
 

Žemaitijos skautų organizacija 

Mokymų skyrius 

 

 Vadovų mokymai 

ŽSO Mokymų skyriaus rengiami mokymai vadovams susideda iš dviejų dalių: spalio 28-29 d. ir sausio 27-28 d. seminarų. Visi spalio mėnesio seminarų 

dalyviai kviečiami dalyvauti toje pačioje grupėje ir sausio mėnesio seminaruose (apie savo dalyvavimą patvirtinkite el. paštu 

mokymai@zemaitijosskautai.lt ). Mokymuose dalyvavusiems skautams bus įteikti mokymų baigimą liudijantys pažymėjimai.  

Bendra informacija apie sausio 27-28 d. vyksiančius seminarus 

Data: 2018 m. ir sausio 27-28 d. 

Vieta: Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo jaunimo centras (Bažnyčios g. 9, Viekšniai, Mažeikių r.) 

Atvykimo laikas: 2018 m. sausio 27 d., 9:30 val. 

Išvykimo laikas: 2018 m. sausio 28 d., iki 11 val. 

Atvykimas į mokymus/išvykimas iš mokymų: skautai  į seminarus atvyksta ir iš jų  išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių 

mokymų dalyvių atvykimą ir išvykimą atsakingi jų tėvai/globėjai. 

Nakvynė: Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo jaunimo centre 

Maitinimas: produktais pasirūpins Mokymų skyrius, o valgį gaminsis patys seminarų dalyviai 

Svarbu:  

 nepilnamečiams būtinas raštiškas tėvelių leidimas dalyvauti seminare (žr.  priede  Tėvelių  leidimas dalyvauti renginyje). Jei dalyvis dėl svarbių 

priežasčių turi išvykti anksčiau, apie tai būtinai turi būti parašyta tėvelių leidime; 

 dalyvio mokestis 2,00 Eur; 

 užsiregistravusieji apie savo nedalyvavimą seminaruose privalo informuoti mokymų organizatorius (2–3 dienos prieš seminarus). 
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Sausio 27-28 d. seminarai 

Pavadinimas 
Jaunesniųjų skautų vadovų kompetencijų kėlimo seminaras  

„Bijai vilko – neik į mišką 

Skiltininkų rengimo seminaras 

„Skilties veiklos organizavimo ypatumai“ 

Seminaro vedėjas (-ai) 

Žemaitijos skautų organizacijos Baltosios ilties gaujos 

vadovė sktn. vyresn. sk. Jurgita Girdvainienė 

Žemaitijos skautų organizacijos Šiaulių Šv. Jurgio skautų 

draugovės draugininkas sktn. sk. vytis Giedrius Girdvainis 

Seminaro trukmė 6 val.  6 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro dalys ir 

temos* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*seminarų vedėjai 

pasilieka teisę 

koreguoti seminarų 

dalis ir temas  

1. Jaunesniųjų skautų vadovas 

 Vadovo charakteristika. 

 Vadovo vaidmuo. 

 Vadovavimas skilčiai. 

 Komandos formavimas. 

2. Jaunesniųjų skautų vadovo veikla skiltyje 

 Jaunesniųjų skautų sueigų planavimas ir 

organizavimas. 

 Veiklos organizavimo būdai ir metodai. 

 

 

1. Skautiško metodo pagrindai 

 Patyriminė pedagogika. 

 Skautiška savanorystė, skautiška tarnystė. Asmeninė 

lyderystė ir lyderystė skiltyje 

 Skautiškas mokymosi ciklas, progresyvinė patyriminė 

programa. 

 Sėkmingos veiklos skiltyje bruožai ir jos nuolatinis 

gerinimas. 

2. Vadovavimas skilčiai 

 Vadovavimo skilčiai prasmingumas.  

 Asmeninis pavyzdys, kaip skilties ugdymo ir lavinimo 

pagrindas. 

 Skiltininko savybės. Skiltininko (vadovo) reikalavimai.  

 Skiltininko pareigos ir vaidmenys.  

 Skiltininko kūrybinio mastymo dimensijos.  

 Skiltininko kompetencijos, prievolės ir privilegijos. 

 Vadovavimo sunkumai ir pavojai. Vadovavimo 

nesėkmės. 

 Vadovavimo teorijos. Konfliktų sprendimas. Streso 

valdymas. 

 Vadovo vaidmuo skilties veikloje. 

3. Skilties veiklos planavimas ir organizavimas 

 Skilties veiklos įvairovė.  

 Skilties veiklos planavimo principai. Sprendimų 

priėmimas. 

 Skilties veiklos plano sudarymas. 

 Skilties veiklos (renginių, žygių, išvykų ir kt.) 

organizavimas. 

 Vadovavimas susirinkimams.  



 Skautų ugdymo programos naudojimas planuojant ir 

organizuojant skilties veiklą. 

4. Skilties sueigos 

 Sueigų kategorijos. Kas organizuoja skilties sueigas? 

Skilties sueigų turinys. Kiti svarbūs sueigų 

organizavimo klausimai.  

 Skilties sueigų organizavimo sunkumai. 

