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UVOD
ANALIZA STANJA
V stegu Cerkno 1 smo po nekaj letih ponovno uvedli NoPP. S sovoditeljico
Adrijano Mavri sva bila tako pred dejstvom, da praktično iz nič postaviva vejo.
Ker je v priročniku za voditelje, Dvigni peruti, NoPP le bežno omenjen, na taborni
šoli Metode PP pa se tudi nisem podrobneje poglabljal in zanimal za NoPP, saj
sem bil takrat še voditelj klana, sva s sovoditeljico sklenila, da se podrobneje
lotiva načrtovanja, predvsem bistvenih razlik med klanom, noviciatom in četo.
Ideja za korak voditelja na temo razlike v metodoloških pripomočkih med vejama
PP in NoPP je padla, ker je veja NoPP zapostavljena v našem združenju. Težko se
je izobraževati na področju noviciata, na taborni šoli metode PP in na
prekvalifikaciji PP je primarnega značaja spoznavanje veje PP in je noviciat kot
dodatek veje PP. Ker pa noviciat obiskujejo mladostniki stari 16 let, od katerih jih
je večina ravno v letih, ko začnejo spoznavati razne užitke, je potrebno veliko
truda, predvsem pa kvaliteten program, da jih obdržimo izven gostiln in pri
skavtih.
NAMEN: Spoznati razliko med vejama PP in NoPP.
CILJI
Spoznati metodološke pripomočke veje PP.
Pretvoriti metodološke pripomočke veje PP na raven veje NoPP.
Uporaba metodoloških pripomočkov NoPP pri pripravi in izpeljavi letnega
ter trimesečnih načrtov.
POT IZVEDBE:
Pisni viri.
Pogovor z izkušenimi voditelji.
Izdelava letnega in trimesečnega načrta.
Izvedba trimesečnega načrta.
Preverba.
Praznovanje.
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METODOLOŠKI PRIPOMOČKI VEJE PP
Povzetek metodoloških pripomočkov skozi lastno razlago.
1. Obljuba in zakoni
Ponavadi skavti, ki pridejo v klan že imajo obljubo. V nasprotnem primeru pa
morajo ravno tako kot ostali, pristopiti k izpitu in po uspešno opravljenem
preizkusu slovesno obljubiti. Razlika je le ta, da so mladostniki od 16 do 21 leta
že sposobni poglobljenega razmišljanja in pravega zavedanja, čemu se bodo z
obljubo zavezali.
Obljuba in zakoni pa so lahko tema za razpravo o posameznikovem pogledu na
to temo.
2. Listina klana
Listina klana je dokument klana, v katerem so zapisane lastnosti, želje, hotenja
… nekega klana. Vsak posameznik se mora najti v listini, saj se le tako lahko v
klanu ustvarja skupnost.
3. Odhod iz klana
Je obred ob katerem mladostnik star 21 let zapusti klan. Sicer je možnost odhoda
že z 19 letom, ker pa se v klanu vzgaja FIDOTE, starost v nekaterih stegih ne
igra posebne vloge, v stegu Cerkno 1 pa se striktno držimo 21 let, saj
ugotavljamo, da so mladostniki z leta v leto bolj otročji in s tem prihajajo v skvo
tudi manj odgovorni voditelji. Problem premladih in neodgovornih voditeljev pa
se kaže tudi na državni ravni.
4. Priložnostne skupine
Klan je skupnost, vendar pa se za ustvarjanje le-te lahko poslužimo priložnostnih
skupin, kot na primer za opravljanje dobrega dela, služenja, potepa, kuhanja
kosila … saj se po vrnitvi nazaj skupaj skupnost še poveže, saj si ima naenkrat
veliko za povedati.
5. Potovalni tabor
Potovalni tabor je večdnevno druženje in je navadno nagrada za pridnost čez
celo leto. Saj tabor poveže skupnost posameznikov in ustvari vzdušje – dušo
klana. Ob načrtovanju tabora je potrebno paziti, da je vključenih kar se da največ
metodoloških pripomočkov, saj je aktivnost kjer lahko skupina ali posameznik
zares zaživi ali pa umre.
6. Zimovanje
Zimska različica poletnega tabora, je krajši saj naj bi obsegal 2 do 4 dni.
7. Ročno delo
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Ob ročnem delu se lahko vsak posameznik izrazi po svoje, pri veliki večini ročnih
del ni odvisen od drugih zato lahko spregovori skozi roke.
8. Izziv
V klanu izziv ni organiziran s strani voditelja. Bistvo izziva je prav v tem, da PP
naredijo nekaj sami. Izziv je nekaj kar nas izzove, ali si upamo, vendar pa ne
pretiravamo z izzivanjem nepoznanega. Dobro je, če aktivnost (izziv) voditelj
pred izvedbo preizkusi sam v prostem času. Za izvedbo izziva je potrebno znanje
veščin, ki pa same po sebi niso izziv.
