LSS Vyresniųjų skaučių / Gintarių
KANDIDAČIŲ PROGRAMA
kandidatės vardas, pavardė
draugovė, tuntas, miestas

Reikalavimai
Prityrusi skautė, sulaukusi šešiolikos metų amžiaus ir išlaikiusi Prityrusių skaučių I-mo Patyrimo
laipsnį yra leidžiama eiti Vyresniųju skaučių kandidačių programą.
Kandidatavimo laikotarpis tęsiasi bent šešis mėnesius, kuriuo metu kandidatė vadovės/globėjos
priežiūroje šią nustatytą programą išeina.
Programos bendra eiga
Sekančios keturios dalys sudaro kandidatavimo programos darbus:
1. Tarnystė
Kandidatė skiria bent dešimts valandų labdaros darbams. Sugalvoja ir atlieka uždavinį, kuris
įgyvendina skautų šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui.
2. Vadovavimas
Vadovės priežiūroje kandidatė tobulina Prityrusių skaučių I-mo Patyrimo laipsnio vadovavimo
komponentus.
3. Kraitis
Kandidatė paruošia aplanką arba albumą, kuriame atsispindi kandidatės skautamokslio,
tautosakos bei tautodailės pažinimas.
4. Darbai stovykloje
Kandidatė dalyvauja skautų stovykloje, kurioje baigia Vyresniųjų skaučių kandidačių
programą ir parodo savo skautišką patirtį bei vadovavimo sugebėjimus.
Vadovė/globėja įvertina kandidatės atliktus uždavinius ir pasirašo kiekvienos dalies įvertinimo
lapą.
Įžodis
Kandidatė, turinti bent šešiolikos su puse metų ir sėkmingai atlikusi Vyresniųjų skaučių kandidačių
programą, su tuntininkės/vietininkės/globėjos/vadovės rekomendacija gali duoti vyresnės skautės
įžodį.
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TARNYSTĖ
Asmeniškas gerąsis darbelis yra kiekvienos skautės kasdieninis įprotis. Tačiau, kandidatavimo
laikotarpyje vyresnės skautės kandidatės ir gintarės kandidatės numato, suprojektuoja ir atlieka
ypatingą gerą darbelį Dievui, Tėvynei ar Artimui.
Pavieni kandidatė gali uždavinį suprojektuoti ir atlikti su kitų skaučių arba pažįstamų ar draugų
pagalba. Kandidačių būrelis bendromis jėgomis pasirenka, suprojektuoja ir atlieka bent vieną
prasmingą uždavinį.
Uždavinių pavyzdžiai
Gero darbelio uždavinį galima socialine, bendruomenine arba lituanistine linkme kreipti.
Pasirinkimai yra įvairūs:













pensininkų, sergančių lankymas
darbeliai apdaužytų moterų, lėtinės priežūros, senelių, vargšų ar benamių
prieglaudose
vargšams maisto telkimas
kareiviams paramos teikimas: reikmenų telkimas, atvirukų rašymas
darbeliai gyvūnų prieglaudose
dalyvavimas gyvenvietės aplinkos apšvarinimo vajuose
priešlaikiniams naujągimiams kepuračių nerimas
"Special Olympics" darbeliai
invalidams paslaugos: lapų sugrėbimas, sniego nukasimas, lysvių ravėjimas
talkininkavimas lietuviškosios bendruomenės parengimuose, parodose ar
minėjimuose
pagalba lietuviškos mokyklos mokytojams
lietuviškąjai veiklai aukų rinkimas

Uždavinio atlikimo gairės


Uždavinys
Pasirinkti uždavinį. Pagalvoti, kas man yra svarbu, ką įvertinu arba kas man ypatingai
rūpi.



Tyrimas
Sužinoti tiek, kiek galiu apie pasirinktą uždavinį.



Pagalba
Kreiptis į kitus, prašydama pagalbos bei paramos.
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Uždavinio atlikimo gairės (tęsinys)


Planas
Sukurti uždavinio planą.



Pristatymas
Pristatyti vadovei/globėjai savo projekto planą.



Įvykdymas
Su pasikviesta pagalba (jei man bereikėtų) uždavinį atlikti.



Įkvėpimas
Apšviesti kitus. Pasidalinti su kitais tai, ką išmokau, kaip savąjį įkvėpimą atnaujinau.

Pasirenku sekantį gero darbelio uždavinį:

Savo parašu šį uždavinį pasižadu atlikti:
Data

TARNYSTĖS UŽDAVINIO ĮVERTINIMAS
Pažadėtas uždavinys atliktas

labai gerai

Įvertintojos parašas
Einamos pareigos
Įvertininimo data

gerai

patenkinamai
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VADOVAVIMAS
Vyresniųjų skaučių kandidatė vadovės/globėjos priežiūroje:


Paruošia du sueigų planus skautėms.
Vadovauja bent vienai skaučių sueigai.



Paruošia du sueigų planus jaunesnėms skautėms.
Vadovauja bent vienai jaunesniųjų skaučių sueigai.



Sudaro tris iškylos planus:
o jaunesniosioms skautėms
o skautėms
o prityrusioms skautėms
Įvykdo bent viena iš šių planų.

