L.S.S. Prityrusių skautų / skaučių
Pažangumo programa
vardas, pavardė
draugovė, tuntas, miestas
KANDIDATO / KANDIDATĖS PASIRUOŠIMAS ĮŽODŽIUI

Keturiolikos metų skautas/skautė, išlaikęs/išlaikiusi III-čią patyrimo laipsnį/kandidatavimo programą, gali duoti Prityrusių
skautų/skaučių įžodį.
III-ČIAS PATYRIMO LAIPSNIS
UŽDAVINYS
1.

ATLIKIMO DATA

Moka atmintinai prityrusių skautų/skaučių:
a. įžodį

d. šūkį

b. įstatus

e. sveikinimą

c. geležinį įstatą

f. atsakymą į sveikinimą

Savo žodžiais išaiškina jų reikšmę ir svarbą savo gyvenime.
2.

Paaiškina, kas yra skautai, ir skautavimo tikslus.

3.

Paaiškina, kas yra Lietuvių Skautų Sąjunga.
Žino savo skilties, draugovės, tunto, rajono ir/ar vieneto pavadinimus.
Paaiškina skirtumą tarp šių vienetų.

4.

Paaiškina, kaip visi pasaulio skautai sudaro vieną skautišką šeimą.
Paruošia trumpą pristatymą apie kitos, ne savo gyvenamos šalies ar Lietuvos, šalies
skautavimo organizaciją.

5.

Paaiškina:
a. kas yra Lietuva
b. kodėl LSS nariams yra svarbu žinoti apie Lietuvių kalbą, istoriją ir kultūrą.
Paruošia 10 – 15 minučių pristatymą apie Lietuvių kalbą, istoriją ar kultūrą.

6.

Žino, kas yra prityrę skautai/prityrusios skautės.
Apibūdina jų veiklą ir tikslus.
Papasakoja, kaip prityrusių skautų/skaučių veikla skiriasi nuo skautų/skaučių veiklos.

7.

Paruošia ir dalyvauja diskusijose apie pasaulio tikybas.
Pasirenka vieną tikybą ir papasakoja šios tikybos pagrindus ir principus.

8.

Su draugininku/draugininke ar vieneto vadovu/vadove įvertina kandidatavimo laikotarpį.
Baigęs/baigusi įvertinimą, kandidatas/kandidatė pasisako ar yra pasiruošęs/pasiruošusi
duoti prityrusio skauto/prityrusios skautės įžodį.
Išlaikė III-čią patyrimo laipsnį (data)
Davė Prityrusių skautų/skaučių įžodį (data)

PARAŠAS

L.S.S. Prityrusių skautų / skaučių
Pažangumo programa
vardas, pavardė
II-TRAS PATYRIMO LAIPSNIS
UŽDAVINYS
1.

2.

ATLIKIMO DATA

Įsigyja bent dvi šių lituanistinių specialybių:
a. Papročių

d. Tautinių drabužių

g. Lietuvių kalbos

b. Liaudies dainų

e. Lietuvos istorijos

h. Medžio dirbinių

c. Tautinių juostų

f. Lietuvos geografijos

Įsigyja bent dvi šių skautamokslio specialybių:
a. Sanitaro/Sanitarės

d. Sveikaus gyvenimo

b. Vadovavimo

e. Gamtosaugos

c. Miško pažinimo
3.

Įsigyja šias specialybes:
a. Lord ir Lady Baden-Powell žinovo/žinovės
b. LSS istorijos

4.

Įsigyja bent vieną kitą specialybę:
________________________________________________________

5.

Religinė programa:
Pasikalba su savo tikybos dvasiškiu, ar tikybos mokytoju/mokytoja, ar su tėveliais apie
savo tikybą, ar apie dvasinę temą/temomis su suaugusiu.

6.

Įstatų prasmė:
Paaiškina, kaip II-tro patyrimo laipsnio uždaviniai įgyvendina šiuos skautų/skaučių
įstatus:

7.

a. antrą

c. trečią

b. šeštą

d. pirmą

e. devintą

Su draugininku/draugininke (ar vieneto vadovu/vadove) įvertina atliktą patyrimo laipsnį
ir svarsto žinių naudą skautiškame bei kasdieniniame gyvenime.
Paaiškina, kaip stengiasi vykdyti įžodį.

8.

Padeda jaunesniajam skautui/jaunesniajai skautei ar skautui/skautei įsigyti specialybę.
ARBA
Moko/padeda jaunesniajam skautui/jaunesniajai skautei ar skautui/skautei atlikti
patyrimo laipsnio uždavinį.

