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Uvod
Ker prihajam iz stega, ki ne obstaja ravno dolgo in kjer nam poleg kakšnega moškega lika voditelja
vsem nekoliko manjka tudi znanje veščin, sem se odločila, da bomo nekaj veščin skušali osvojiti tudi v
klanu. Sama odločitev se mi zdi smiselna, saj je to lepa priložnost tudi zame, da se naučim kaj novega.
Ker imamo v klanu same fante, ki nimajo veliko izkušnje z izvidništvom oz. četo, je zanje znanje vsaj
osnovnih veščin precej potrebno. Zato sem skušala skoraj vsakemu srečanju dodati vsaj okus po
osnovnih veščinah.
Odločila sem se za veščine, ker jih želim okužiti s skavtskim duhom, ki sem ga prejela sama in ki ga
njim nekoliko manjka. Z hotela sem, da se naučijo in s tem tudi jaz sama še več praktičnih stvari, ki jih
lahko uporabimo kasneje v življenju. Želela sem, da se skušajo s preprostimi stvarmi, ki jih ponuja
narava čimbolj znajti, kadar bodo vanjo »vrženi«. Ker pa imajo tudi težavo s komuniciranjem tako
med sabo, kot z drugimi, prav tako z ustvarjalnostjo in kreativnostjo bi rada, da se začnejo poslušati,
gojiti čut za solidarnost, ter biti kreativni. Želim, da se naučijo tudi komunikacije tudi na drugačne
načine. Prav tako pa se mi zdi v klanu pomembna veščina kuhanje, saj kot skupnost lahko kuhajo
sami in ni potrebe, da to vedno počnemo voditelji.
Z vsem, kar jim lahko dam, si želim, da bi zares spoznali kaj je skavtstvo in ga začeli jemati kot
življenje, ne pa zgolj dve uri na srečanju.
Upam, da bo na koncu leta vsem skavtstvo postalo vsaj malo bližje in bolj domače, kot jim je sedaj.
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Analiza stanja
V klanu imam sedem oz. aktivnih šest fantov, ki niso ravno vešči skavtstvu. Kar pomeni, da ne
obvladajo ravno nekaterih veščin, ki se meni osebno zdijo precej pomembne. Ne znajo komunicirati
med seboj, kaj šele z drugimi. Niso najbolj praktični, kar se vozlanja, stavbarstva in postavljanja
bivakov tiče, prav tako pa se branijo kuhanju in obvladanju morsejeve pisave. Precej dobro pa že
obvladajo prvo pomoč, postavljanje ognjev in orientacijo.

Namen
Popotnikom preko veščin približati pristno skavtstvo.

Cilj
-

Na koncu leta so popotniki sposobni sami skupaj z vrvmi in lesom narediti preprosto in
uporabno »zgradbo«
obvladajo postavljanje bivaka
s sestavinami, ki so jim dane brez težav skuhajo obrok na ognju ali na gorilniku
da se naučijo argumentiranja in zagovarjanja svojega stališča
so sposobni medsebojne komunikacije in komunikacije z drugimi
imajo občutek za soljudi
znajo brati signale morsejeve pisave
obvladajo prvo pomoč

