Lietuvos skautijos jaunimo programa
Laukiniai įgūdžiai

Vakaro įgūdis (gebėjimai)
Čia rasite gebėjimus, kuriuos ugdosi skautai, gilinantys vakaro
įgūdį.
Laukiniai įgūdžiai – viena iš LS jaunimo programos veiklų.
Turiningoje ir išsamioje skautiškoje programoje yra visos šios
veiklos:
 Veiklos bendruomenėje
 Laukiniai įgūdžiai
 Gerieji darbeliai

Lietuvos skautijos jaunimo programa
Laukiniai įgūdžiai

Vakaro
įgūdis

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

1 lygmuo
 Atskiriu sausas ir šlapias/žalias malkas.
 Atrenku atliekas, kurias galima sudeginti lauže, ir atliekas, kurių į laužą dėti nereikėtų.
 Matydama(s) už laužavietės plintančią liepsną, ją sustabdau (žeme, vandeniu,
trypdama(s) ir t.t.), sutvarkau laužavietę, stoviu saugiu atstumu nuo ugnies.
 Surenku priemones, reikalingas laužui įkurti.
 Bendrame stovyklos lauže prisijungiu prie dainuojančiųjų/įsitraukiu į laužo programą.
 Kartu su kitais vieneto nariais sudainuoju bent dvi dainas.
 Sugalvoju šūkį rikiuotei.
 Pasisakau vieneto vakarinėje refleksijoje.
 Kalbant kitiems skautams išklausau nepertraukdama(s) ir reaguoju į iškeltą ranką
(dėmesio ženklą).

2 lygmuo

 Su vadovo priežiūra/pagalba palankiomis sąlygomis užkuriu laužą ir palaikau jo
degimą.
 Atpažįstu medžius, kurių nekertame ir kurie tinka laužui.
 Kurdamas laužą atpažįstu, kas gali kelti pavojų, saugau save ir kitus (nemosuoju
uždegtais pagaliukais, paruošiu laužavietę su akmenimis, nemetu sausos žolės ir t.t.).
 Savo vienetui pravedu bent vieną skautišką žaidimą.
 Vesdama(s) vienetą į rikiuotę aiškiai sakau komandas, saliutuoju vėliavai, tvarkingai
atiduodu raportą.
 Apmokau kitą skautą rikiuotės eigos.
 Suburiu vienetą vakaro pasirodymui. Padedu drovesniam vaikui įsilieti į vakaro
pasirodymo kūrimą, palaikau jį (ją).
 Vadovui papasakojus istoriją/pasaką ar su vienetu pažiūrėjus filmą, spektaklį, savais
žodžiais paaiškinu, kokie buvo veikėjai, ką jie jautė, kas ir kodėl įvyko.
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3 lygmuo

 Sukraunu bent dviejų skirtingų tipų laužus, lengvai juos atpažįstu.
 Įrengiu vietą laužui, kurioje galima saugiai įkurti ugnį, ir malkinę, kuri nepraleidžia
vandens.
 Pastebiu, kada trūksta malkų, ir suorganizuoju vieneto skautus malkinei papildyti.
 Be vadovo priežiūros/pagalbos palankiomis sąlygomis užkuriu laužą ir palaikau jo
degimą.
 Užvedu dainą pastovyklės lauže.
 Kartu su kitais vieneto nariais galiu sudainuoti bent 5 dainas.
 Išgirdęs (-usi) švilpuką atpažįstu signalus, atitinkamai reaguoju į švilpuko komandas
(susiburti, skubėti,dėmesio ir t.t.). Esu išbandęs (išbandžiusi) perduoti komandas švilpuku
savo vienetui.

4 lygmuo

 Sėkmingai užkuriu laužą 2 skirtingais būdais.
 Be vadovo priežiūros/pagalbos nepalankiomis sąlygomis užkuriu laužą ir palaikau jo
degimą.
 Paruošiu ir savo draugovei (laivui) pravedu pastovyklės laužo programą.
 Pakalbinęs (pakalbinusi) vyresnius skautus, išmokstu naują dainą/žaidimą ir išmokau
savo vieneto narius.
 Prieš stovyklą savarankiškai pasidomiu naujomis dainomis/sutartinėmis ir stovykloje jų
išmokau savo vieneto narius.
 Pagarbiai sulankstau Lietuvos, organizacijos ar tunto vėliavas.
 Galiu parinkti/sugalvoti tinkamą šūkį pagal situaciją.
 Sukuriu kažką naujo ir pristatau vienetui - savo kūrybos dainą, istoriją, pasirodymą,
paveikslą ir t.t.
 Pravedu refleksiją skilčiai (valčiai).
 Priimu į pastovyklę (sueigą) atvykusius svečius, užduodu jiems klausimų.
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5 lygmuo
 Pagal stovyklautojų amžių ir stovyklos programą parenku tinkamiausią
laužo tipą 30-50 žmonių grupei, paruošiu ir pravedu dinamišką laužo programą.
 Reaguoju į laužo dalyvių emocijas, gebu pakeisti scenarijų, pasinaudoti atsarginiu planu.
 Planuodamas laužą atsižvelgiu į laužo dinamiką ir tinkamai paruošiu dainas,
pasirodymus, žaidimus, šūkius.
 Galiu parinkti tinkamiausią laužo krovimo būdą pagal situaciją (kuris kaitresnis, suteikia
daugiau apšvietimo, ilgiau dega, pan.).
 Savo vienete surengiu diskusiją visiems įdomia tema, diskusijoje išklausau visų
nuomonių, išreiškiu savąją, nešališkai apibendrinu diskusiją.
 Susipažinęs (susipažinusi) su savo vieneto istorija, pristatau savo vienetą kito
tunto/krašto stovykloje.
 Bent kartą vadovauju pastovyklės, renginio ar sueigos rikiuotei (priimu raportus, duodu
komandas visai rikiuotei, perduodu informaciją).
 Išmokau jaunesnius skautus dainų/žaidimų.
 Kartu su kitais vieneto nariais sudainuoju bent 10 dainų.
 Pasirinkęs (pasirinkusi) 3 liaudies dainas ar sutartines, sužinau daugiau apie jų prasmę ir
savo vienetui papasakoju, kokioms progoms jos tinkamos, kokia tekstų reikšmė.
 Surandu anksčiau nebandytą refleksijos metodą ir jį panaudodama(s) pravedu vieneto
refleksiją.
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6 lygmuo