9.

Su draugininku/draugininke ir skiltininku/skiltininke (ar vieneto vadovu/vadove) aptaria gero
darbelio uždavinį. Gerąjį darbelį atlieka su tėvų pagalba arba bendrai su skiltimi ar
draugove. Gerasis darbelis užtrunka bent keturias valandas.
Išlaikė II-trą patyrimo laipsnį (data)

PARAŠAS

L.S.S. Prityrusių skautų / skaučių
Pažangumo programa
vardas, pavardė
I-MAS PATYRIMO LAIPSNIS
UŽDAVINYS
1.

ATLIKIMO DATA

Įsigyja bent dvi šių lituanistinių specialybių:
a. Papročių

e. Lietuvos istorijos

b. Liaudies dainų

f. Lietuvos geografijos

c. Tautinės juostų

g. Lietuvių kalbos

d. Tautiniai drabužių

h. Medžio dirbinių

Prityręs skautas/prityrusi skautė, kuris/kuri atlieka bent šešias lituanistikos
specialybes, įsigyja Lituanisto/Lituanistės ženklą.
2.

Įsigyja bent dvi šių skautamokslio specialybių:
a. Sanitaro/Sanitarės

d. Sveikaus gyvenimo

b. Vadovavimo

e. Gamtosaugos

c. Miško pažinimo
Prityręs skautas/prityrusi skautė, kuris/kuri atlieka visas penkias skautamokslio
specialybes, įsigyja Skautamokslio ženklą.
3.

Įsigyja L.S.S. struktūros specialybę.

4.

Įsigyja bent vieną kitą specialybę.
________________________________________________________

5.

Suplanuoja ir praveda iškylą ar išvyką visai skilčiai/vienetui.
Iškylos uždaviniai:
a. ant žemėlapio sužymi iškylos maršrutą
b. paruošia dviem valgiam menių ir maisto reikmenų sąrašą
c. sudaro reikmenų sąrašus dalyviams ir skilčiai/vienetui
d. reikalui esant, suorganizuoja transportą
e. praveda iškylą
f. įvertina iškylą su dalyviais ir su skiltininku/skiltininke ar vieneto vadovu/vadove
Išvykos uždaviniai:
a. suranda išvykai tinkamą vietą ir sutvarko smulkmenas su vietos administracija
b. suplanuoja užkandžius. Apsvarsto, ar neštis kartu su savimi, ar pirkti vietoje.
Apsvarsto argumentus už ir prieš abi galimybes.
c. suplanuoja dienotvarkę
d. sudaro reikmenų sąrašus dalyviams ir skilčiai/vienetui
e. praveda išvykos suplanuotus užsiėmimus
f. įvertina išvyką su dalyviais ir su skiltininku/skiltininke ar vieneto vadovu/vadove

PARAŠAS

L.S.S. Prityrusių skautų / skaučių
Pažangumo programa
vardas, pavardė
UŽDAVINYS
6.

ATLIKIMO DATA

PARAŠAS

Įstatų prasmė:
Paaiškina, kaip I-mo patyrimo laipsnio uždaviniai įgyvendina šiuos skautų/skaučių
įstatus:

7.

a. aštuntą

c. septintą

e. penktą

b. dešimtą

d. ketvirtą

f. geležinį

Padeda jaunesniajam skautui/jaunesniajai skautei ar skautui/skautei įsigyti specialybę.
ARBA
Moko/padeda jaunesniajam skautui/jaunesniajai skautei ar skautui/skautei atlikti
patyrimo laipsnio uždavinį.

8.

Su draugininku/draugininke ir skiltininku/skiltininke (ar vieneto vadovu/vadove) aptaria
gerojo darbelio uždavinį. Gerąjį darbelį atlieka su tėvų pagalba arba bendrai su
skiltimi ar draugove. Gerasis darbelis užtrunka bent penkias valandas.

9.

Su draugininku/draugininke (ar vieneto vadovu/vadove) įvertina atliktą patyrimo
laipsnio programą.
Svarsto žinių naudą skautiškam bei kasdieniniam gyvenimui. Įvertina savo praėjusių
kelerių metų skautišką veiklą.
Paaiškina, kaip jis/ji stengiasi gyventi pagal skautų/skaučių ideologiją.
Išlaikė I-mą patyrimo laipsnį (data)

________________________________________________________________________________________________________
Draugovės ar vienetai, kurie turi daugiau laiko ar noro, gali šių ženklų uždavinius atlikti.
a. Kirvuko
b. Pilietinio
c. Tarptautinio
d. Tautodailės
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