Visus paruoštus sueigų ir iškylos planus kandidačių būrelio sueigos metu išnagrinėja bendrai su
kitomis kandidatėmis ir būrelio vadove.

VADOVAVIMO UŽDAVINIŲ ĮVERTINIMAS
Kandidatės vardas, pavardė

Vadovavimo uždavinius atliko

labai gerai

Įvertintojos parašas
Einamos pareigos
Įvertininimo data

gerai

patenkinamai
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KRAITIS
Bendrybės
Kandidatė paruošia kraitį, kuris susidaro iš apačioje minėtų uždavinių. Prieš duodant vyresnės
skautės įžodį, kandidatė vietovės vyresniųjų skaučių būreliui ir vieneto vadovėms arba vyresnėms
skautėms stovykloje pristato užbaigtą kraitį. Kraitis gali būti sukurtas aplanko arba albumo
formoje.
Uždaviniai
1.

Paruošia trumpą autobiografiją, ypatingai pabrėžiant lietuvišką ir skautišką veiklą, ir
nurodo, kodėl nori tapti vyresnė skautė. Straipsnį pailiustruoja nuotraukomis ar kaip nors
kitaip.

2.

Išrašo skaučių šūkį, pasisveikinimą, įstatus, įsakymus, vyresniųjų skaučių įžodį. Paaiškina
savo žodžiais, ką kiekvienas reiškia ir kaip paveikia jos kasdieninį gyvenimą. Supranta ir
išrašo saryšį tarp vyresniųjų skaučių ir Gabijos symbolių. Nupiešia vyresniųjų skaučių
ženklelį ir paaiškina kiekvienos dalies reikšmę. Aprašo vyresniujų skaučių istorija.

3.

Paruošia Lietuvių Skautų Sąjungos schemą. Surašo Lietuvių Skaučių Seserijos vadijos
dabartinę sudėtį ir pažymi laipsnius ir pavardes dabar einančių tas pareigas.

4.

Paruošia pašnekesį arba pratimą kitoms skautėms apie skautiškos drausmės, pagarbos,
seseriškumo ir pareigų atlikimo svarbą.

5.

Įdeda dvi savo nuotraukas. Vienoje turi matytis jos dabartinė tvarkinga išeiginė uniforma.
Antroje turi matytis jos tvarkinga darbo uniforma.

6.

Pasirenka ir apibudina keturius lietuviškos liaudės meno pavyzdžius ir sudaro gražų rinkinį
arba pasirenka vieną liaudės meno darbą ir padaro pavyzdį.

7.

Pasirenka vieną iš sekančių ir trumpai paaiškina jų naudingumą lietuvybės išlaikymui:
liaudies dainos, lietuviškos pasakos, mįslės, patarlės. Paruošia rinkinį ir jį atitinkamai
iliustruoja.

8.

Surašo ir trumpai apibudina šias lietuviškas šventes su susietais papročiais: Trys Karaliai,
Užgavėnės, Gavėnės, Vėlykos, Sekminės, Joninės, Rugiapjūtė, Vėlinės ir Kalėdos.

9.

Aprašo svarbiausius įvykius, kurie privedė prie Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 1990
kovo 11d.

10.

Susipažįstą su Lietuvoje esančiu skautavimu. Trumpai aprašo tuntus, skyrių kaklaraiščių
spalvas, stovyklas, vadovavimo kursus ir panašiai.
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KRAIČIO ĮVERTINIMAS
Kandidatės vardas, pavardė

Kraitis paruoštas ir pristatytas

labai gerai

Įvertintojos parašas
Einamos pareigos
Įvertininimo data

gerai

patenkinamai
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DARBAI STOVYKLOJE
Vyresnė skautė kandidatė, tinkamai atlikusi Tarnystės, Vadovavimo bei Kraičio kandidačių
programos dalis, vyksta į skautų stovyklą ir stovykloje atlieka sekančius uždavinius:


Vyresniųjų skaučių sueigoje:
o
o
o
o



pristato prašymą tapti vyresne skaute
perskaito savo rašinį Kodel noriu tapti vyresnė skautė
pristato ir paaiškina savo paruoštą kraitį
paaiškina savo atliktus tarnystės įsipareigojimus

Praveda bent tris iš sekančių:
o
o
o
o

iškylą
gamtos užsiemimą
skautamokslio užsiemimą
dainavimą



Pasirenka vadovę ir stebi vadovę pareigas einant.



Su savo kandidačių būreliu atlieka bent vieną gerą darbelį stovyklos ar pastovyklės
naudai. Pavieni kandidatė gali šio uždavinio atlikimui pagalbos pasiprašyti.



Pavyzdingai ir aktyviai dalyvauja stovyklos programoje.

STOVYKLOS DARBŲ ĮVERTINIMAS
Kandidatės vardas, pavardė

Stovyklos darbus atliko

labai gerai

gerai

patenkinamai

Stovyklos pavadinimas
Stovyklos vieta ir rajonas
Įvertintojos parašas
Pareigos stovykloje
Įvertininimo data

2014 m. lapkričio mėn.30 d. priimta L.S.S. Seserijos Vadijos, v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon Vyriausia skautininkė ir Seserijos vadė