Pisanje programa
Svojo odločitev za korak pravzaprav vključujem že skoraj od samega začetka skavtskega leta. Seveda
ni vsako srečanje povečeno samo veščinam, temveč so to le deli srečanj.
1. Obnovili smo postavitev bivaka.
2. Izdelovnje »skulptur« iz naravnih materialov
3. Ker smo si naredili kostanjev piknik, so postavljali ogenj, na ognju so pekli kostanj in za
sladico banane v alu foliji.
4. Za pripravo na LMB smo imeli majnšo orientacijo, kjer je bilo spet potrebno komunicirati s
krajani.
5. Na praznovanju LMB so morali sami skuhati in pripraviti večerjo..
6. Srečanje je bilo povsem namenjeno komunikaciji, začeli smo z igro letala, kjer je eden vodil
drugega, ki ima zavezane oči čez ovire z navodili, ki sta si jih izmislila sama (lev=leva…), potem
pa smo se šli še pro et kontra, kjer sem vsakemu določila vlogo, v katero se je moral vživeti in
zagovarjati svoje stališče.
7. V srečanje je bila vključena prva pomoč, kjer so se ponovno preizkusili v prvi pomoči, kjer so
imeli za začetek samo lažje primere oškodovancev.
8. Na zimovanju sem skušala vključiti kuhanje, saj so si vse obroke skuhali in pripravili sami,
orientacijo, komunikacijo z drugimi, ki je bila vključena v orientacijo, prav tako pa je bila
vključena tudi medsebojna komunikacija, ki se je razvila v debatah, ki smo si jih privoščili in v
zabavnem večeru, kjer so morali drug drugega poslušati.
9. Obiskujemo dom za ostarele, kjer se popotniki srečujejo s starejšimi občani, da z njimi
komunicirajo
Prav tako pa z delom načrtujem tudi v prihodnje in vse do konca leta.
10. Načrtovano imam igro, kjer bodo razdeljeni v dve skupini in bodo tekmovali med sabo tako,
da si bodo sporočali iz hriba na hrib z morsejevo abecedo in kdo bo boljše dešifriral znake, bo
dobil več točk. Del igre bo tudi, kjer bo morala vsaka skupina pokazati 5-10 vozlov, tista, ki bo
boljša, bo dobila več točk.

11. Fantje bodo pripravili pot preživetja za izvidnike.
12. Prijatelj (skavtski voditelj iz drugega stega) nas bo naučil nekaj vozlov, potem pa bomo skupaj
z njim naredili splav.
13. Naučili se bomo peči hostije in znanje posredovali prvoobhajancem.
14. Imeli bomo kulinaričen večer, kjer bo vsak pripravil nekaj hrane.
15. Najbrž bomo imeli še vsaj eno srečanje s pro et contra
Še veliko drugih idej, ki bodo še prišle  pa bomo še vključili tekom leta.

