Co to je skauting?


Výchovné hnutí

Definice podle WOSM:

...dobrovolné nepolitické výchovné hnutí mladých
lidí, pístupné vem bez rozdílu pvodu, rasy nebo
náboenství, v souladu s posláním, zásadami a
metodou, tak jak je stanovil zakladatel hnutí...




výchova  vtranné rozvíjení osobnosti



skauting není:


Podle BP:



Skauting je hra pro chlapce vedená chlapci, pi
které mohou starí brati svým mladím bratím
vytvoit dobré prostedí a podncovat je k uitené
innosti, která jim dopome, aby se z nich stali
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dobí obané.



skauting je


BP o skautské výchov

rekreaní hnutí  pouze vyplnit as dtí záitky
(ale také)
pouhé získávání znalostí a dovedností  uit se
dlat (ale také)

uit se znát a uit se být
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Poslání skautingu
...pispívat k rozvoji mladých lidí, aby pln
rozvinuli své tlesné, duevní, spoleenské a
duchovní monosti jako jednotlivci, odpovdní
obané a jako lenové místních, národních a
mezinárodních spoleenství... (WOSM)

„Nejd ů ležit ě jší cíl výcviku
skauta spo č ívá v tom
vychovávat, pozor, nikoli
instruvat, ale vychovávat, to
zname ná vyprovokovat chlapce ,
aby se sami, z vlastního popudu
vzd ě lávali ve v ě cech, které
sm ěř ují k upevn ě ní je jich
charakteru“
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Zásady skautského hnutí
povinnost k Bohu

povinnost k sob

povinnost k druhým
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celistvý rozvoj osobnosti
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Povinnost k druhým

Povinnost k sob



vrnost vlastní zemi



odpvdnost za rozvoj sama sebe



svtové bratrství



odpovdnost za rozvoj vlastních schopností



povinnost vi spolenosti



poadavek celoivotního zdokonalování se
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Skautská metoda

Slib a zákon



pouívané prostedky k dosaení cíle



prostedek ke správnému skautskému ivotu



systém postupné sebevýchovy za pouití:



jedná se o veejné (ásten) pihláení se k
ivotní cest



slib  závazek vrnosti



zákon  ukazatel
správné cesty






zákona a slibu
uení se konáním - learning by doing
lenství v malých skupinách  druinový systém
podntných progresivních program sloených z
rzných inností




hry
pobyt v pírod
...
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Skautský zákon

Slib

blízké pvodnímu BPu

Junák:
Slibuji na svoji est jak
dovedu nejlépe:

Znní BP:
1. Plnit své povinnosti k
Bohu a ke králi
2. Pomáhat druhým v kadé
dob
3. Zachovávat skautský
zákon

1. slouit nejvyí Pravd a
Lásce vrn v kadé dob
2. plnit povinnosti vlastní a
zachovávat skautské
zákony
3. dui tlem být pipraven
pomáhat vlasti a blinímu
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Ctí skauta je, e je mu moné vit



Skaut je oddaný své královn, své zemi, skautským vdcm, rodim,
zamstnavatelm a svým podízeným



Povinností skauta je být prospným a pomáhat jiným



Skaut je pítelem vech, a bratrem kadého jiného skauta, bez ohledu na
jeho zemi, spoleenskou tídu i víru.



Skaut je zdvoilý



Skaut je pítelem zvíat a vech ostatních stvoených bytostí



Skaut poslouchá píkazy svých rodi, rádce druiny i vdce oddílu bez
odmluvy



Skaut si píská a usmívá se v jakýchkoliv nesnázích



Skaut je hospodárný



Skaut je istý v mylení, slovech a skutcích
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Learning by doing

Druinový systém



aktivní výchova  uíme se konáním



lenství v malých skupinách



BP: chlapec je vdy spíe ochotný nco dlat,
ne polykat hotové pouky



socializace



ve skupin vrstevník
vznikají bezprostední
vztahy



odpovdnost za druhého



samospráva



spolehlivost



schopnost spolupracovat i vést



jedná se o základní
pístup k jakémukoliv
skautskému programu
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Progresivní a
podntné programy


soustava zkouek a odborných odznak



rozmanité innosti zaloené na zájmech
úastník



hry



uitené dovednosti



sluba spolenosti



pobyt v pírod
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