Folkloristo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino 5 etnografinius Lietuvos regionus.
2. Žino bent 3 pagrindinius etnografinius muzikos instrumentus.
3. Žino bent 3 kalendorines ir/ ar religines šventes bei jų esminius bruožus.
4. Žino bent 3 pagrindinius baltiškosios mitologijos personažus.
5. Žino bent po 3 savo regiono senosios buities į rankius/rakandus ir patiekalus.
Praktika
1. Padainuoja bent 2 pasirinkto regiono dainas arba pašoka bent 2 pasirinkto regiono
šokius/ratelius arba praveda bent 2 pasirinkto regiono žaidimus arba paseka bent 2
pasakas/sakmes/padavimus, sužinotas žygio/ stovyklos metu iš vietinių gyventojų (senolių).
2. Pagamina bent 1 rankdarbį ( pvz.: kalėdinę žvaigždę iš šiaudų; Užgavėnių kaukę; karpinių,
margučių ar kt.).
3. Pagamina 1 pasirinkto regiono patiekalą.
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Folkloristo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino 5 etnografinius Lietuvos regionus ir jų geografines ribas, jų skiriamuosius bruožus
(pvz. tarmių ypatumus).
2. Žino 5 dažniausiai naudojamus folklorinius muzikos instrumentus.
3. Žino bent 5 senovės lietuvių kalendorines ir religines šventes, jų papročius, suvokia jų
prasmę; žino bent po 3 pasirinkto regiono kalendorinių švenčių tipinius patiekalus.
4. Žino 1 pasirinkto regiono tautinio kostiumo būtinąsias dalis.
5. Žino baltiškosios mitologijos 5 pagrindinius personažus bei jų globojamas sritis; žino bent 3
savo regiono piliakalnius ar istorines vietas.
6. Žino pasirinkto regiono sodybos pastatų pavadinimus ir jų paskirtį; žino bent po 2 pasirinkto
regiono senosios buities įrankius, rykus, rakandus, padargus bei gali paaiškinti, kam jie buvo
naudojami.
7. Žino bent 3 liaudies medicinoje naudojamus vaistinius augalus, gali juos atpažinti, žino
kokios ligos jais gydomos.
Praktika
1. Padainuoja bent 4 pasirinkto regiono dainas arba pašoka bent 4 pasirinkto regiono
šokius/ratelius arba praveda bent 4 pasirinkto regiono žaidimus arba papasakoja bent 4
pasirinkto regiono padavimus, sakmes ar pasakas, sužinotas iš senolių žygių/ stovyklų metu.
2. Veda užrašus su renkama tautosaka (bent 6 mėn.).
3. Su vadovų pagalba praveda folklorinę popietę skilčiai (kurios metu užmina bent 4 minkles
ar mįsles, pasako bent po 4 patarles, priežodžius, skaičiuotes).
4. Pagamina bent po 1 būdingą patiekalą 3 kalendorinėms šventėms.
5. Pagamina bent 3 skirtingus rankdarbius (kalėdiniai ar velykiniai papuošalai iš šiaudų,
Užgavėnių kaukės, margučiai, medžio drožiniai ar gaminiai, dirbiniai iš metalo, molio,
skardos, akmens, karpiniai, mezginiai, nėriniai, siuviniai, juostos ar kt.).
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Folkloristo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Folkloristas – patyręs skautas, kuris domisi tėvynės bei tautos istorija, liaudies kultūra, mėgsta liaudies muziką
ir meną, domisi buvusiomis bei esamomis tradicijomis, jų ištakomis bei plėtojimu, vis nori sužinoti ir išmokti
kažką naujo bei panaudoti savo žinias ir įgūdžius skautiškose stovyklose ar kitoje veikloje. Specialybę sudaro
dvi dalys – teorinė ir praktinė. Vienas dalis galima atlikti savarankiškai ar su kitų pagalba (po to pristatant
kitiems skautams), kitas – realizuoti sueigų ar stovyklų metu. Pateikti reikalavimai yra tik esminės gairės, todėl
kiekvienas vadovas turėtų pasiūlyti skautui folkloristui ir pačiam aktyviai rinktis priimtiniausią asmeninės
išraiškos būdą. Labai svarbu aptarti, kaip vienos ar kitos žinios, mokėjimai ar įgūdžiai gali praversti skautaujant
ar veikiant kitose srityse. Pagrindinis specialybės tikslas – plėsti akiratį, žadinti tautinę savimonę, stiprinti
asmeninio vertingumo jausmą, skatinti žingeidumą. Patyręs skautas pats turėtų pasirinkti auditoriją savo
švietėjiškai veiklai ir atsižvelgdamas į jos amžių, interesus, sugalvoti, kaip įdomiai pristatyti medžiagą. Jei yra
galimybė, dalyvavimas folklorinio ansamblio ar kraštotyros būrelio/klubo, amatų būrelio, tautinės muzikos ar
šokių kolektyvo veikloje būtų privalumas. Tačiau ir nesant tokioms galimybėms patyręs skautas, vedamas
asmeninės iniciatyvos, galėtų rasti būdų tobulėti bei kūrybingai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Teorija
1. Žino visas teorines dalis, kurių reikalaujama jaunesniųjų skautų bei skautų folkloristo
specialybei įgyti.