9. Projekt
Projekt klana je dalj časa trajajoča aktivnost, ki se lahko konča z enkratnim
dogodkom. Glavna lastnost projekta je uvajanje v načrtovanje. Načrt projekta,
izvedba, preverba in praznovanje.
10. Pesem in igra
Pesem in igra daje klanu sproščenost in aktivnost. Igra pa voditelju klana daje
možnost, da klanovce postavi v neko okolje ali pa da doživijo neko izkustvo.
11. Posvet in raziskava
Posvet je srečanje, na katerem se strnejo ugotovitve raziskave. Ali pa obratno, s
posvetom začnemo neko raziskavo. Namen je, da bi PP čim bolje spoznali in na
koncu okusili stvar, ki so jo raziskovali. Koraki posveta si morajo slediti v
logičnem zaporedju spoznavanja. Najprej izberemo kaj bomo raziskovali,
spoznamo vsebino - se poglobimo, ko stvar teoretično obvladamo, jo preizkusimo
še v praksi. Po izkušnji sledi razprava. Po razpravi vsak posameznik še oblikuje
svoje lastno mnenje.
12. Bdenje
Pri bdenju posameznik poskuša prebuditi svojo čustvenost in s tem oblikovati
svoje mnenje. Se ne izvaja na način puščave, kjer se posameznik umakne v
samoto, kjer je sam s seboj. Pri bdenju gre za izražanje čustev in mnenja na
določeno temo, lahko je tudi kot zaključek-predstavitev ugotovitev pri projektu.
Pri bdenju se posamezniki spoznajo med seboj tudi na ravni »drugačnosti«.
13. Praznovanje
Je nagrada za dobro izpeljano preizkušnjo. Praznovanje je dokaz, da se trud
izplača. Praznovanje mora biti prav tako načrtovano, kot vse druge aktivnosti
klana.
14. Preverba
Preverba je aktivnost, kjer se preveri preteklo delo. Lahko je skupna, celega
klana ali pa z vsakim posameznikom posebej. Na preverbi se ovrednoti aktivnost,
počutje posameznika, počutje skupine … Preverba s klanom ni ista preverbi
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voditeljev o izpeljavi nekega dogodka ali srečanja, kjer preverimo cilje, ki smo jih
zastavilo ob načrtovanju.
15. Puščava
V samoti se PP posveti sebi in molitvi. Uporablja se, da PP spozna in nadgradi
razsežnost zmožnosti duhovnega razmišljanja. Trajanje in zahtevnost se prilagodi
skupini. Od tega, da se vsak umakne vsaj za eno uro, pa do tega da so osamljeni
za cel dan. Prikladno je, če se puščavo združi s potjo tabora ali izziva tako, da
puščavo izvajamo na nekem duhovno močnem kraju.
16. Obredi
Obred je slovesen trenutek, kjer prisostvuje cela skupina. Ni potrebno posebej
omenjati, da smo v krojih. Obrede se izvaja ob prihodu v klan, odhodu iz klana,
podelitvi skavtskega imena, obljubi, podelitvi kroja, podaritvi izkustva puščave …
17. Sprejem v klan
Je obred s katerim stara skupina kar se da toplo sprejme nove člane. Način
sprejema je simbolnega značaja. Saj je skupina z vsakim posameznikom bolj
bogata, močnejša.
18. Pozdrav PP oziroma geslo
Srečno pot. Pozdrav s katerim se pozdravljajo PP-ji. Voditelji pa poskušamo
doseči, da bi bil pozdrav srečno pot, vsaj enakovreden živijo. Vse prevečkrat se
pozabi na preproste in majhne podrobnosti, ki dela skavtstvo veliko.
19. Ime klana
Ime izberejo PP sami s strinjanjem voditeljev. Ime opisuje njih same ter hkrati
nekaj h čemer stremijo.
20. Izhod
Je enodnevno ali več dnevno v bližnji ali daljni okolici. Z izhodom gradimo
skupnost, preizkušamo same PP-je na odgovornosti, samoiniciativnosti, čutu do
drugega …
21. Potep
Je izkušnja, ki jo PP doživijo brez prisotnosti voditelja. Izvaja se v manjših
skupinah in ponavadi vključuje prenočitev, ki pa jo morajo sami poiskati in se
zanjo ustrezno zahvaliti. PP o potepu naredi poročilo.
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NOVICIAT IN ZANJ PRILAGOJENI METODOLOŠKI
PRIPOMOČKI VEJE PP
Noviciat je fizično najbolj zahtevna veja. Saj ne vsebuje več toliko igre kot pri IV,
tudi sam način se spremeni. Iz stacioniranih izvidnikov se prelevijo v potovalne
noviciatorje. Pravi noviciator naj bi se v letu spoznavanja poti, skupnosti in
služenja, povzpel nad 2000m nadmorske višine pa do globine nekaj sto metrov.
