Ekologo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Supranta, kaip Saulė, vanduo, oras lemia orų kaitą: šilumą, kritulius, vėjus. Žino kokiais
požymiais pasižymi kiekvienas metų laikas, gali pasakyti koks metų laikas kokį keičia.
2. Žino kaip atpažinti, kas aplinkoje yra gyvas, o kas – negyvas. Moka nusakyti svarbiausius
požymius, kuriais gyvas organizmas skiriasi nuo negyvo daikto. Gali nurodyti, kuo skiriasi
gamtos bei žmogaus rankų kūriniai. Moka atpažinti natūralius ir dirbtinius aplinkos objektus,
žmogaus ūkinės veiklos ženklus.
3. Moka konkrečiais pavyzdžiais iliustruoti, kodėl gyvūnams patogiau gyventi
bendruomenėmis.
4. Moka nusakyti, kaip žmogus keičia aplinką , gali savais žodžiais paaiškinti, kodėl ir kaip
atsirado bei plėtojosi miestai.
5. Supranta vandens apytakos ratą, gali paaiškinti, kaip pasipildo šulinio, upės, ežero vanduo.
Praktika
1. Atpažįsta įvairias kritulių rūšis (pvz., lietus, lietus su perkūnija, sniegas, kruša, šlapdriba),
kitus gamtos reiškinius (pvz., vėjas, pūga, rūkas, rasa, šerkšnas, plikledis).
2. Moka naudotis termometru, stebi orus, pildo „Orų kalendorių“.
3. Siūlo, kaip kuo taupiau naudoti vandenį, elektrą, kaip rūpintis oro švara, nupiešia ta tema
plakatą.
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Ekologo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino kas yra mitybos grandinė ir kokį vaidmenį joje atlieka gamintojai, vartotojai ir
skaidytojai.
2. Moka apibūdinti savo gyvenamajai vietovei būdingas ekosistemas (miško, pievos, vandens
telkinio). Gali įvardyti šių sistemų pagrindinius gamintojus, augalėdžius ir plėšrūnus.
3. Pateikia pavyzdžių, kaip žmogaus veikla gali pakeisti ekosistemas. Nagrinėdami žmogaus
veiklos pavyzdžius artimiausioje vietovėje (žemės dirbimą, miško darbus, pramonės plėtrą,
kelių tiesimą)
gali paaiškinti, kokias pasekmes ši veikla turi gamtinėms ekosistemoms.
4. Moka išskirti kasdienėje aplinkoje esančius taršos šaltinius. Gali apibūdinti sausumos taršą
įvairiomis organinėmis ir neorganinėmis atliekomis ir šios taršos mažinimo būdus (atliekų
rūšiavimas ir pūdinio (komposto) gamyba).
5. Moka apibūdinti oro taršos poveikį organizmams ir šios taršos poveikio mažinimą susieti su
miškų sodinimu, miestų apželdinimu.
6. Moka apibūdinti vandens telkinių taršą buitinėmis nuotekomis. Žino vandens taupymo
būdus.
7. Gali savais žodžiais paaiškinti, kam reikalinga energija, nurodyti savo pažįstamos aplinkos
svarbiausius energijos šaltinius (kuras, Saulė, vėjas, elektra), papasakoti kam naudojama
energija (maistui gaminti, apšvietimui, šildymui ir kt.),
Praktika
1. Sudaro artimiausioje aplinkoje aptinkamų pagrindinių gamintojų, augalėdžių ir plėšrūnų
fotoalbumą.
2. Pasodina medelį ir rūpinasi juo.
3. Dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijoje.
4. Namuose rūšiuoja šiukšles. Pasigamina kompostavimo konteinerį ir namuose kompostuoja
buitines atliekas.
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5. Remdamasis senų žmonių pasakojimais, fotonuotraukomis, spaudos publikacijomis
paruošia ir skiltyje pristato projektą „Kaip pasikeitė mano gyvenamoji aplinka per paskutinius
dvidešimtmetų“
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Ekologo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Geba paaiškinti fotosintezės, kvėpavimo ir rūgimo reikšmę gyvojoje gamtoje, apibūdinti
fotosintezės ir kvėpavimo metu vykstančius energijos virsmus organizme. Susieti šiuos
procesus su deguonies ir anglies dioksido apytaka gamtoje.
2. Remdamasis turimomis žiniomis apie vandens, anglies ir deguonies judėjimą, nubraižo
schemas, apibūdinančias šių medžiagų apytaką biosferoje. Nagrinėjant tam tikros
ekosistemos energijos piramidę, geba paaiškinti, kodėl tik dalis energijos pereina iš vieno
lygmens į kitą.
3. Gali papasakoti apie žmogaus veiklos įtaką anglies dioksido apytakai, šiltnamio efektą.
Žino žaliosios energetikos rūšis , gal argumentuotai diskutuoti apie jų pliusus ir minusus.
4. Žino kas tai yra mutacija. Gali papasakoti apie aplinkos veiksnius, galinčius sukelti
mutacijas, pateikti mutagenų pavyzdžių .
5. Gali papasakoti genetiškai modifikuotų maisto produktų kūrimą ir gyvūnų klonavimą.
Argumentuotai vertina šiuolaikines biotechnologijas, jų gerąsias ypatybes ir keliamus
pavojus.
6. Žino, kad pramonėje ir žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos kaupiasi
organizmuose, su maistu patenka į kitą lygmenį mitybos grandinėse ir nuodija organizmus.
Remdamasis pavyzdžiais gali diskutuoti, kaip sumažinti kenksmingųjų medžiagų kiekį
aplinkoje.
7. Žino kas tai yra populiacija. Geba, remiantis pavyzdžiais apibūdinti vidurūšinius ir
tarprūšinius santykius (konkurenciją, plėšrumą, parazitizmą), jų įtaką populiacijų dydžiui.
8. Nagrinėdamas žmogaus veiklos pavyzdžius artimiausioje vietovėje (žemės dirbimą, miško
darbus, pramonės plėtrą, kelių tiesimą) gali paaiškinti, kokias pasekmes ši veikla turi
gamtinėms populiacijoms. Moka prognozuoti (numatyti), kaip dėl žmogaus veiklos pakitę
santykiai tarp organizmų gali pakeisti populiacija.
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9. Geba kritiškai vertinti reklamą ir masinę kultūrą, jos poveikį gyvenimo būdui, įvardija
įvairias alternatyvas renkantis produktus ir paslaugas, gali paaiškinti, kaip skirtingai šie
pasirinkimai gali veikti kitus žmones ir aplinką.
Praktika
1. Pagal vandens telkinyje sutinkamas organizmų rūšis apibūdina vandens telkinio
užterštumo lygį.
2. Pagal gyvenamojoje vietovėje sutinkamas organizmų rūšis apibūdina oro užterštumo lygį.
3. Žino bent penkis gyvenamojoje vietovėje ar artimiausiose apylinkėse esančius gamtos
paminklus.
4. Įrengia kompostuojantį biotualetą skautų stovykloje.
5. Pagamina veikianti žalosios energetikos įtaisą ar įtaiso modelį (vandens ar vėjo turbiną,
saulės kolektorių ir pan.)
6. Savanoriu dalyvauja gamtosauginiame projekte (gandralizdžių apskaita, vilkų apskaita ir
pan.), aplinkosaugos ar aplinkotvarkos akcijoje.
7. Nubraižo vandens , anglies ir deguonies apytakos schemą arba gyvenamajai apylinkei
būdingos ekosistemos energijos piramidę ir paaiškina ją jaunesniesiems skautams.
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