύνους που αντιµετωπίζω ανάλογα µε την ενασχόλησή 

µου και λαµβάνω τα µέτρα προφύλαξης που επιβάλλεται. 

3. Γνωρίζω τους κανόνες και τις βασικές αρχές που υπάρχουν στο άθληµα και 

τα εφαρµόζω. 

4. Στους αγώνες, που λαµβάνω µέρος, αγωνίζοµαι µε αθλητοπρέπεια και 

τιµιότητα και σέβοµαι τους συναθλητές µου. 

5. Γνωρίζω να συντηρώ, σωστά, τα διάφορα µέσα, που χρησιµοποιώ. 

6. Χειροκροτώ κάθε αθλητή για την προσπάθειά του. 

7. Παρουσιάζω, στην Αγέλη µου, µελέτη που αναφέρεται σε τρία άτοµα, που 

έχουν διαπρέψει στο άθληµα, µε το οποίο ασχολούµαι. 

23. ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Ασχολούµαι µε ένα οµαδικό άθληµα, που µου αρέσει, για περίοδο, 

τουλάχιστον, ενός χρόνου (π.χ. ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση, καλαθόσφαι-

ρα κ.λπ.). 

2. Γνωρίζω και εφαρµόζω τους κανόνες του παιχνιδιού, µε το οποίο ασχο-

λούµαι. 

3. Σέβοµαι τους αντιπάλους µου, όπως και τους συµπαίκτες µου και απο-

φεύγω λόγια και ενέργειες, που είναι δυνατόν να τους µειώσουν ή να τους 

τραυµατίσουν. 

4. Φέροµαι µε αθλητοπρέπεια και υπακούω στις υποδείξεις του αρχηγού της 

οµάδας και του διαιτητή του αγώνα και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο 

για την οµάδα µου. 

5. Σέβοµαι το αποτέλεσµα του αγώνα και χειροκροτώ πάντα τον καλύτερο. 

6. Παρουσιάζω στην Αγέλη µου τρεις οµάδες, εκ των οποίων η µια κυπριακή, 
που έχουν πρωταγωνιστήσει, τον τελευταίο χρόνο, στο οµαδικό άθληµα, µε το 
οποίο ασχολούµαι. 
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24. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 

1. Γνωρίζω και εφαρµόζω το «συντροφικό σύστηµα» και τους κανόνες 

ασφάλειας του κολυµβητή. 

2. Παρακολουθώ, εκ του φυσικού ή από την τηλεόραση, κολυµβητικούς 

αγώνες και τους σχολιάζω. 

3. Αναφέρω δυο παγκόσµια και δυο ελληνικά ρεκόρ κολύµβησης και τον 

αντίστοιχο πρωταθλητή. 

4. Κολυµπώ, πρόσθιο και ύπτιο, σε απόσταση δεκαπέντε µέτρων. 

5. Κολυµπώ, ελεύθερο, σε απόσταση είκοσι πέντε µέτρων. 

6. Κολυµπώ, φορώντας πουκάµισο και κοντό παντελόνι, σε απόσταση δε-

καπέντε µέτρων. 

7. Βουτώ µε πουκάµισο και σορτ. Αφαιρώ τα ρούχα µου, ενώ επιπλέω, χωρίς 

να αγγίξω το βυθό ή τα πλευρά της πισίνας. 

8. Καλύπτω απόσταση τριών µέτρων κάτω από το νερό µε µακροβούτι. 

9. Πηδώ στη θάλασσα από ύψος τριάντα εκ. και βγαίνω από το νερό µε έλξη. 

10. Γνωρίζω πότε δεν πρέπει να κολυµπώ. 

11. Γνωρίζω να χρησιµοποιώ σωσίβιο. 

25.   ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΣΤΗ 

1. Έχω δικό µου ή χρησιµοποιώ τακτικά ένα ποδήλατο. 

2. Ονοµάζω τα µέρη του ποδηλάτου και γνωρίζω σε τι χρησιµεύουν. 

