
Aptartas JS programos koordinavimas ir darbotvarkė 

 

2012 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus skautų centre įvyko Jubiliejinės stovyklos programos draugovės 
susitikimas. Jo metu aptarta programos struktūra, pagrindinės programos veiklos, kai kurie dalyvių 
srautų valdymo principai, programos darbotvarkė.  

Kitas susitikimas įvyks spalio pirmą savaitgalį, jo metu bus detalizuotas Jubiliejinės stovyklos 
programos turinys. Tuo tarpu pristatome darbo rezultatus: 

 
Programos koordinavimo schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
Informacija 
Bilietai 

Programos draugovė  
(atsakinga už visą JS programą, turinį, srautų kontrolę ir t.t.) 

 
Programos draugovės vadovai (Benita ir Valdas), 
bendrosios programos (atidarymo ir pan.) koordinatoriai, 
techniniai darbuotojai.  
- bendroji programa (atidarymas, uždarymas, kt.) 
- informacija, komunikacija 
- programos tinklelio kūrimas ir programos įgyvendinimo 
kontrolė, srautų kontrolė 
- programos koordinatorių posėdžiai 
- rekomendacijos ir pagalba regionų vadovams 
- ... 
 
Programos koordinatoriai (pavaldūs programos 
draugovei) 
Kasdienės programos organizavimas ir įgyvendinimas, 
informacija, bilietų teikimas programos draugovei. 
 
Regionų programos vadovai (pavaldūs regiono štabui) 
Dalyvauja programos draugovės posėdžiuose, pateikia programos 
draugovei vadovų ir vaikų įspūdžius ir vertinimus apie programą, 
„parneša“ informaciją į regiono štabą, paskirsto bilietus 
regionuose, organizuoja dalį regiono programos, savo nuožiūra 

 

 

 

Pietvakarių 
regionas 

Regiono štabas: 
-Viršininkas 
-Komendantas 
-Regiono 
programos 
vadovas 
-... 

 

 

 

Pietryčių 
regionas 

Regiono štabas: 
-Viršininkas 
-Komendantas 
-Regiono 
programos 
vadovas 
-... 

 

 

 
Šiaurės 
Vakarų 

regionas 

Regiono štabas: 
-Viršininkas 
-Komendantas 
- Regiono 
programos 
vadovas 
-... 

 

 

 

Šiaurės 
Rytų 

regionas 

Regiono štabas: 
-Viršininkas 
-Komendantas 
-Regiono 
programos 
vadovas 
-... 

Laisvieji užsiėmimai 
(neribojamas arba mažai ribojamas dalyvių skaičius, 
galima ateiti laisvu laiku) 
 
 Koordinatoriai 
 

- Kinas 
- Žaidimų erdvė 
- Biblioteka 
- ... 

Programos blokai 

Kontroliuojami užsiėmimai  
(pagrindinė kasdienė programa, bilietų sistema 
kontroliuojamas dalyvių skaičius grupėse) 

ŽYGIAI 
 

Koordinatorius 

... 

SPECIALYBĖS 
 

Koordinatorius 

Programos struktūra 
Informacija 
Srautų kontrolė (bilietai) 
… 



 

Darbotvarkė 

Laikas Turinys 
8.00 Kėlimasis, mankšta 
8.30 Rikiuotė 
9.00 Pusryčiai 
10.00-13.00 I užsiėmimas 
13.00-14.00 Laisvas laikas 
14.00 Pietūs 
15.00-18.00 II užsiėmimas 
18.00-19.00 Laisvas laikas Programos štabo posėdis, dalyvauja programos draugovė, programos 

koordinatoriai ir regionų programos vadovai 
19.00 Vakarienė Regionų štabų posėdžiai 
20.00 Rikiuotė 
21.00 Vakaro programa 
22.30 Naktipiečiai 
23.00 Tyla 
 

Ar programa vyks pagal amžiaus grupes? 

Iš dalies. Stovyklos idėja – vienybė, todėl šioje stovykloje bus labiau skatinamas bendravimas tarp 
skautų vienetų, o ne amžiaus grupėje. Tačiau kasdienė programa bus derinama taip, kad 
užsiėmimuose visų amžiaus grupių vaikai jaustųsi gerai - užsiėmimas arba subalansuotai įtrauks visus 
vaikus (pvz., karas), arba bus skirtas tik vienai amžiaus grupei (pvz., fotografo specialybės užsiėmimas 
7 – 10 metų vaikams vyks pirmadienį ir trečiadienį, 11 – 14 metų skautams antradienį, 15 – 18 metų 
skautams penktadienį).  

 

Programos draugovės informacija 

 

 

 

 

 

 


