Stovyklautojo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino, kaip dera elgtis gamtoje. Kaip stovyklauti gamtoje, nepaliekant pėdsakų ir šiukšlių.
2. Žino, kaip saugiai elgtis su peiliu, kirviu ir pjūklu, kaip saugiai elgtis prie vandens ir kaip
saugiai elgtis su ugnimi, ką daryti kad būtum saugus ir ką daryti įvykus nelaimei. Gali
paaiškinti tai kitiems.
3. Žino, kaip svarbu stovykloje laikytis asmens higienos taisyklių.
4. Žino, kokius daiktus reikia pasiimti į stovyklą.
5. Žino, kaip pasiruošti vietą nakvynei.
Praktika
1. Skautų stovyklose praleidžia ne mažiau kaip 9 naktis.
2. Su gaujos nariais pasistato palapinę ir pasiruošia nakčiai taip, kad nebūtų šalta.
3. Sukuria laužą ir užsiverda arbatą/kakavą/bet kokį kitą gėrimą, moka pasidaryti
sumuštinių/salotas/bet kokį kitą šaltą patiekalą, saugiai elgiasi su peiliu, kirviu, pjūklu, saugiai
elgesi prie vandens.
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Stovyklautojo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Paaiškina labiausiai tikėtinas grėsmes su kuriomis galima susidurti stovyklaujant. Žino ką
reikia daryti joms kilus.
2. Žino kaip suteikti pirmąją pagalbą ir kaip išvengti traumų ar ligų, tarp jų: hipotermijos,
nušalimo, šilumos smūgio, dehidracijos, vabzdžių įgėlimų, erkių įkandimų, pūslių, pjautinių ir
kirstinių žaizdų. Žino sanitarijos svarbą stovykloje, gali papasakoti, kodėl tai yra svarbu.
3. Žino, kokį inventorių reikia pasiimti į stovyklą, paaiškina kodėl pasirinko šiuos daiktus. Pats
sudaro drabužių, reikalingų stovyklai sąrašą, jį paaiškina. Žino kaip susikrauti kuprinę. Žino,
kokią aprangą ir avalynę reikia turėti stovykloje įvairiais metų laikais ir skirtingomis oro
sąlygomis.
4. Žino keturių tipų palapines, kada ir kur jos naudojamos. Žino vidinio ir išorinio rėmo
palapines, gali diskutuoti apie jų trūkumus ir privalumus. Žino kaip rūpintis palapine, kaip
palaikyti joje švarą ir tvarką, kaip daiktus laikyti palapinėje.
5. Žino kokie būna miegmaišiai ir gali paaiškinti kokie tinka skirtingomis oro sąlygomis. Žino
kaip tinkamai prižiūrėti savo miegmaišį ir kaip jį išsaugoti sausą.
6. Žino ką veikti stovykloje lyjant lietui.
7. Žino kaip saugomas maistas, koks maistas greitai genda, kokį galima laikyti ilgai.
Praktika
1. Skautų stovyklose praleidžia ne mažiau kaip 11 naktų.
2. Moka suteikti pirmąją pagalbą. Moka pasirūpinti savimi ir draugais, bintuoti žaizdas,
pasidaryti įtvarus. Laikosi asmens ir bendrosios higienos taisyklių.
3. Suriša ir žino, tris mazgus tris kilpas, tris surišimus. Pritaiko juos pionerijos darbuose:
pasidaro laužavietės įrangą, ir bet kokius kitus du statinius. Pakabina ir tinkamai ištempia
tentą.
4. Moka pasirinkti tinkamą vietą palapinei ir laužavietei.
5. Moka apsaugoti maistą, kad ilgiau liktų šviežias ir neapniktų vabzdžiai ar gyvūnai.
Pagamina maisto sau ir kitiems stovyklautojams.
Specialybę įgijo:
Vardas, pavardė, vienetas
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Stovyklautojo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino, kaip ir kokioje vietoje geriausia įsirengti stovyklavietę. Žino kur stovykloje geriausia
įkurti virtuvę, tualetą, ūkio palapinę, kita.
2. Moka pasiruošti stovyklai – žino kurioje vietoje stovyklaus, kokios numatomos oro sąlygos,
kiek truks stovykla, kaip į ją savarankiškai nuvykti ir parvykti.
3. Su vadovo pagalba sukuria žygio planą aplink stovyklą ir žino kaip rasti savo stovyklavimo
vietą naudojant žemėlapį ir kompasą ar kitas priemones.
4. Moka sudaryti veiklos programą vienai dienai stovykloje ir savaitgalio stovyklai.
5. Moka sudaryti vienai dienai stovykloje ir savaitgalio stovyklos valgiaraštį. Moka
apskaičiuoti, kiek ir kokių produktų reikia pasiimti į stovyklą. Moka apskaičiuoti būtinas
išlaidas.
6. Moka sudaryti įrangos reikalingos savaitgalio ir savaitinei stovyklai sąrašą. Moka
apskaičiuoti būtinas išlaidas.
7. Moka sudaryti dirbančių stovykloje skautų sąrašą ir paskirsto pareigas.
8. Žino skirtingų kelioninių viryklių naudojimosi instrukcijas. Žino kaip tinkamai saugoti kurą.
Gali aptarti įvairių tipų viryklių privalumus ir trūkumus.
9. Žino kokius reikalavimus turi atitikti skautiška stovykla.
Praktika
1. Skautų stovyklose praleidžia ne mažiau kaip 15 naktų.
2. Dalyvauja žygiuose jieškant naujos stovyklos vietos arba dalyvauja įkuriant stovyklą.
3. Su vadovų pagalba suplanuoja stovyklą: meniu, įranga, programa ir logistika.
4. Vieną dieną stovykloje dirba įgyvendindamas savo paruoštą programą.
5. Sugeba užkurti laužą bet kokiomis sąlygomis ir paruošti karšto maisto. Iš paruošto meniu
vieną
dieną gamina valgyti skilčiai/draugovei/stovyklai.
6. Paskiria gerąjį darbelį, naudingą krašto bendruomenei.
7. Sugeba palikti stovyklavietę tvarkingesnę negu rado ateidamas..
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