3. ∆είχνω στον αξιολογητή πώς καθαρίζω και λαδώνω το ποδήλατο. Επίσης 

φουσκώνω τα λάστιχα, επιδιορθώνω µια τρύπα και ρεγουλάρω τα φρένα. 

Εξηγώ πώς και γιατί το ποδήλατο πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση 

και πώς το προστατεύω από τις καιρικές συνθήκες. 

4. Γνωρίζω τους κανόνες κυκλοφορίας για τους ποδηλατιστές και τα βασικά 

σήµατα τροχαίας. 

5. Κάνω µε τον αξιολογητή µου µια διαδροµή, περίπου, δυο χιλιοµέτρων, που 

να περιλαµβάνει, αν είναι δυνατόν µια διασταύρωση, µια διάβαση πεζών, 

µια στροφή αριστερά και έναν κυκλικό κυκλοφοριακό κόµβο (round-about). 

Σ’ αυτή επιδεικνύω τα κατάλληλα σήµατα, καθώς και 
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την ικανότητά µου να ποδηλατώ µε ασφάλεια, συνοδευόµενος από κάποιο 

µεγάλο. 

6. Αλλάζω το λάστιχο του ποδηλάτου και περνώ την καδένα. 

7. Γνωρίζω λίγα λόγια για την ιστορία του ποδηλάτου. Πότε εφευρέθηκε και 

από ποιον. 

8. Παρακολουθώ ποδηλατικούς αγώνες από φυσικού ή την τηλεόραση και 

τους σχολιάζω. 

9· Γνωρίζω και εφαρµόζω τα µέτρα προφύλαξης, που πρέπει να παίρνει ένας 

ποδηλατιστής (π.χ. κράνος κ.λπ.). 

26. ΚΩΠΗΛΑΤΗ 

Μέρος Α' 

1.   Γνωρίζω κολύµπι. 

2. Γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας, για τα σκάφη, σε χώρους λουσµένων. 

3. Ασχολούµαι, συστηµατικά, για ένα χρόνο µε ένα κωπήλατο σκάφος (π.χ. 

κανό). 

4· Μπορώ να πλευρίσω και να προσδέσω το σκάφος µου σε σηµαδούρα ή 

άγκυρα. 

5· Επιδεικνύω τις ικανότητές µου, κωπηλατώντας προς τα εµπρός, προς τα 

πίσω, κάνοντας στροφή επί τόπου και καλύπτοντας µια απόσταση 

διακόσιων µέτρων. 

6. Γνωρίζω τα διάφορα µέρη του σκάφους, τη χρήση τους και πώς τα διατηρώ 

σε καλή κατάσταση. 

Μέρος Β' 

1. Ως µέλος κωπηλάτης λέµβου: 

α. Γνωρίζω και συµµορφώνοµαι µε τους κανόνες ασφάλειας µέσα στη λέµβο. 

β. Γνωρίζω τα εφόδια λέµβου. 

γ. Γνωρίζω τα βασικά παραγγέλµατα κωπηλασίας. 

δ. Γνωρίζω τα βασικά µέρη της λέµβου και τη χρήση τους. 

ε. Πειθαρχώ, χωρίς αντιλογία, στις υποδείξεις του Κυβερνήτη του σκάφους. 

στ. Έχω συµµετάσχει, σε τέσσερις εξορµήσεις, ως πλήρωµα κωπήλατης 
λέµβου. 
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27. ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥ (OPTIMIST) 

1.   Γνωρίζω καλό κολύµπι. 

2. Γνωρίζω τους Βασικούς κόµπους για το σκοπό αυτό, που είναι 

(σταυρόκοµπος, καντηλίτσα, ψαλιδιά και οκταράκι). 

3. Γνωρίζω τις βασικές ονοµατολογίες του σκάφους µε το οποίο ασχολούµαι 

και τη χρήση τους. 

4. Γνωρίζω πώς θα ενεργήσω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

5. Ξέρω και εφαρµόζω τους βασικούς κανόνες αποφυγής σύγκρουσης. 