 Pasiruošimas sueigai / sueigos planavimas (bendras 

planas, vieta, laikas, sueigos planas, sueigos turinys, 

temos ir kt., reikalavimai skilties sueigai) 

 Mokymo ir mokymosi metodai (tradiciniai ir 

interaktyvūs) ir jų pavyzdžiai skilties sueigoje. 

 Sueigų vedimo formos. Skilties sueigos vedimo 

metodika. Skilties sueigos kokybės tyrimas. 

 Skilties veiklos / sueigų planavimo ir organizavimo 

higiena. 

5. Stovyklavimo ir žygiavimo svarba skautiškojo ugdymo 

sistemoje 

Seminaro dalyviai 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai (nuo 13 metų), 

besiruošiantys tapti jaunesniųjų skautų skilčių vadovais 

(skiltininkais). 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai, turintys 

vadovavimo jaunesniųjų skautų skilčiai patirties bei 

siekiantys  pagilinti skautavimo, vadovavimo žinias ir 

įgūdžius. 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai, siekiantys 

pagilinti skautavimo žinias bei lavinti vadovavimo 

įgūdžius. 

 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai (nuo 13 metų), 

besiruošiantys tapti skilčių vadovais (skiltininkais). 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai, turintys vadovavimo 

(skilčiai) patirties bei siekiantys  pagilinti skautavimo, 

vadovavimo žinias ir įgūdžius. 

 Žemaitijos skautų organizacijos nariai, siekiantys pagilinti 

skautavimo žinias bei lavinti vadovavimo įgūdžius. 

 

REGISTRACIJA 

 

Vykdoma iki sausio 21 d. el. paštu mokymai@zemaitijosskautai.lt. Registracijos metu pateikiama informacija 

apie asmenį: vardas, pavardė, gimimo metai, draugovė/gauja, draugovėje/gaujoje (ar skiltyje) užimamos pareigos, į kurį 

seminarą registruojamasi. 

 

 

P.S. jei yra susidomėjusių Mokymų skyriaus įgyvendinama programa „Augu tiek, kiek pats noriu“, kreipkitės į sktn. sk. vytį Andrių Byčių 

(andrius.bycius@gmail.com). Ypač rekomenduojama vyresn. skautams ir studentams, ieškantiems savo vietos organizacijoje.  
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Rekomenduojama literatūra seminaro „Skilties veiklos organizavimo ypatumai“ dalyviams:

1. Philipps R., Lewis J., 2005, Skautų skiltis. Vilnius 

2. Lietuvos skautija, 2008, Pagrindiniai skautybės bruožai. 

Šiauliai 

3. Kazlauskas V., 1991, Skautai. Vilnius 

4. Baden-Powell R., 2010, Skautybė berniukams. Vilnius 

5. Baden-Powell R., 2012, Skautų vadovui. Vilnius 

6. Plačas G., 1989, Skilčių sistema. Čikaga 

7. Kamantauskas V., Saulaitis A., 1938. Skiltininkų vadovėlis. 

Kaunas  

8. Lietuvos skautija, 2006. Jaunesniųjų skautų vadovo knyga. 

Kaunas. 

9. Šalkauskis S., 1930. Skautai ir pasaulėžiūra. Kaunas  

10. Saulaitis A. SJ, 1978. Skautiškų vienetų vadovai ir vadovės. 

11. Saulaitis A. SJ, Skautų užsiėmimai. 

12. Skautų vadovo knyga. 2012. Vilnius. 

13. Dapkienė S., 2006, Mokomės vadovauti. Šiauliai. 

14. Želvys R., 2002, Švietimo vadybos pagrindai. Vilnius. 

15. Želvys R., 2003, Švietimo organizacijų vadyba. Vilnius. 

16. Zlataravičienė A., Mikalopaitė D., Buzaitytė-Kašalynienė J., 

2008, Patyrimo pedagogika ir jos taikymas. Praktinis 

vadovas jaunimo darbuotojams. Vilnius.  

17. Gailius Ž., Malinauskas A., Petkauskas D., Ragauskas L., 

2013, Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Vilnius. 

18. Mikriukov P., 2015, Mokomės skautiškai. Vilnius.  

19. Lafraya S., Neformalus ugdymas: įvadas.  

20. Strumskytė K., Kompetencijas ugdantys žaidimai. 

21. Drąsutytė B., Mokymasis bendradarbiaujant skautiškojo 

skiltyje. 

22. Penkauskaitė U., 2012, Lyderystė–knyga skautiškų vienetų 

vadovams. Vilnius. 

23. Bacevičiūtė M., Drąsutytė B., Joneliukštytė V., 2014, Ne (s) 

Svarbu. Metodika saugiai skautavimo aplinkai užtikrinti. 

24. Skilčių vadovas. Praktiniai patarimai vadovams. 2 leidimas.

Kilus klausimams dėl konkretaus seminaro kreipkitės į seminarų vedėjus, o dėl bendrų klausimų – į Mokymų skyriaus vadovę sktn. Rūtą 

Brazlauskaitę (+37062194645; brazlauskaite@gmail.com) 