Izvedba
Nekaj stvari smo že izvedli, kot sem omenila že v pisanju programa, nekaj pa jih še nameravamo.
1. (2.10.2010) Ko smo se srečali, smo ponovli bivak, skušali smo narediti takšnega, kot smo se
ga naučili na taborni šoli. S palčkami, ne pa s šivanjem.
2. (15.10.2010) Delali so po skupinah, kjer naj bi se poslušali in upoštevati ideje drug drugega.
Njihova naloga je bila, da skušajo predstaviti klan skozi umetnino, narejeno iz naravnih
materialov. Skulptura pa je morala predstavljati vsakega izmed njih. Naredili so jo tako, da so
združili vsak svoj simbol in jo oblikovali. Šlo je bolj za medsebojno komunikacijo in njihovo
ustvarjalnost.
3. (29.10.2010) Imeli smo kostanjev piknik, kjer so morali fantje postaviti ogenj in ga pravilno
zanetiti. Tam pa smo si pekli kostanj in banane s čokolado v žerjavici, to smo naredili prvič,
zato omenjam.
4. (3.12.2010) za fante je bila pripravljena mini orientacija po Preboldu, glavna naloga je bila, da
od krajanov izvejo kaj jim pomeni advent, da se spoprijateljijo s poslanico in da naredijo
program, kako jo predstaviti.
5. (14.1.2011) Ko smo praznovali LMB, so imeli pripravljenih kar nekaj sestavin, morali so iz njih
narediti kar jed, za katero so mislili, da so sestavine pripravljene.
6. (21.1.2011) Po župnijskem parku smo se igrali letala tako, da je bil eden laetalo in je imel
zavezane oči, drugi pa ja bil razgledni stolp, ki je dajal signal tako, da je usmerjal letalo, brez
da bi uporabljal splošno znane smeri (levo, desno, naprej, nazaj, pod, pred…). Po tem pa smo
imeli še igro pro et contra na temo daljše pošitnice, da ali ne, kjer so bile vloge določene, vsak
pa je moral zagovarjati svoje stališče.
7. (4.2.2011) Na tem srečanju je bil del tudi prva pomoč, kjer so popotniki vadili kako obvladajo
prvo pomoč. Da bi jo na koncu leta obvladali, smo se jo najprej lotili postopoma, torej samo
lažje poškodbe in rane (rana na glavi, ugriz kače, poškodba golenice), kjer so potrebovali le
material za imobilizacijo in povoje.
8. (18. - 20.2.2011) Na zimovanju je bila pravzaprav osnovna ideja pravzaprav komunikacija, ki
je izmed vseh veščin, če jo lahko tako poimenujem našibkejša. Najtežje jim je komunicirati s
»tujci« oz. ljudmi, ki jih srečajo na poti. Zato je bila orientacija sestavljena iz nalog, kjer so bili
popotniki določeni (imensko, na vsaki točki po dva), da »poklepetali« s krajani, jih poprosili za
vodo, ali pa jih povprašali po značilnostih tistih krajev. Ko so se vrnili, smo imeli debato, da so
lahko prisluhnili drug drugemu brez skakanja v besedo. Obroke so si kuhali sami, kjer so lahko
po svoje eksperimentirali.
9. Kot služenje obiskujemo tudi dom za ostarele, kjer popotniki komunicirajo s starejšimi
občani, zaenkrat doma še nismo zelo velikokrat obiskali, ampak imamo namen tudi tam
obnavlajti kakšne veščine, da jim malo predstavimo skavtstvo.
O nadalnjih točkah in njihovi izvedbi težko govorim, ker so samo še srečanja v letnem načrtu in je
celotna izvedba samo še v moji glavi in v Božjih rokah.
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Preverba ciljev
Zdi se mi da so fantje najbolj napredovali na področju komunikacije, na kateri res veliko delamo. To
se opazi, ker jim ni več tako težko pristopati k ljudem na poti, čeprav nekaterim to dela še kar
probleme. Večina pa se je že sprijaznila, da je to preprosto del skavtstva in da ni nič groznega.
Začeli so se tudi nekoliko bolj poslušati in vse bolj delajo na principu vsi za enega eden za vse, vse bolj
so sposobni tudi argumentirati svoje stališče, kar je razvidno iz debat, ki nam pri tem pomagajo
Prav tako pa so postali veliko bolj spretni in praktični, čeprav nismo veliko načrtno delali na tem. Prav
tako jim gre zelo dobro od rok tudi kuhanje, katerega so se sprva branili, danes pa že vsak izmed njih
rad kaj doda v lonec in skuha odlično kosilo oz. večerjo.
Hitro že obvladajo manjše poškodbe, vsaj na srečanju s ponovitvijo prve pomoči je bilo očitno, da za
njihovo imitirano oskrbo niso več potrebovali toliko časa, kot npr. lansko leto. Kapr pa se večjih
poškodb tiče, pa se bomo še trudili, da jih obvladamo.
Še vedno smo šibki v vozlanju, saj nobenega srečanja še nismo konkretno posvetili tej veščini. To pa
načrtujem v drugi polovici leta. Tudi postavljanju ognja nismo veliko posvetili, saj menim, da
postavljanje ognjev že precej dobro obvladajo, kar pa bi rada v nadaljevanju še dodala k srečanjem,
pa je da bi preizkusili kakšen je ogenj različnih vrst lesa. Gotovo pa se bomo še lotili postavljanja
bivaka, saj ga še ne znamo dobro postaviti.
Čeprav nismo še tako veliko delali, sem se tudi sama veliko naučila, kar je bil pravzaprav tudi moj cilj.
Učim pa se vsakič znova, ko pripravljam srečanje in ko opazujem popotnike, na kakšen način se stvari
lotijo oni.

Kako pa naprej?
Kot sem že v pisanju programa napisala, bi rada, da se skupaj s popotniki lotimo še nekaterih drugih
veščin, ki jih še ne obvladamo najbolje. Pri vozlanju računam na pomoč prijatelja, ker jim če priznam
tudi sama še nisem najbolj vešča. Sicer pa načrtujemo pripraviti pot preživetja za izvidnike, pečenje
hostije, kulinaričen večer itd. Vsekakor pa nameravam v srečanja še naprej vključevati vešione, kar
sem omenila so zgolj večje ideje, ki jih nameravam izpeljati, da bomo na koncu res pridobili še znanj,
ki nam še manjkajo. Upam, da mi bo uspelo.

