LSGCO biedru sezonas izvērtēšanas veidlapa

Latvijas skautu un gaidu 2019/2020 gada sezonas
izvērtējums (2019. gada vasara – 2020. gada pavasaris)
Šajā gadā Tu esi piedzīvojis neaizmirstamus
piedzīvojumus gan nodarbībās, gan nometnēs, gan
pārgājienos, kā arī esi veicis daudzus labos darbus gan
individuāli, gan kopā, gan vienībā. Šis ir brīdis, kad atcerēties
piedzīvoto un izvērtēt to, kā šajos piedzīvojumos esi pilnveidojies – gan
savās prasmēs, gan attieksmēs.
Aizpildi doto darba lapu, pēc tam pārrunā to ar savu vadītāju vai savā kopā!

Tavs vārds
Vienība
Saime/kops

Nometnes 2019/2020 gada sezonā, kurās piedalījos.
Nometne

Nometnē
pavadītās naktis

Pasākumi 2019/2020 gada sezonā, kuros piedalījos (pārgājieni, labie
darbi, svinīgie pasākumi u.c.)
Pasākums

Kad notika
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Labākie piedzīvojumi un, ko gribu nākamajā gadā.
Kas bija Tavs mīļākais skautisma/ Kādas jaunas lietas skautismā/ gaidismā
gaidisma piedzīvojums šajā sezonā?
Tu izmēģināji šajā sezonā?

Kādus jaunus piedzīvojumus Tu gribētu Kādas prasmes Tu
piedzīvot jaunajā sezonā?
nākamajā sezonā?

gribētu

attīstīt

SPICES: - personiskā izaugsme
Skauti un gaidas, piedaloties skautu un gaidu aktivitātēs, attīsta sevi 6 personīgās
izaugsmes jomās - SPICES. Lai labāk saprastu, kurās no jomām Tu šajā sezonā pilnveidojies
visvairāk, noder izvērtēšana. Atceries savas šīs sezonas gaitas un pieraksti 2 - 3 jomas, kurās
esi sevi izaicinājis visvairāk un kurās visvairāk pilnveidojies.

Sociālā - Mēs visi esam saistīti un atkarīgi viens no otra. Reizēm sadarboties ir ļoti viegli,
bet reizēm kāds mūs izaicina un kaitina. Šī joma ir par sadarbību un dažādā pieņemšanu,
spējot sadarboties, vadīt un savaldīties.
Fiziskā - Skautu un gaidu aktivitātes bieži notiek kustībā. Mēs paši esam atbildīgi par sava
ķermeņa veselību, attīstību, aprūpi, uzturēšanu formā un pilnveidošanu.
Intelektuālajā - Piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs Tev ir iespējas attīstīt savu
domāšanu, prasmi plānot, ieviest oriģinālus risinājumus un pielāgoties jaunām situācijām.
Rakstura - Darbojoties aktivitātēs Tu mācies uzņemties atbildību par sevi un tajā pašā
laikā cienīt citu vajadzības, kā arī dažādas aktivitātes Tev palīdz veidot personīgo vērtību
sistēmu.
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Emocionālajā - Piedaloties aktivitātēs Tu mācies ievērot, atpazīt un skaidrot savas sajūtas,
kuras izpaud, lai ievērotu un respektētu arī citu sajūtas un emocijas.
Garīgajā - Mēs visi esam daļa no lielākas garīgās realitātes, piedāvātās aktivitātes un
pieredze Tev palīdz to saprast un pieņemt. Skauti un gaidas ciena citu garīgo izvēli.

Spices joma

Kā sevi izaicināju un pilnveidoju