6. Είµαι σε θέση να προβλέπω τον καιρό (αίθριο καιρό, απότοµες αλλαγές του 

καιρού, την ένταση και την κατεύθυνση του ανέµου, καθώς και το ύψος των 

κυµάτων). 

7. Είµαι σε θέση να κυβερνήσω το ιστιοπλοϊκό σκάφος µου, µε ασφάλεια, σε 

µια απόσταση, τουλάχιστον 1000 µέτρων, µε τη συνοδεία άλλου σκάφους. 

8. Μπορώ να πλευρίσω και να προσδέσω το σκάφος µου µε ασφάλεια. 

28. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 

1.   Λαµβάνω µέρος σε µια επταήµερη κατασκήνωση της Αγέλης µου. 

2. Γνωρίζω τα ατοµικά εφόδια που χρειάζονται για µια κατασκήνωση. 

3. Φροντίζω, σωστά, τα πράγµατά µου στη διάρκεια της κατασκήνωσης, 

πλένω το µαντήλι, τις κάλτσες και την πετσέτα µου. 

4. Φροντίζω για την καθαριότητα και την υγεία µου κατά τη διάρκεια της 

κατασκήνωσης. 

5. Φτιάχνω µια κατασκευή για το χώρο της Εξάδας µου στην κατασκήνωση. 

6. Βοηθώ στο µαγείρεµα, σερβίρισµα και στην καθαριότητα της τραπεζαρίας, 

καθώς και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στην κατασκήνωση. 

7. Ξέρω να φτιάχνω τις κουβέρτες µου «φάκελο» ή να διατηρώ συγυρισµένο 

τον υπνόσακό µου. 

8. Αναφέρω τους κανόνες ασφάλειας για το άναµµα φωτιάς σε ανοικτό χώρο. 

9. Γνωρίζω τους Βασικούς κανόνες και τους εφαρµόζω για:  

 α. Την ησυχία στην κατασκήνωση. 
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β. Την ασφάλεια από φωτιά. 

γ. Την καθαριότητα του κατασκηνωτικού χώρου πριν, κατά και µετά 

την κατασκήνωση.  

δ. Την αντιµετώπιση της κακοκαιρίας. 

10. Βοηθώ στο στήσιµο και στο δίπλωµα µιας σκηνής. 

11. Βοηθώ στη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο 

της κατασκήνωσης (πότισµα, περιποίηση και διατήρηση των φυτών και 

των δένδρων). 

29. ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ 

1.   Περιγράφω στον αξιολογητή τις προετοιµασίες που χρειάζονται για:  

α. Μια µονοήµερη και 

β. Μια τριήµερη εξόρµηση (π.χ. έξοδα, σωστά ρούχα και παπούτσια, κουτί 

Α' Βοηθειών, τροφή, εφόδια κ.λπ.). 

2. Παίρνω µέρος σε δυο δράσεις υπαίθρου της Αγέλης µου, µια από τις 

οποίες να περιλαµβάνει διανυκτέρευση σε αντίσκηνο. 

3. Κατασκευάζω ένα απλό καταφύγιο, χρησιµοποιώντας φυσικά υλικά. 

4. Ετοιµάζω και ανάβω µια φωτιά στο ύπαιθρο, ψήνω ένα ζεστό ρόφηµα και 

µετά καθαρίζω το χώρο και αναφέρω τους κανόνες ασφάλειας για το 

άναµµα φωτιάς στο ύπαιθρο. 

5. Κάνω µια διαδροµή πεντακόσιων µέτρων, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

αξιολογητή ή µε τη βοήθεια πυξίδας ή ακολουθώντας ανιχνευτικά σηµεία ή 

µε συνδυασµό όλων αυτών. 

6. Συνεννοούµαι µε κάποιον από απόσταση διακόσιων µέτρων µε κάποιο 

είδος σηµατοδοσίας. 

7. Βρίσκω και αναγνωρίζω τα ίχνη ζώου ή πουλιού και βγάζω το αποτύπωµά 

του σε γύψο. 

