
VADOVAVIMAS 

1. SKILTININKO KELIAS 

 
Susitikimas skirtas ŽSO nariui pasiruošti tapti skiltininku. 

 

Tik įsitraukus į organizacijos veiklą – skautybė pažystama aktyviai dalyvaujant skilties, draugovės, 

organizacijos gyvenime. Dalyvavimas renginiuose (nesvarbu koks tai bebūtų) plečia akiratį, suteikia naujas 

patirtis, žinias. Ateina laikas, kai pradedama norėti tomis žiniomis dalintis su kitais, kelti sau ambicingus 

tikslus, prisidėti prie organizacijos misijos įgyvendinimo - „Ugdyti organizacijos narius remiantis skautiška 

ideologija“. Laikotarpis, kai pereinama nuo skautybę tik žaidusio jaunuolio – prie rimtesnio įsipareigojimo 

– tapimo skiltininku, buvimo atsakingu už jaunesnio nario skautišką ugdymą - neatsiejamas nuo streso, 

įtampos, nerimo, klaidų. Jeigu klaidas, dėl patirties trūkumo galime pateisinti normalia praktika - 

natūralus mokymosi procesas, tai klaidos, dėl esminių skautybės bruožų,  skiltininko funkcijų, pareigų, 

veikimo komandoje principų nežinojimo – sunkiai paslepiamos nuo netinkamo pasiruošimo, aplaidaus ir 

naivaus požiūrio. Tad šis susitikimas apie tai, jog vadovavimas skilčiai nuo pat pradžių gali būti malonus ir 

patį skiltininką ugdantis procesas. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Pagrindiniai skautybės bruožai. 

 Skautiškas ugdymas. ŽSO ugdymo sistema. 

 Skiltininko funkcijos, pareigos. 

 Skilties formavimas.  

 Skilties kultūra: tradicijos, simbolika, pareigų pasiskirstymas. 

 Motyvacija.  

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 m. Su draugininko rekomendacija galima ir nuo 13 m. 

Susitikimo trukmė: 4 - 5 val. + 45 min pietų pertrauka. 

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Susitikimo data: data bus pradėta derinti su užsiregistravusiais dalyviais, kai užsiregistruos minimalus 

dalyvių skaičius – 10. 

Dalyvio registracija į susitikimą: https://forms.gle/4zHvEsJUzW7aPiJ18 

 

 

 

 

https://forms.gle/4zHvEsJUzW7aPiJ18


2. DRAUGOVĖS VYSTYMASIS 

 
Susitikimas skirtas plačiai apžvelgti draugovės sandarą, jos funkcijas ir uždavinius 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Draugovė, kaip struktūrinis vienetas. Jos reikšmė ir sandara. 

 Draugininkas. Jo vaidmuo draugovėje. 

 Draugovės taryba. Jos vaidmuo draugovėje. 

 Vertybės: įsitraukimas, pavyzdys, lyderystė, dėmesingumas. 

 Draugovės veiklos planavimo principai. Skautų ugdymas, nauda savo kraštui. 

 Draugovės kultūra: tradicijos, simbolika, pareigų pasiskirstymas, atstovavimas. 

 Motyvacija 

 

Dalyviai: ŽSO draugovių/gaujų tarybų nariai. ŽSO skautai planuojantys steigti naują draugovę/gaują. 

Susitikimo trukmė: 1-2 d. (Esant dalyvių pritarimui, numatomas renginys su nakvyne, skiriant pakankamai 

laiko kiekvienai seminaro temai apžvelgti, bei turėti laiko pokalbiams, diskusijoms.) 

Dalyvių grupė: 10-30 skautų. 

Susitikimo data: data bus pradėta derinti su užsiregistravusiais dalyviais, kai užsiregistruos minimalus 

dalyvių skaičius – 10. 

Dalyvio registracija į susitikimą: https://forms.gle/XYUFhTKCV5rkpDBZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XYUFhTKCV5rkpDBZA


 

 

3. ŽYGIO VEDLYS 

 
Susitikimas skirtas pristatyti pagrindinius žygio organizavimo akcentus, identifikuoti, kuom skiriasi skautų 

žygiai nuo kitų žygių, žygio vedimas ir vadovavimas žygio metu. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Žygis – neatsiejama skauto ugdymo dalis.  

