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PENKTADIENIS
17.00 – Registracija
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Vakarinė
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Vakaro
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ŠEŠTADIENIS
Iki 8.00 Kėlimasis
8.00 –
Mankšta (veda trenerė kineziterapeutė psktn. gint. Justina Nakaitė)
8.30
8.45 –
Pusryčiai
9.45
9.45 –
Atidarymo rikiuotė
10.30
10.30 – Įvadinė sesija: „Krizinių situacijų valdymas: komunikacijos svarba“ (lektorius – KAM strateginės
11.30
komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Planavimo ir analizės skyriaus viršininkas kpt. Marius Varna)

SEKMADIENIS
Iki 8.00 Kėlimasis
8.00 –
Mankšta
8.30
8.45 –
Pusryčiai
9.45
9.45 –
Rytinė rikiuotė
10.00
10.00 – Dvasinė valandėlė
11.00

11.30 –
12.00

Kavos pertraukėlė

11.00 –
12.30

12.00 –
13.30

Pirmoji sesija (dalyvavimas pasirinktinai vienoje iš šių sesijų):

12.30 –
13.00
13.00

13.30 –
14.30
14.30 –
15.30
15.30 –
19.00

19.00 –
20.00
20.30 –
21.00
21.00 –
22.30
Nuo
00.00

Facebook ir kiti
socialiniai tinklai: kaip
išnaudoti galimybes ir
nepri(si)daryti viešos
gėdos (lekt. vyr.sk.
Giedrė Pleskienė)
Pietūs

„Bendravimo ir
bendradarbiavimo su
tėvais formos ir
metodai“ (lekt. sktn.
Janina Žvirblytė –
Paslavičienė)

„LGBT* žmonės:
kaip sukurti saugią
erdvę būti savimi?“
(lekt. Tomas
Vytautas
Raskevičius)

„Finansų
valdymas ir
paramos
pritraukimas“
(lekt. Miglė
Stasiūnaitė)

„Pirmoji pagalba:
praktinis
užsiėmimas“
(lekt. Juntė
Bytautienė)

LS strategijos aptarimas
Antroji sesija (dalyvavimas pasirinktinai vienoje iš šių sesijų):
„Savižudybių
„Bendradarbiavim „Lyderystė – tai kraujas, ašaros,
prevencija“
o ir pasitikėjimo
prakaitas ir sunkus darbas“ (lekt. plk.
(lekt. vyr.sk.
atmosferos
ltn. Linas Idzelis)
Vaiva
kūrimas vaikų
„Valia priešintis. Ką privalo žinoti
Juškevičiūtė)
grupėje“ (lekt.
kiekvienas pilietis?" (lekt. Luka
psichologė
Lesauskaitė)
Anastasija
„Ginkluotas pilietinis pasipriešinimas“
Pilkionienė
(plk. ltn. Gediminas Latvys)
Vakarienė
Vakarinė rikiuotė
Strateginis žaidimas
Ramybės metas

"Ne(s)
svarbu"
(lekt. psktn.
vyr.s k.
Barbora
Drąsutytė)

„Kodėl
žmonės
medžioja
bandomis?“
(lekt.vyr. sktn.
prof. Valdas
Rakutis)