8. Εξηγώ πώς µπορώ να βρω το δρόµο µου στο ύπαιθρο χωρίς πυξίδα. 
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Προσωπικής Ανάπτυξης 

30. ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

1.   Μπορώ να δώσω µερικές απλές πληροφορίες σε µια ξένη γλώσσα. 

2. Κάνω µια απλή συνοµιλία στην ξένη γλώσσα για πέντε λεπτά. 

3. Γράφω µια επιστολή, 100 τουλάχιστον λέξεων, στην ξένη γλώσσα (µε 

υπόδειξη του αξιολογητή για το περιεχόµενο της). 

4. Μεταφράζω από την ξένη γλώσσα στα Ελληνικά ένα απλό κείµενο 10-15 

γραµµών. 

5· Ξέρω ποιες είναι οι διεθνείς γλώσσες και σε ποιες χώρες µιλιούνται. 

6. Γνωρίζω πώς ονοµάζονται τα Λυκόπουλα σε τρεις ξένες γλώσσες. 

7· Παρακολουθώ µαθήµατα µιας ξένης γλώσσας για δυο, τουλάχιστον, 

χρόνια. 

31. ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Μέρος Α' 

1.   Γνωρίζω: 

α. Λίγα λόγια για την ιστορία του Τύπου και τη σηµασία του.  

β. Τι είναι Ηµερήσιος και τι Περιοδικός Τύπος. 

2. Γνωρίζω τους τίτλους των κυριότερων εφηµερίδων ηµερήσιας και 

εβδοµαδιαίας κυκλοφορίας και παρουσιάζω κατάλογο από είκοσι, 

τουλάχιστον, τίτλους (ονόµατα) κυπριακών και ξένων εφηµερίδων και 

περιοδικών. 

3. Γνωρίζω µε τι ασχολούνται οι διάφορες στήλες µιας εφηµερίδας. 

4. Επισκέπτοµαι το τυπογραφείο, που τυπώνεται µια ηµερήσια εφηµερίδα και 

περιγράφω τα διάφορα στάδια της έκδοσής της. 

5. Γνωρίζω να χρησιµοποιώ το τηλεοµοιότυπο (fax) και αποστέλλω µια 

ανταπόκριση. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ τρία από τα πιο κάτω: 

1. Αρθρογραφώ στην εφηµερίδα της Αγέλης µου ή του Συστήµατός µου ή 

στέλλω µια ανταπόκριση στο περιοδικό του Σώµατος. 
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2. Παρουσιάζω στην Αγέλη µου ένα ρεπορτάζ από µια εκδροµή ή µια ειδική 

γιορτή, που περιλαµβάνει περιγραφές, 2-3 συνεντεύξεις, φωτογραφίες, 

αστεία στιγµιότυπα, καθώς και εντυπώσεις. 

3. Παρουσιάζω µια συλλογή, που περιλαµβάνει: 

α. ∆έκα επίκαιρες φωτογραφίες από όλο τον κόσµο. 

β. ∆υο επίκαιρα θέµατα παρµένα από τρεις διαφορετικές εφηµερίδες ή 

περιοδικά.  

γ. Τρεις ειδήσεις της εκλογής µου, που ενδιαφέρουν τα παιδιά. 

4. Παίρνω µια συνέντευξη από πρόσωπο της εκλογής µου και την παρουσιάζω 

στον αξιολογητή µου. 

5. Γνωρίζω τα τρία µεγαλύτερα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει σήµερα η 

πατρίδα µου και γράφω, αντίστοιχα, τρεις ευχές για την επίλυσή τους. 

32.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

Μέρος Α' 

1. Αναφέρω δυο επιστηµονικές ανακαλύψεις, που βοήθησαν την 

ανθρωπότητα και λέω λίγα λόγια γι’ αυτές. 

2. Αναφέρω για τη ζωή και το έργο ενός διάσηµου επιστήµονα. 