 Žygių tipai. 

 Žygio planavimas.  

 Pasiruošimas žygiui.  

 Žygio vedimas. 

 Pavojai žygyje. 

 Skautų žygio kultūra. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai, dalyvavę bent 5 žygiuose. 

Susitikimo trukmė: 1 d. 

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Dalyvio registracija į susitikimą: https://forms.gle/5wCfphdEkDSdrkZe8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/5wCfphdEkDSdrkZe8


4. STOVYKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
Susitikimas skirtas pristatyti pagrindinius stovyklų organizavimo akcentus, identifikuoti, kuom skiriasi 

skautų stovyklos nuo kitų stovyklų, stovyklos organizavimas, vadovavimas stovyklos metu. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Stovyklavimo gamtoje reikšmė skauto ugdymo procese 

 Stovyklų tipai 

 Stovyklos planavimas 

 Stovyklos štabo komanda 

 Procesai, natūraliai vykstantys stovyklos metu, darantys lemiamą įtaką stovyklos sėkmei. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai, dalyvavę bent dviejose stovyklose. Turintys 15 ir daugiau metų. 

Susitikimo trukmė: 1 d. 

Dalyvių grupė: 8-16 skautų. 

Dalyvio registracija į susitikimą: https://forms.gle/QhscDVfGYBZPjE3y5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QhscDVfGYBZPjE3y5


ASMENINIS TOBULĖJIMAS 

 

1. ĮŽODIS 

 
Susitikimas skirtas išsamiai pasikalbėti apie ŽSO įžodžius. 

 

Įžodis – kiekvienam skautui neišdildomą atsiminimą paliekantis įvykis. Duotas pasižadėjimas, kuris tarsi 

kertinis akmuo ar kaip namo pamatai, daro lemiamą įtaką skauto asmeniniuose sprendimuose. Gražus 

pastarasis sakinys, o kaip visgi iš tikro yra? Jeigu kyla klausimų įžodžio tema – šis susitikimas viena iš 

priemonių, atsiribojant nuo kitų reikalų, susėsti prie laužo ir nuosekliai pasikalbėti apie tai, kas jungia visus 

skautus, bet kartu dažniausiai skirtingai interpretuojama ir aiškinama.  

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Įžodžio reikšmė skauto ugdymo procese. 

 ŽSO įžodžio davimo nuostatai. Simbolika. 

 ŽSO naudojami įžodžiai. 

 Kiti įžodžiai, esantys kitose skautiškose organizacijose. 

 Įžodžiui subręstama ar įžodis užsitarnaujamas? 

 Daviau įžodį, kas toliau? 

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 metų. 

Susitikimo trukmė: 6 val. 

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Dalyvio registracija:  https://forms.gle/AGRseVpKtLZD7AjP6 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/AGRseVpKtLZD7AjP6


2. SKAUTIŠKA PASAULĖŽIŪRA 

 
Susitikimas skirtas išsamiai ir giliai pasikalbėti apie skautų vertybes ir tai, kaip jos dalyvauja mūsų 

gyvenime. 

 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Skautų šūkis ir pošūkis 

 Skautų įstatai ir įsakymai 

 Skautas organizacijoje 

 Skautas šeimoje 

 Skauto pilietiškumas. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 metų. 

Susitikimo trukmė: 6 val.  

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Dalyvio registracija: https://forms.gle/7n5TznDiiPhuz1Ve8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/7n5TznDiiPhuz1Ve8


3. ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA 

 
Susitikimas skirtas plačiai pažvelgti į organizaciją, kurios dalimi esame kiekvienas iš mūsų. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 ŽSO atsiradimo istorija. ŽSO raida 

 Dabartinė ŽSO struktūra 

 ŽSO valdymas 

 ŽSO nario įsitraukimas. Teisės ir pareigos. 

 Žaidimas „ŽSO anatomija“ 

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 metų, davę skauto įžodį. 

Susitikimo trukmė: 6 val.  

