Gido specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino savo kaimo, miesto arba apylinkių istoriją ar legendą.
2. Žino kelią nuo namų iki skautų būklo ir gali jį papasakoti ar nupiešti.
3. Žino kuo nors iškirtinį žmogų, gyvenantį ar gyvenusį tarp namų ir skautų būklo arba žino
kokį nors išskirtinį kultūros objektą, gamtos paminklą ar pastatą esantį pakeliui.
4. Žino, kaip atrodo ir kur yra artimiausia nuo skautų būklo policijos komisariatas ar nuovada,
ligoninė arba poliklinika, vaistinė ir gaisrinė.
5. Moka naudotis žemėlapiu.
Praktika
1. Žino savo namų, mokyklos, skautų būklo adresus.
2. Gali papasakoti tris istorijas apie savo namą (gatvę arba miestą) ar kaimą (apylinkes).
3. Sudalyvauja pažintiniame (edukaciniame arba orentaciniame) žygyje (arba žaidime,
ekskursijoje) savo apylinkėse.
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Gido specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Skautai gyvenantys priemiesčiuose pažysta savo namų ar skautų būklo apylinkes 3 km
spinduliu, gyvenantys kaimuose pažysta savo namų ar skautų būklo apylinkes 10 km
spinduliu.
Gali išvardinti:
2. Poliklinikas, ligonines, veterinarijos gydyklas, odontologų kabinetus, ambulatorijas ar kitas
čia nepaminėtas gydymo įstaigas.
3. Policijos komisariatus/nuovadas/apylinkės inspektorių buveines, automobilių taisyklas,
gaisrines, maisto prekių parduotuves, bankus ar valiutos keityklas, paštą.
4. Autobusų stoteles, geležinkelio stotis, uostus ir prieplaukas, autobusų ir geležinkelių
maršrutus einančius pro namų ar skautų būklo apylinkes.
5. Parkus, teatrus, sporto aikšteles, muziejus, mokyklas, bibliotekas ir kitas visuomeninės
paskirties vietas.
1. Skautai gyvenantys mieste pažysta savo namų ar skautų būklo apylinkes, gali parodyti
kelią į:
2. Artimiausią polikliniką, ligoninę, veterinarijos gydyklą, odontologų kabinetą, ar kitą čia
nepaminėtą gydymo įstaigą.
3. Policijos komisariatą/nuovadą/ automobilių taisyklą, gaisrinę, maisto prekių parduotuvę,
banką
ar valiutos keityklą, paštą.
4. Artimiausią uostą, oro uostą, geležinkelio stotį, autobusų stotį.
5. Svarbiausius turistams lankytinus objektus esančius iki 6 km atstumu.
1. Visi skautai gyvenantys kaimuose, priemiesčiuose ir mieste žino ir gali parodyti žemėlapyje
arba papasakoti žodžiu:
2. Kelius kaip pasiekti automagistrales ar respublikinės reikšmės kelius.
3. Žino artimiausius 5 miestus, žino kokio jie dydžio, kuriuose jų veikia skautų draugovės ar
skiltys.
4. Artimiausius paminklus, kapines, bažnyčias, įžymias vietas.
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Praktika
1. Žygelyje aplink skautų būklą gali orentuotis: rašytine kelio legenda/kelio
ženklais/skautiškais
ženklais/žemėlapiais.
2. Nupiešęs žemėlapį gali nurodyti kelią į artimiausią geležinkelio/autobusų
stotį/ligoninę/gaisrinę/kita.
3. Naudodamasis žemėlapiu, gali surasti ir parodyti 6 vietas.
4. Surenka informaciją apie savo pasirinktus tris, apylinkėse esančius, objektus.
5. Parengia sueigos trukmės pasivaikščiojimą aplink skautų būklą, papasakoja apie apylinkes
ir praeinamus objektus.
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Gido specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino kaip keičiasi apylinkės keičiantis metų laikams (sezoniškumas ir pravažumas).
2. Žino apie svarbiausias vietines šventes, kitus, tradicinius ir šiuo metu vykstančius,
vienkartinius renginius. Žino kur jie vyksta.
3. Žino tris savo apylinkių įžymius žmones, gyvus ir mirusius.
4. Žino tris savo apylinkių svarbiausias ir įdomiausias lankytinas vietas.
5. Žino Lietuvos istoriją, kokie reikšmingi įvykiai buvo nutikę apylinkėse.
6. Žino aplinkinių vietovardžių kilmę.
7. Žino artimiausio ar svarbiausio vietinio muziejaus kolekciją, gali apie ją papasakoti.
8. Žino kaip tampama gidu Lietuvoje, kokių įstatymais reglamentuojama jų veikla.
9. Žino bent vieną užsienio kalbą.
Praktika
1. Yra aplankęs artimiausius piliakalnius, surinkęs apie juos istorijas, kitą medžiagą.
2. Yra aplankęs išskirtinius savo apylinkių gamtos paminklus.
3. Yra aplankęs svarbiausius apylinkių kultūros objektus, gali juos pristatyti.
4. Moka įtaigiai papasakoti vietinę legendą, taip pat ir užsienio kalba.
5. Paprašytas gali rekomenduoti vietą kurioje jis pats jaučiasi gerai.
6. Sukuria dienos ekskursiją savo pasirinkta tema. Surinktą medžiagą – maršrutą, lankytinų
objektų aprašymus, kita, pristato raštu viešai.
7. Savo skilčiai/draugovei/tuntui praveda dienos pažintinį/edukacinį/orentacinį žygį/žaidimą/
ekskursiją po apylinkes.
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