3. Πραγµατοποιώ δυο από τις τρεις εργασίες και παρουσιάζω τα 

συµπεράσµατά µου στην Αγέλη: 

α. Αναµιγνύω χυµό λεµονιού µε µπέικιν-πάουντερ. 

β. Κατασκευάζω ένα τηλέφωνο χρησιµοποιώντας σπάγκο για τη µετάδοση 

του ήχου. 

γ. Μελετώ τα σπόρια δυο φυτών και βλέπω µε ποιο τρόπο το κάθε φυτό 

προστατεύει το σπόρο του και πολλαπλασιάζεται. 

Μέρος Β' - Ετοιµάζω και παρουσιάζω στην Αγέλη µου τέσσερα από τα 

πιο κάτω: 

1. Κατασκευάζω µια µακέτα σπιτιού. Το εξοπλίζω µε σύρµατα, διακόπτες, 

λαµπτήρες, που λειτουργούν µε µπαταρία. 

2. Αποδεικνύω πρακτικά πως το άσπρο φως αποτελείται από διάφορα 

χρώµατα (σύνθεση φωτός). 

3. Κατασκευάζω ένα περισκόπιο και εξηγώ πώς λειτουργεί. 

4. Αποδεικνύω, µε ένα πείραµα, ότι τα µέταλλα µε τη θερµότητα 

διαστέλλονται. 
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5. Εξηγώ πώς δηµιουργούνται οι κρύσταλλοι και παρουσιάζω µερικούς από 

ένα διάλυµα της αρεσκείας µου. 

6. Αποδεικνύω, µε δυο πειράµατα, την επίδραση της ατµοσφαιρικής πίεσης. 

33. ΟΙΚΟΚΥΡΗ 

Μέρος Α' 

1.   ∆ιατηρώ καθαρό το δωµάτιο ή τη σκηνή µου και τους χώρους που χρη-

σιµοποιώ: 

α. Σκουπίζοντάς τα και αερίζοντάς τα σωστά.  

β. Στρώνοντας σωστά το κρεβάτι µου. 

γ. ∆ιατηρώντας, πάντα, συγυρισµένα και τακτοποιηµένα τα ρούχα και τα 

πράγµατά µου. 

2.  Βοηθώ στην καθαριότητα, τακτοποίηση και σερβίρισµα της τραπεζαρίας 

κατά τη διάρκεια της Κατασκήνωσης. 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ έξι από τα πιο κάτω: 

1.   Πλένω και σιδερώνω τη στολή µου. 

2. Σκουπίζω, σφουγγαρίζω, ξεσκονίζω και συγυρίζω, για ένα µήνα, τη φωλιά 

της Αγέλης. 

3. Ψωνίζω τα απαραίτητα υλικά και κατασκευάζω σάντουιτς για την Εξάδα 

µου. 

4. Ράβω, σωστά, ένα κουµπί. 

5. Στρώνω το τραπέζι, για ένα πλήρες γεύµα, για τέσσερα άτοµα. 

6. Γνωρίζω πώς να καθαρίζω διάφορους λεκέδες από τα ρούχα. 

7. Πλένω τα πιάτα, τα µαχαιροπίρουνα και τα σκεύη, που χρησιµοποιήθηκαν 

για ένα γεύµα. 

8. Γνωρίζω τη χρήση των οικιακών συσκευών (κουζίνας, πλυντηρίου, κ.λπ.). 

9. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω και πού να αποταθώ σε περίπτωση:  

 α. ∆ιακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος 

β. Τηλεφωνικής βλάβης  

γ. ∆ιαρροής νερού  

δ. ∆ιαρροής υγραερίου 
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34. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

1.   Περιγράφω µε απλά λόγια τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

2. Γνωρίζω τα βασικά µέτρα ασφάλειας, που πρέπει να λαµβάνω, όταν 

χρησιµοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

3. Γνωρίζω τους βασικούς τρόπους µαγνητικής αποθήκευσης δεδοµένων. 

4· Γνωρίζω τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, όταν χρησιµοποιώ το 

διαδίκτυο (internet). 