Po
pietų

Valanda su skautija –
informacinė skautiškų
aktualijų sesija
Uždarymo rikiuotė
Pietūs
Ekskursija po būsimą
stovyklavietę
Išvykimas
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SĄSKRYDŽIO SESIJOS rugpjūčio 19 d.:
12.00 – 13.30 (dalyvavimas pasirinktinai vienoje iš sesijų; registracija į sesijas vyks atvykus į vietą):
1. Facebook ir kiti socialiniai tinklai: kaip išnaudoti galimybes ir nepri(si)daryti viešos gėdos (lekt. vyr.sk. Giedrė Pleskienė)
- Kaip Facebooko profilis gali sugadinti jums karjerą?
- Ar yra kokios nors taisyklės ir ribojimai, ką ir kaip gali publikuoti savo asmeniniame profilyje skautų vadovas?
- Kaip reaguoti į kritiką organizacijai ar jos nariams?
- Kaip atpažinti nepilnamečiams kylančias grėsmes ir užbėgti nelaimėms už akių?
- Kaip socialiniai tinklai gali padėti paįvairinti skautišką veiklą ir labiau įtraukti vieneto narius?
Jei sudomino nors vienas punktas, kviečiame ateiti: bus dar daugiau temų, bus juoko, bus rimtų galvosūkių, bus naudos.
2. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formos ir metodai (lekt. sktn. Janina Žvirblytė – Paslavičienė)
Ar dažnai susimąstome, kokie svarbūs skautavimo kokybei yra skautaujančių vaikų tėvai? Tinkamai įtraukti į vieneto gyvenimą, jie gali labai
padėti, o neįtraukti, ignoruojami, arba laikomi "nesvarbiais" - gali netgi gerokai apgriauti tai, ką vadovas kantriai su vaikais kuria. Šioje sesijoje
kalbėsime apie tai, kaip tėvai dalyvaudami vaikų ugdyme įgyja žinių apie vaikams ugdomas kompetencijas, susipažįsta su skautiška aplinka, ir
kaip juos įtraukti taip, kad jie norėtų bendradarbiauti, o kilus krizėms - kartu jas spręsti, užuot susipriešinus su skautais. Remsimės LS Šiaulių
krašte dažniausiai naudojamomis bendravimo formomis ir metodais, siekiant vadovo ir vaiko tėvų kokybiškos sąveikos.
3. LGBT* žmonės: kaip sukurti saugią erdvę būti savimi? (lekt. Tomas Vytautas Raskevičius)
Skautiškas judėjimas skelbia, jog yra atviras visiems. Tačiau ar tikrai apsidairę savo skautiškame pasaulyje matome visas visuomenės grupes
atstovaujančius žmones? Veikiausiai, ne. Kai kurių visuomenės grupių paprasčiausiai neįtraukiame, kai kurios pačios aplenkia skautavimą, nes
čia galbūt...nesaugu. Šioje sesijoje kalbėsime apie ypatingai Lietuvoje jautrią temą - LGBT. LGBT* – kas tai? Su kuo jie „valgomi“? Ar jie
reikalauja „specialių teisių“? Su kokiomis problemomis kasdieniniame gyvenime susiduria ši socialinė grupė? Apie viską – 90 min. trukmės
„mitų griovėjų“ sesijoje!
Pirmosios paskaitos-diskusijos dalies metu LGBT* tapatybių spektras bus skaidomas į atskiras L, G, B ir T kategorijas, mokymų dalyvius
raginant artikuliuoti „girdėtus“ stereotipus apie kiekvienai tapatybei priklausančius asmenis (pvz., „Visi gėjai elgiasi moteriškai“, „Lesbietės
dirba vyriškus darbus“, „Biseksualūs asmenys yra neapsisprendę“ ir pan.). Viešai įvardyti stereotipai bus fiksuojami „minčių žemėlapyje“ ir
dekonstruojami diskusijos-pakalbio metu su užsiėmimo dalyvių auditorija. Antrojoje paskaitos-diskusijos dalyje lektorius atsakinės į mokymų
dalyvių anonimiškai užduotus klausimus-komentarus, užrašytus ant lapelių ir surinktus į atskirą indą pirmosios mokymų dalies metu.
4. Finansų valdymas ir paramos pritraukimas (lekt. Miglė Stasiūnaitė)
