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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
SUAUGUSIŲ SKAUTŲ PATYRIMO LAIPSNIŲ
PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1.1. Asmuo, turintis suaugusio skauto kaklaraištį, turi priklausyti vienetui (tuntui, draugovei);
1.2. Jis turi tokias pačias teises siekti vyresniojo skautavimo (tapimo skautu vyčiu / vyresniąja
skaute) ar būti pakeltas į skautininkus, kaip ir kiti Lietuvos skautų sąjungos nariai;
II. KANDIDATO (-ĖS) Į SUAUGUSIUS SKAUTUS PROGRAMA
2.1. Paaiškina, kas yra skautas. Moka paaiškinti skautų veiklą. Pasako, kodėl nori būti skautu.
2.2. Moka atmintinai ir paaiškina skautų įstatus;
2.3. Trumpai papasakoja apie R. Baden-Powell‘į ir Petrą Jurgelevičių bei jų nuopelnus;
2.4. Atmintinai moka suaugusio skauto Įžodį. Moka paaiškinti jo reikšmę, suvokia jo
įsipareigojimus;
2.5. Žino ir geba paaiškinti skauto šūkį ir saliutavimą Didžiuoju ir Mažuoju saliutais;
2.6. Paaiškina, ką reiškia pošūkis „Budėk“ skauto gyvenime;
2.7. Žino ir geba paaiškinti skautų vienetų sistemą;
2.8. Žino ir geba paaiškinti Lietuvos skautų sąjungos struktūrinius padalinius, jų pavaldumą ir
funkcijas;
2.9. Žino rikiuotės taisykles ir moka pagrindines komandas;
2.10. Paaiškina skautų uniformos ženklus ir jų reikšmę;
2.11. Žino ir geba paaiškinti saugaus judėjimo keliu pėsčiomis taisykles šviesiu ir tamsiu
paros metu.
III. II SAUGUSIŲ SKAUTŲ (-ČIŲ) PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA
3.1. Moka atmintinai ir paaiškina skautų įsakymus;
3.2. Žino pagrindines Lietuvos ir pasaulio skautiškas organizacijas ir jų sąjungas bei Lietuvos
skautų sąjungos ryšį su jomis;
3.3. Žino skautų veikloje naudojamų žaidimų reikšmę ir praveda bent tris tokius žaidimus;
3.4. Praveda bent dvi (ne trumpiau kaip 2 val.) sueigas;
3.5. Vieneto vadovams padedant turi suorganizuoti savo vienetui bent vieną skautišką renginį;
3.6. Geba papasakoti apie Šv. Kazimierą ir Šv. Jurgį;
3.7. Žino svarbiausias skautų datas ir šventes;

3.8. Žino bent 3 skautiškas ir 3 lietuvių liaudies dainas;
3.9. Moka įsirengti stovyklavietę ir joje išbūna ne mažiau nei parą;
3.10. Susipažįsta su skautų ir jaunesniųjų skautų programa (patyrimo laipsniai, specialybės ir
vyresniškumo laipsniai);
3.11. Žino jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnių programą ir gali atsakyti į visus jos
klausimus.
IV. I SUAUGUSIŲ SKAUTŲ (-ČIŲ) PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA
4.1. Supranta išeivijos skautų reikšmę skautiškajam judėjimui;
4.2. Žino skautų patyrimo laipsnių programą ir gali atsakyti į visus jos klausimus;
4.3. Suorganizuoja bent vieną savo vieneto renginį (ne trumpiau 5 val.);
4.4. Suorganizuoja bent vieną ne trumpesnę nei 2 dienų išvyką;
4.5. Praveda bent 5 sueigas skautams arba jaunesniesiems skautams;
4.6. Žino, kokių nuostatų, taisyklių ir reikalavimų reikia laikytis norint organizuoti stovyklą;
4.7. Dalyvauja bent vienuose mokymuose vadovams.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. LSS suaugusių skautų patyrimo laipsnių programa įsigalioja nuo 2017 10 01.
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