 Sėkmingai užkuriu laužą trimis skirtingais būdais.
 Susirenku asmeninį stovyklos/žygio inventorių, su kurio pagalba galėsiu užkurti laužą
bet kokiomis oro sąlygomis.
 Įkuriu ir iškuriu laužavietę nepalikdamas pėdsakų.
 Vykdau pagrindinio bendro stovyklos laužo laužavedžio pareigas (nebūtinai visą laužą
vedu viena(s) - vadovauju laužavedžių grupei).
 Susiruošiu ir į stovyklą/žygį vežuosi rinkinėlį priemonių, kurios man padėtų pasiruošti
laužui (dainorėliai, dainų/žaidimų užrašai, papildomos priemonės pasirodymams). Prieš
kiekvieną stovyklą savo rinkinį papildau ir susitvarkau.
 Iš už tunto/krašto ribų atsivežiau naujų dainų/žaidimų ir išmokiau savo vienetą.
 Skautiškame renginyje užsienyje supažindinau skautus su lietuviškais žaidimais.
 Sugalvoju, vadovų komandai pristatau ir su reikiama pagalba įgyvendinu naują
kūrybišką idėją bendrai stovyklos programai arba bendram laužui.
 Apsiimu pareigas, kuriose turiu valdyti didelę auditoriją (ne laužavedžio, o kitas pavyzdžiui, didelio žaidimo ar renginio vedėjas, stovyklos komendantas ir pan.). Kai
kalbu auditorijai, sėkmingai atkreipiu dėmesį, suvaldau triukšmą, sudominu klausytojus
ir įtraukiu į programą.
 Sugalvoju ir įgyvendinu būdą stovykloje pastebėti ir paskatinti kiekvieną vieneto narį
(pvz. kasdien kiekvieną už ką nors pagirsiu, įteiksiu kiekvienam paties padarytą dovanėlę
ar pan.)
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7 lygmuo
 Vykdau pagrindinio laužavedžio pareigas bent 10-tyje skautiškų laužų.
 Iš bent trijų skirtingų šalių užsienio skautų išmokstu ir į vienetą atsinešu
naujų laužo žaidimų/dainų.
 Esu kaip Lietuvos skautijos narys atstovavęs organizacijai nacionaliniame lygmenyje ar
bendraujant su kitomis organizacijomis (pvz. koordinavau renginį su kitomis
skautiškomis ar neskautiškomis organizacijomis, buvau LS deleguotas į LiJOT renginį,
priklausau apskritajam stalui ar kt.)
 Padedu stovyklos komendantui parinkti stovyklos laužaviečių vietas, atitinkančias
Skautų stovyklos gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus. Stovykloje reguliariai
apeinu laužavietes ir ten, kur ugnis kūrenama nesaugiai, instruktuoju vienetą, kaip
laužavietę susitvarkyti.
 Instruktuoju patyrusių arba vyresniųjų skautų vienetą arba suaugusių skautų gildiją,
kaip žygiuoti ir rikiuotis keliomis linijomis, taisyklingai lygiuoti, saliutuoti, stovėti.
Suteikiu instruktuotam vienetui grįžtamąjį ryšį apie jų rikuotę.
 Pats (pati) dalyvauju ir koordinuoju draugovės ar tunto narių dalyvavimą
tarptautiniame projekte arba mokymuose.

8 lygmuo

 Gaunu tarptautinę radijo mėgėjo licenciją ir šaukinį, dalyvauju radijo mėgėjų veikloje.
 Sudalyvauju sportinės radiopelegenacijos orientavimosi varžybose (Lapių medžioklėje).
 Tautinėje arba tarptautinėje stovykloje savanoriauju stovyklos apsaugos arba medikų
komandoje.
 Savo vienetą instruktuoju, kaip evakuotis ir evakuoti sužeistajį iš stipriai miškingos
teritorijos.
 Pravedu ryšininkų kursus arba sueigų šia tema ciklą vieneto skautams.
 Tunto, krašto arba Lietuvos skautijos mastu suorganizuoju ir pravedu pirmosios
pagalbos, krizių valdymo arba ryšininkavimo mokymus vadovams arba įgūdžio
gilinimo dieną patyrusiems skautams.