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Dažnas skautų vadovas klausia, "kaip pritraukti lėšų?". Tačiau kaip geriausia panaudoti turimus išteklius, resursus, kad nenukentėtų skautiškų
veiklų kokybė, pinigai išleidžiami optimaliai bei nebūtų pažeidžiami įstatymai? Paskaitoje - diskusijoje apie finansų valdymą aptarsime
skirtingus skautiškus atvejus, susijusius su vienetų finansų valdymu, ir skatinsime vieni kitus ieškoti naujų finansavimo būdų bei praplėsti
finansinių galimybių akiratį. Diskusija truks 1,5 valandos, kurios metu bus nagrinėjamos situacijos, kurios pasitaiko vadovaujant vienetams, ir
diskutuojama, kaip geriausia būtų pasielgti kiekvienu atveju.
5. Pirmoji pagalba: praktinis užsiėmimas (lekt. Juntė Bytautienė)
Didžioji dauguma jau esate susipažinę su pirmąja pagalba ir galbūt ne kartą klausę paskaitas apie tai. Šio užsiėmimo metu bus pateiktos
trumpos situacijos, kuriose pabandysite patys atlikti veiksmus ant aktoriaus taip pat būsite vertintojais ir stebėsite ar visi būtini žingsniai yra
atliekami teikiant pagalbą nukentėjusiam. Paskui aptarsime kaip kam sekėsi ir kur jaučiate, kad trūksta žinių ar įgudžių. Žinodami savo spragas
žinosite kokiu keliu toliau eiti.
15.30 – 19.00 (dalyvavimas pasirinktinai vienoje iš sesijų; registracija į sesijas vyks atvykus į vietą; sesijos metu vyks kavos pertraukėlė, kurios
laiką nurodys lektorius):
1. Savižudybių prevencija (lekt. vyr.sk. Vaiva Juškevičiūtė)
Dažniausiai žmonės, galvojantys apie savižudybę, nori gyventi ir vienokiais ar kitokiais būdais siunčia signalus apie reikalingą pagalbą.
Siunčiami signalai dažnai yra netiesiogiai, todėl yra svarbu mokėti juos atpažinti. Jei žmogus, galvojantis apie savižudybę, sulaukia pagalbos,
rizika, kad jis susižalos ar nusižudys, sumažėja. Atviras pokalbis gali tapti keliu į viltį ir gyvenimą.
Užsiėmimo metu kalbėsime:
- kokie ženklai rodo, kad artimas žmogus gali galvoti apie savižudybę?
- kaip išsiaiškinti, ar iš tiesų kalbama apie realų savižudybės pavojų?
- kaip kalbėti su žmogumi, turinčiu minčių apie savižudybę?
- kokią pagalbą galime suteikti kiekvienas iš mūsų?
- kur mūsų atsakomybės ribos?
Užsiėmimą ves klinikinė psichologė, Geštalt psichoterapijos praktikė, sertifikuota safeTalk savižudybių prevencijos instruktorė Vaiva
Juškevičiūtė.
2. Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo atmosferos kūrimas vaikų grupėje (lekt. psichologė Anastasija Pilkionienė)
Ką daro skautų vadovai, kai vadovaujamame vienete pasitaiko "sunkių" vaikų? Idealiu atveju - skiria jiems daugiau dėmesio. Tačiau ar dažnas
žino, jog dėmesys turi būti skirtas VISAI draugovei? Kad, siekiant rezultato,rekia dirbti ne su "sunkiais vakais", tačiau su visa grupe?
Svarbiausias vadovo uždavinys - sukurti bendradarbiavimo ir pasitikiėjimo atmosferą, o kad suvoktume teorinius principus ir išbandytume juos
praktiškai, šioje sesijoje nagrinėsime tris klausimus:
1. Grupės struktūra ir vidiniai mechanizmai, priklausymo jausmo svarba.
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2. Keturi netinkamo elgesio tikslai, jų atpažinimas ir pagalba vaikui keisti elgesį į tinkamą.
3. Grupės valdymo principai: taisyklės, susitarimai ir padrąsinimai, vadovavimo stilius.