2. Žino kaimyninių Lietuvos šalių folkloro pagrindinius skiriamuosius bruožus, apie vienos
kaimyninės šalies folklorą gali papasakoti plačiau.
3. Žino senovės lietuvių kalendorinių ir religinių švenčių, jų papročių regioninius skirtumus.
4. Žino Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų ypatumus bei regioninius skirtumus.
5. Žino baltiškosios tradicijos, t. y. mitologijos, pasaulėžiūros, tikėjimo, papročių pagrindus.
6. Žino folkloro rinkimo, surinktos folklorinės medžiagos šifravimo bei archyvavimo principus.
7. Žino, kur ir kaip ieškoti reikiamos informacijos etnologijos ar folkloristikos klausimais.
8. Turi savo domėjimosi sritį bei turi sukaupęs tos srities specifinių žinių, kuriomis gali
pasidalinti
su kitais (muzikavimas, dainavimas, šokiai, pasakomoji tautosaka ar amatas).
9. Žino bent 5 lietuviams būdingiausius amatus.
Praktika
1. Turi savo domėjimosi sritį bei yra labiau išlavinęs tam tikrą gebėjimą (dainavimą, grojimą,
amato, papročių išmanymą, folkloro rinkimą ar kt.), kurį praktiškai (pa)naudoja skautiškoje
veikloje.
2. Savo pasirinkto gebėjimo išmoko bent 1 skautą.
3. Produktyviai bendradarbiauja organizuodamas bei pravesdamas kalendorinę šventę ar
folklorinį renginį skautiškoje stovykloje/ žygyje/ sueigoje.
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4. Praveda bent 2 mokomuosius teorinius ar praktinius renginius (sueigas, stovyklos/žygio
programos dalis) jaunesniesiems skautams ar skautams etnologinėmis temomis.
5. Sudalyvauja folkloro šventėje ar renginyje savo rajone, esant galimybei, atlieka joje ir
svarbesnį vaidmenį (pvz. dainuoti/ groti/ šokti).
6. Apsilanko etnografiniame muziejuje arba istoriškai Lietuvai svarbioje vietoje.
7. Veda užrašus su renkama tautosaka (bent 1 metus), pristato juos pasirinktai publikai
(skilčiai, draugovei, tuntui ar kt.).
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Rekomenduojama literatūra, rekomendacijos:
Ieškoti teorinės medžiagos: mokyklos bibliotekoje; mokyklos muziejuje; artimiausiame kraštotyros muziejuje;
internete:
www.romuva.lt
http://prusai.org
www.etnokultura.lt (Lietuvių etninės veiklos draugija)
www.etno.lt (Vilniaus etninės kultūros centras)
www.etnocentras.lt (Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras)
www.pajauta.puslapiai.lt
www.muziejai.lt
www.cosmos.lt (Lietuvos etnokosmologijos muziejus)
www.moleturomuva.visiems.lt
http://muziejus.moletai.lt/sodyba.html
www.muziejus.moletai.lt
www.tautinisforumas.visiems.lt
www.aruodai.lt
www.vydija.puslapiai.lt
www.salyj-kelio-jovaras.ten.lt
www.kevc.lt
www.aukuras.lt
www.samogitia.mch.mii.lt (apie Žemaitiją)
www.rekonstrukcija.lt
2. Vadovas galėtų inicijuoti kalendorinių ir kitokių švenčių šventimą, įtraukdamas skautus, duodamas jiems
konkrečias
pagal amžių atitinkamas ir įdomias užduotis;
3. Vadovas galėtų paieškoti kontaktų su folkloro ansambliais ar kraštotyrinėmis jaunimo organizacijomis, kur
skautai
galėtų išsamiau susipažinti su specialybės specifika.
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