
Skautiškas gyvenimo aprašymas 

 
Vardas: Vaida 

Pavardė: Bakšienė 

 

2012 m. Skautavimo pradžia. LS Panevėžio kraštas, atnaujinta veikla 

„Birutės“ draugovės. „Birutės draugovės vadovė 

iki 2020 m. 

2013 m. Suaugusio skautybėje įžodis.  

2015 m. Paskautininko laipsnis 

suteiktas. 

 

Pareigos draugovėje: 

2012 – 2020 m. Birutės dr. Draugininkė. Organizuojamos stovyklos, žygiai ir kt. renginiai 

draugovės, tunto ir krašto mastu. 

2020-09-01 

iki dabar. 

Žemynos dr. draugininkės 

pavaduotoja. 

 

Pareigos krašte: 

2016 – 2018 m. Panevėžio kr. Nevėžio tunto 

tuntininkė. 

 

2018 m. iki dabar Panevėžio kr. seniūnės 

pavaduotoja. 

 

Veikla LS nacionaliniu mastu: 

2014 – 2015 m. Projektas „Kritinio mąstymo 

kompetencijų plėtojimas 

neformaliojo ugdymo veiklose 

(Kritinis mąstymas – 

neformaliajam ugdymui?“ Nr. 

VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017 

Dalyvauta mokymuose. 

Vesti mokymai skautų vadovams (Kaunas), 

savivaldybėse įv. dalykų mokytojams (Panevėžys, 

Vilnius) 

2019 m. Skautų pristatymas regione. siekiant pritraukti naujus vadovus Kupiškyje 

2020 – 2021 m. Stiprūs kartu. Savanoris - naminukas 

Apdovanojimai: 

2017 m. LS ordinas “Už nuopelnus“.  

 

 

Paskutiniai mokymai per pastaruosius 4 metus: 

2016 - 06-8/9 Sveikatingumo metodų 

raikymas neformaliajame 

ugdyme (ŠDC, 18val.) 

Vaikų ir jaunimo fizinės ir emocinės sveikatos 

rodiklių suvokimas; sveikos gyvensenos ugdymo, 

sveikatos stiprinimo, vaikų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo fizinio ir emocinio 

sveikatingumo veiklų planavimas ir 

organizavimas, vertybių formavimas. 

2016-11-18/20 
Reg. Nr. 018 

Inovatyvūs neformalaus 
ugdymo metodai darbui su 

jaunimu 

 



2016-12-16 

Nr. 16-E-1179 

Savęs pažinimas stresinių 

situacijų metu ir streso 

valdymas UAB 

„Šviesos“ mokymo centras 6 

ak.val. 

Socialinė, komunikacinė oir streso valdymo 

kompetencijos buvo ugdomos. 

2017 – 10-06 

Nr. 5841 

Ugdymas kitose erdvėse: 

įtraukiančios mokymosi 

aplinkos (PPŠC, 6 ak.val.) 

 

2018-08-29 

Nr.SM18/19/1149 

Mokyklų 

tobulinimo 

centras/Renkuosi 

mokyti 

Švietimo tendencijos:aktyvus 

mokinių veikimas, mokytojo 

vaidmuo, skatinantis mokinius 

aktyviai mokytis 6 ak.val. 

 

2019 – 09/12 

mėn. 

Nr. 1555, PPŠC 

Socialinės emocinės 

kompetencijos ugdymas 34val. 

Vedė dr. K. Skauminas 

2019-02-19 

Nr. SM19/0252 

MTC 

Bendruomenės telkimas 

savanorystės pagalba 

6 ak. val 

Vedė N. Kurapkaitė 

2020 – 01-16 

Nr. SM20/0084 

MTC 

Integruotas ugdymas: nuo 

pirmų žingsnių iki meistrystės 

6 ak. val 

Vedė J. Ladygienė 

 