Užsiėmimą veda ANASTASIJA PILKIONIENĖ, psichologė , Individualiosios psichologijos konsultavimo programos klausytoja,
konsultuojanti su profesine priežiūra.
3. Lyderystė – tai kraujas, ašaros, prakaitas ir sunkus darbas (lekt. plk. ltn. Linas Idzelis); Valia priešintis. Ką privalo žinoti kiekvienas
pilietis? (lekt. Luka Lesauskaitė); Ginkluotas pilietinis pasipriešinimas (plk. ltn. Gediminas Latvys)
Šioje jungtinėje keturių dalių sesijoje bus nagrinėjamos tokios temos: „Lyderystė – tai kraujas, ašaros, prakaitas ir sunkus darbas“: paskaitos
metu bus randami atsakymai į klausimą: lyderiu tampama, ar gimstama. Taip pat bus pasidalinta garsių vadų patirtimi, kurie yra vadovavę
dideliems kariniams junginiams, bei akcentuojamos geros lyderio savybės, kurios yra būtinos šiuolaikiniam vadovui.
"Valia priešintis. Ką privalo žinoti kiekvienas pilietis?" Analizuojama pilietiškumo samprata, apžvelgiama pilietinio pasipriešinimo istorija,
įvairių šalių sėkmės istorijos. Pagrindinis akcentas – nesmurtinis pilietinis pasipriešinimas.
„Ginkluotas pilietinis pasipriešinimas“. Analizuojama teisė LR piliečiui priešintis okupantui ginklu esant ginkluotojų pajėgų sudėtyje.
Pabrėžiami pliusai ir minusai, Lietuvos kariuomenės siekis ir būtinybė užtikrinti pasirengimą ginkluotai gynybai taikos metu.
Po teorinių paskaitų, vyks praktinis seminaras-diskusinės stalo pratybos, skirtos identifikuoti Lietuvos skautų vaidmenį krizės, karo ir
rezistencijos metu. Pateikiamos kelios situacijos ir prašoma dalyvių pateikti savo mintis ir pamąstymus, kaip Lietuvos skautai gali prisidėti prie
valstybės gynybos ir veiksmų okupacijos atveju.
4. Ne(s) svarbu (lekt. psktn. vyr.s k. Barbora Drąsutytė)
Būna, kartais jauti, kad kažkas ne taip. Draugovė veikia? Veikia. Žygis, stovykla buvo? Buvo. Vaikų yra? Yra. Vadovų yra? Lyg ir. Kai
paklausia, kaip sekasi su skautais, atsakai: "viskas pas mus gerai"? Atsakai...
O vis tiek - nagi kažkas ne taip. Gal tas vienas brolis ar sesė, kurį kažkodėl nuolat pamiršta jo(s) skiltis. Gal tas vadovas, kurio kiekviena idėja
sueigoje nuleidžiama juokais. Gal tos šypsenos į akis ir šnabždesiai už nugaros.
Kviečiame į "Ne(s) svarbu" arbatėlę-dirbtuves. Dirbtuvėse ne kartosime apibrėžimus, o dalinsimės patirtimi, sklaidysime mitą "skautuose
patyčių nebūna" ir drauge spręsime JUMS kirbančius klausimus apie tai, kaip tarp skautų ir jų vadovų kurti aplinką be patyčių; kaip patyčias
pastebėti; ir ką su visu tuo daryti
5. Kodėl žmonės medžioja bandomis? (lekt.vyr. sktn. prof. Valdas Rakutis)
Kiekviena organizacija turi savo struktūrą, tuo labiau skautai, kurių struktūra yra ypač svarbi tam tikrų savybių vaikų ir jaunimo tarpe
formavimui. Dažnai skautų vadovai nepakankamai įvertina struktūros įtaką savo vienetų veikloje, neišvysto tam tikrų struktūrinių vienetų ir
paskui stebisi, kad pasiekti rezultatai neatitinka lūkesčių. Ypač tai pasakytina apie skiltis, štabus, krašto veiklos organizavimą ir net Tarybos
veiklą. Labai dažnai suaugusieji uzurpuoja jaunimui skirtas vietas ir padaro juos vartotojais, vis stengdamiesi kuo daugiau duoti, kai tuo tarpu
reikia duoti daugiau ... savarankiškumo ir galimybės daryti savo atradimus. Apie tai, ir kaip kurti reikalingas struktūras bus kalbama brolio
vyresn. sktn. Valdo Rakučio laboratorijoje "Kodėl žmonės medžioja bandomis".