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Dalyvio registracija: https://forms.gle/v7XKaDrjW5R1vgwdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/v7XKaDrjW5R1vgwdA


4. ALPINIZMO TECHNIKA 

 
Susitikimas skirtas suteiktis pagrindines žinias ir įgūdžius naudojantis alpinizmui skirtomis priemonėmis. 

 

Alpinizmas suprantamas, kaip ekstremalaus sporto šaka, kai kopiama į kalnus, stačiomis uolomis, ledynais 

ir pan. Šioje veikloje naudojamos specialios priemonės, padedančios ne tik pasiekti tikslą bet ir užtikrinti 

saugumą. Alpinizmui naudojama įranga puikiai panaudojama organizuojant laisvalaikio užsiėmimųs. (Pvz. 

Kliūčių ruožas medžiuose, aukštai nuo žemės paviršiaus). Skautų ugdyme šį užsiėmimą galima naudoti kaip 

priemonę ugdyti skauto gebėjimą įveikti baimę, veikti stresinėje situacijoje, lavinti ir stiprinti savo kūną. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Alpinizmo technikos panaudojimas skautų veikloje. 

 Pavojai, rizikos veiksniai 

 Virvės 

 Karabinai 

 Apraišai 

 Apranga, asmeninės apsaugos priemonės. 

 Praktiniai užsiėmimai. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 metų. 

Susitikimo trukmė: 1 d.  

Dalyvių grupė: 8-12 skautų. 

Dalyvio registracija: https://forms.gle/jUDmKEcBQqx3V5Bw7 

 

 

https://forms.gle/jUDmKEcBQqx3V5Bw7


5. ORIENTAVIMASIS 

 
Susitikimas skirtas lavinti skautų orientavimosi gebėjimus. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Orientavimosi gebėjimo reikšmė skautui. 

 Žemėlapis 

 Kompasas 

 Praktika. Orientacinės varžybos. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai nuo 14 metų. 

Susitikimo trukmė: 1 d.  

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Dalyvio registracija: https://forms.gle/26v4sUEwBYxBwR149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/26v4sUEwBYxBwR149


6. PIONERIJA 

 
Susitikimas skirtas gilinti skautų suprantimą apie statinių statymą. 

 

Skautų tarpe „pionerija“ suprantama kaip veikla, kurios metu statinių statybai naudojama gamtoje 

randama mediena, o konstrukcijos sutvirtinamos naudojant virvę. Šiais laikas gali kilti klausimų, kam 

pionerija reikalinga, jeigu šiek tiek vieną kart investavus - visada galima atsivežti į gamtą palapinę, 

sulankstomą kėdę, stalą, maistą gamintis ant turistinės dujinės viryklės, o jeigu ko pritrūko – nuvykti į 

parduotuvę ar paprašyti, kad atvežtų ar patį išsivežtų. Pionerija – vienas pagrindinių skauto ugdymo 

elemtų, ugdančių gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos su ribotais ištekliais (priemonėmis), pasitelkti fantaziją 

ir improvizuoti, mokytis veikti stresinėse situacijose, be to tokia veikla stiprina komandinę dvasią, kas 

teigiamai veikia tolimesnį stovyklavimą. 

 

Pagrindinės temos, kuriomis kalbėsimės: 

 Pionerijos reikšmė skauto ugdymui ir skautiškos veiklos organizavime. 

 Pavojai, rizikos veiksniai statant statinius, dirbant su įrankiais. 

 Statinių statybai naudojami įrankiai. 

 Statinių statybai naudojamos virvės ir pagrindiniai mazgai. 

 Konstrukcijos, jų surišimas. 

 Pastogės, naudojant tentą, įrengimas. 

 Pastogės, naudojant tentą, įrengimas pievoje, naudojant atotampas. 

 Praktika. 

 

Dalyviai: ŽSO nariai 

Susitikimo trukmė: 2 paros. 

Dalyvių grupė: 10-20 skautų. 

Pastaba. Užsiėmimas organizuojamas gamtoje, balandžio – spalio mėnesiais. 

Dalyvio registracija: https://forms.gle/FHmmrj9hc4sLxcCs7 

 

 

 

https://forms.gle/FHmmrj9hc4sLxcCs7