5. Μπορώ να φυλάξω ένα αρχείο ή µια δική µου εργασία στο σκληρό δίσκο ή 

σε δισκέτα (floppy disk) ή σε CD. 

6. Χρησιµοποιώ ένα πρόγραµµα δικής µου επιλογής και κατασκευάζω µια 

αφίσα, µια πρόσκληση, µια κάρτα, που αφορά την Αγέλη µου, µετά από 

συνεννόηση µε τον Αρχηγό µου. 

35.  ΜΑΓΕΙΡΑ 

1. Γνωρίζω τη σηµασία του να διατηρώ την κουζίνα καθαρή και 

τακτοποιηµένη. 

2. Γνωρίζω τους κινδύνους από την τροφική δηλητηρίαση και παραθέτω 

πέντε τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µολυνθεί το φαγητό και πώς θα 

το αποφύγω. 

3. Γνωρίζω σε τι χρησιµεύουν τα διάφορα σκεύη και οι συσκευές της κουζίνας. 

4. Γνωρίζω τους πέντε πιο βασικούς κανόνες της ασφάλειας και φροντίζω, 

πάντα, να τους τηρώ. 

5. Γνωρίζω τέσσερις τρόπους µαγειρέµατος και µπορώ να τους περιγράφω. 

6. Στρώνω το τραπέζι και µετά το φαγητό σηκώνω και πλένω τα σκεύη και τα 

πιάτα. 

7. Με τη βοήθεια του Αρχηγού µου ετοιµάζω το διαιτολόγιο (µενού) µιας 

διήµερης δράσης της Αγέλης. 

8. Προγραµµατίζω και προµηθεύοµαι τα υλικά και ετοιµάζω ένα πλήρες 

γεύµα για δυο άτοµα, που θα περιλαµβάνει: 

α. Σουβλάκια 

β. Πατάτες (τηγανητές ή µε τη φλούδα τους) 

γ. Σαλάτα 

 

 



 27 

 

δ. Κρέµα ή ρυζόγαλο ε.  

Καφέ ή τσάι 

36. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μέρος Α' 

1. Γνωρίζω το αλφάβητο Moρς ή δια βραχιόνων και µπορώ να αποστείλω και 

να λάβω ένα µήνυµα από 8 λέξεις τουλάχιστον. 

2. Γνωρίζω την ιστορία των επικοινωνιών και παρουσιάζω την εξελικτική τους 

µορφή σε φωτογραφίες ή διαφάνειες ή µε άλλο τρόπο στην Αγέλη µου. 

3. Κατασκευάζω έναν απλό βοµβητή ή έναν οπτικό τηλέγραφο και στέλνω ένα 

µήνυµα από 10 λέξεις. 

4. Επιδεικνύω τρεις τρόπους µετάδοσης του σήµατος κινδύνου (SOS). 

Μέρος Β' - Πραγµατοποιώ τέσσερα από τα πιο κάτω 

ι.   Ετοιµάζω ένα µήνυµα µε αόρατο µελάνι. 

2. Γνωρίζω το αλφάβητο των κωφών και το χρησιµοποιώ για έναν απλό 

διάλογο. 

3. Γνωρίζω λίγα πράγµατα για τον εφευρέτη του κώδικα Μορς και τα 

παρουσιάζω στην Αγέλη µου. 

4. Φτιάχνω ένα δικό µου κώδικα και αποστέλλω µ’ αυτόν ένα µήνυµα στην 

εξάδα µου, το οποίο γίνεται κατανοητό. 

5. Αποκρυπτογραφώ ένα µήνυµα γραµµένο σε απλό κώδικα. 

6. Αποστέλλω ένα µήνυµα, µέσω κινητού τηλεφώνου, στον Αρχηγό µου. 

7. Μπορώ να µεταφέρω µε ακρίβεια, µετά από 20 λεπτά, ένα µήνυµα τριών 

γραµµών. 

8. Μπορώ να αποστέλλω και να λαµβάνω µήνυµα µέσω ασυρµάτου. 

 


