Lietuvos skautija

SKAUTIŠKAS PATYRIMINIS ŽYGIS
Personalo vadovams

Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje

Kvietimas

Skautai – geriausia lyderystės ir komandos mokykla. Norite išbandyti ją? Eikime į žygį!

Skautai be žygių nebūtų skautais, tad šia aistra norime pasidalinti su kuo gausesniu žmonių

ratu. Į žygius gali keliauti visi, tik prieš tai reikia žinoti, kur ir vardan ko išsiruošei!
Šio žygio tikslai:

 Pasidalinti skautiška patirtimi,
 Pristatyti skautiškas vertybes,

 Išbandyti praktiškai skautiškus

bendradarbiavimo ir lyderystės metodus,

 Atskleisti skautų darbo komandoje ypatumus,
 Prasmingai ir turiningai praleisti laiką Vilniaus

gamtoje.

Nauda dalyviams:

Atsakomybės prisiėmimas / Pagalbos skatinimas / Bendradarbiavimas / Greitas reagavimas

į nenumatytas situacijas / Komforto zonos didinimas / Asmeninis tobulėjimas / Komandos
stiprinimas / Praplėstas akiratis / Pažinta Lietuvos gamta / Svarbiems iššūkiams sutelkta komanda

Programa

12.00 – 12.15 Instruktažas, susiskirstymas į komandas, žygio startas;
12.15 – 15.45 Žygis su keliais programiniais sustojimais
15.45 – 16.15 Skautiška arbata ir užkandžiai prie laužo

16.15 – 16.30 Žygio aptarimas, dalyvių patirties į(si)vertinimas

Susirinkus dalyviams bus pristatytas žygio turinys ir maršrutas, pateiktos instrukcijos ir suteiktos
priemonės. Susiskirstysim į komandas ir likusią žygio dalį keliausime atskirais maršrutais. Keliausime

tiek sausuma, tiek vandeniu. Pakeliui bus paruoštos kelios komandinės užduotys, kurias įveikti

padės skautai instruktoriai. Teks pasukti galvas ar išdrįsti įveikti savo baimes jas įgyvendinant – lauks
komandiniai kliūčių ruožai, nusileidimai virvėmis, bendravimas racijomis ir kitos staigmenos! Finale

jus šildys laužas su skautiška arbata bei lauže keptais užkandžiais. Prie laužo pasidalinsime
įspūdžiais, gauta patirtimi ir atsisveikinant sudainuosim skautišką „CIKU CAKU“!

Maršrutas:

Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Vilnius.

Žygio starto ir finišo vieta: laužavietė prie Neries ties „Litexpo“ parodų centru
Vietos koordinatės: 54.679412, 25.229860 (WGS)

Žygio data: 2020 rugpjūčio 27 d.

Pasiruošimas: Informaciją, kaip apsirengti, ką turėti su savimi, kaip pasiruošti atsiųsime
užsiregistravusiems žygio dalyviams.

Žygį ves:
Skautas vytis Vytautas Rukštelė

Konsultantas ir komandos kūrimo bei vystymo specialistas, žygeivis, alpinistas.

“Daugiau nei 16 metų sėkmingai dirbu padėdamas komandoms eiti jų
užsibrėžto tikslo link, padedu tobulinti jų komandinius įgūdžius bei
atrasti tuos dalykus, kurie verčia komandas nuolat judėti pirmyn.
Komandai dirbant pagal numatytą planą ir kiekvienam žinant savo
vaidmenį, pasiekiamas rezultatas bus kaskart sėkmingesnis: tokiu
principu vadovaujuosi dirbdamas su kolegomis bei padėdamas naujoms
komandoms susivienyti ir sutvirtėti. O savo gyvenime vadovaujuosi
žodžiais, kurie padeda neužsisėdėti vietoje: „Aš negaliu pakeisti vėjo
krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą“
(Jimmy Dean). “

Skautas vytis Paulius Tamolė

Gebėjimas kurti santykį, organizuoti procesus, kad jie įvyktų iki galo,
stiprus empatijos jausmas – tai dalykai, kurie geriausiai apibūdina Paulių.
Du kertiniai Pauliaus profesinės veiklos varikliai yra teatras ir mokymai.

Prieš 15 metų pradėjęs, kurti įvairius vaidmenis profesionalioje Lietuvos
teatro scenoje, vėliau Paulius savo karjerą tęsė, kaip režisierius. Už šią
veiklą jis buvo įvertintas valstybiniais „Auksinis scenos kryžiaus“
apdovanojimais (2008 m. nominuotas už metų debiutą, 2014 m.
apdovanotas už Metų scenos reiškinį).

Kalbant apie mokymus, Paulius lektoriaus kelią pradėjo Lietuvos skautijoje. 2001 m. dalyvavo danų
lyderystės mokykloje (“Training for trainers”). Vėliau savo patirtis jis pradėjo jungti ir taikyti
dirbdamas versle. Išorinių ir vidinių įmonės renginių organizavimas, mokymų vedimas valstybės
tarnautojams, politikams, verslo atstovams yra tai, kuo Paulius gyvena šiandien.

