
Šobrīd esam situācijā, kurā mums ir jāpaliek mājās, lai neļautu vīrusam izplatīties. Mums, Latvijas skautu un
gaidu organizācijai, ir svarīgi, ka šajā laikā ikviens skauts un gaida spēj saglabāt modru garu, joprojām jūtas
piederīgs skautu un gaidu kustībai un apgūst ko jaunu, vērtīgi pavadot laiku! Atbalstot vienam otru un esot
atbildīgiem mēs varam sasniegt daudz! Saglabā savu skautu un gaidu garu un pieņem šo #SkautoMājās un
#GaidoMājās izaicinājumu.

Kā mēs turpināsim darboties?
Laikā, kad valstī ir ārkārtas stāvoklis un mēs nevaram tikties nodarbībās un nometnēs, mēs droši turpināsim
skautot un gaidot mājās. Katru nedēļu izvēlēsimies aktuālu tematu un aktivitātes, kuras varēsi pildīt esot mājās.
Katru nedēļu tev būs iespēja:
1. izpildīt praktisko uzdevumu, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes;
2. veikt sadarbības uzdevumu, saglabājot modru garu un palīdzot to saglabāt arī līdzcilvēkiem;
3. noklausīties ugunskura vakara stāstu no R. Beidena Pauela “Skautisms zēniem”;
4. izvērtēt un atskatīties kā tev ir veicies ar dažādiem uzdevumiem, skautojot un gaidojot mājās.

Katras nedēļas sākumā tu saņemsi nedēļas uzdevumus “LSGCO biedriem” Facebook grupā, mājaslapā
www.skauti.lv. Jautājumu gadījumā sazinies ar savu tiešo vadītāju (veidā kā jūs savstarpēji komunicējat) vai
vad. Paulīnu Latsoni (rakstot WhatsApp - 26729037).

Lepojies ar saviem paveiktajiem uzdevumiem un dalies ar tiem ar savu ģimeni, draugiem un vienības biedriem.
Kā arī izmanto savus sociālos tīklus un publicē, kā tu turpini skautot un gaidot arī mājās, lietojot mirkļabirku
#SkautoMājās un #GaidoMājās

Uzšuve aktīvākajiem
Aktīvākie izaicinājuma dalībnieki tā beigās saņems
īpašu uzšuvi, ko ar prieku nēsāt pie formas, lai sev un
citiem atgādinātu, ka skautot un gaidot var jebkādos
apstākļos.
Uzšuves saņemšanas nosacījumi:
1. katru nedēļu izpildīts vismaz viens uzdevums no
katras jomas;
2. dalība pasaules interneta skautu un gaidu
Džamborejā JOTI (viens no otrās nedēļas
uzdevumiem; nav obligāts mazskautiem un
guntiņām);
3. aizpildīta savu veikto uzdevumu darba lapa;
4. pārrunāti veiktie uzdevumi:
4.1. katras nedēļas beigās ar saviem skautu un gaidu
draugiem vai kādu pieaugušo mājās;
4.2. ar savu vadītāju “Skauto un gaido mājās”
izaicinājuma beigās.

Īpašo interešu izaicinājums
Viena no jaunās skautu un gaidu programmas daļām
ir īpašo interešu izaicinājumi, kas ir sadalīti piecās
jomās - vide, sabiedrība, prasmju apgūšana, fiziskā
attīstība un piedzīvojumi. Tie veidoti tā, lai tu
pilnveidotu prasmes izvirzīt mērķus un, pie tiem
strādājot secīgi un ar plānu, tos sasniegtu.

“Skauto un gaido mājās” aktivitāšu laikā, tu katru
nedēļu varēsi izaicināt sevi kādā no piecām īpašo
interešu jomām, savu mērķi saistot ar noteikto
nedēļas tēmu. Atceries, ka tavam mērķim ir jābūt
tādam, lai tu to varētu izdarīt nedēļas laikā. Lai būtu
vieglāk izvirzīt mērķi un uzdevumus, ar ko to
sasniegsi, tev tiks piedāvāta darba lapa, kuru
aizpildot, tu tiksi jau pie gatava plāna. Viss pārējais
darbs un rezultāts būs atkarīgs tikai no tevis paša.

Vai esi gatavs skautot un gaidot mājās? Tad pieņem šo izaicinājumu. Izaicini
sevi un savus vienības biedrus un iesaistieties! Viens no skautu un gaidu
metodes elementiem ir mācīties darot - MĀCĀMIES! DARĀM!
#SkautoMājās
#GaidoMājās
#ArvienModri Arvien modri!

Skauto un
gaido mājās!