V noviciatu spoznavamo in ustvarjamo skupnost v pravem pomenu besede, vsi
za enega - eden za vse. Saj smo vsi del nje zato vsakega poslušamo in
upoštevamo.
Voditelj v noviciatu je najmanj voditeljski in je kot starejši brat, ki skrbi, da gredo
noviciatorji po pravi poti.

Glavne tri značilnosti noviciata pot, služenje in skupnost. Pot je skozi celotno
dobo odraščanja v FIDO-ta enakomerna in fizično zahtevna, da vedno znova
spoznava svoje fizične zmožnosti. Služenje se od služenja v noviciatu, ki ga
opravlja celotna skupina spremeni v osebno razdajanje. Ter skupnost, ki je v
noviciatu poglavitnega pomena, se skozi odraščanje zoža na posameznika
samega, ki mora biti zmožen osebnega odločanja v življenju.
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METODOLOŠKI PRIPOMOČKI VEJE PP v NOVICIATU:
1. OBLJUBA IN ZAKONI:
Pogled na obljubo in zakone po tolikem času, kaj se je spremenilo. Ideja za
razpravo in možnost, da si NoPP-ji izoblikujejo mnenje.
2. LISTINA KLANA:
Listine noviciata ni. Vendar lahko namen listine klana prilagodimo na raven
noviciata. Zadamo si, da bomo imeli zvezek v katerega bomo vse zapisovali. Na
začetku, na prvem srečanju pa izberemo in zapišemo ime ter klic noviciata. Prav
tako pa lahko zapišemo smernice, ki nas bodo vodile skozi celo leto.
3. ODHOD IZ KLANA:
Odhoda ni. Saj noviciat traja eno leto in vsi hkrati pridejo in odidejo. Lahko pa
voditelj pripravi obred sprejema in obred odhoda na prvem in zadnjem srečanju.
4. DELO V MANJŠIH SKUPINAH:
Delo v manjših skupinah se uporabi takrat, ko začutimo bojazen, da bi se lahko
nekateri »šlepali« (kuhanje dva pa po dva - tako bo kosilo hitreje kuhano in ne
bo šlepanja, vmes pa lahko damo še kakšno nalogo npr.: kaj vama pomeni 1.
skavtski zakon -> predstavitev (miselni vzorec…)).
Drugače pa je noviciat skupina in se vse dela v skupini.
DELO V MEŠANIH SKUPINAH: je vzgoja punce-fanti, vendar je treba biti
previden, saj so v »tistih« letih.
5. POTOVALNI TABOR:
Potovalni tabor je veliko bolj naporen kot PP, mora biti pa tudi bolj zanimiv.
Zelo primerni: jame, gore, da jim pokažemo še drugo dimenzijo narave.
Na prvem srečanju se lahko dogovorimo za tabor. Voditelj upošteva želje kam bi
želeli iti in nato celo leto varčujemo oziroma dodatno služimo za potovalni tabor.
Zimovanje lahko organizirajo sami, npr.: pripravijo lahko vse tehnične zadeve,
voditelj načrtuje program in nadzoruje potek.
AMBIENTACIJA: v NoPP-ju je ambientacija v obliki PP: razmišljajo o nečem, lahko
je naslov knjige, uganka …
6. ZIMOVANJE:
Samo zimovanje se ne razlikuje od zimovanja klana in je ravno tako neke vrste
zimsko raziskovanje narave.
7. ROČNO DELO:
V noviciatu mora biti veliko ročnega dela, saj se mladostniki v tem času razvijajo.
Ročno delo je lahko v smislu smrtonosnega vozila, zlate žabe … ne samo ročno
delo v pomenu gnetenja gline, temveč samostojnega ustvarjanja.
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8. IZZIV:
Izziv je organiziran s strani voditelja. Skozi izziv jih izzivamo da noviciatorji
spoznavajo svoje zmožnosti, v izzivu lahko prevzemajo določene naloge, ki jih
morajo odgovorno izpeljati. Paziti pa moramo (voditelji), da ne gremo čez meje
zmožnega, saj so voditelji noviciati tisti starejši bratje, ki si upajo pa vendar jih
vedno varno pripeljejo domov.
9. PROJEKT:
Je stvar na katerem dela celoten noviciat vsaj eno tretjino leta. Na temo, s
pomočjo katere spoznajo nekaj novega npr.:kako deluje – je organizirana država.
10. PESEM IN IGRA:
Ne smemo pozabiti na pesem in igro. Prek pesmi in igre se na preprost, bolj
neformalen način skupina poveže, se sprosti, si postane bolj domača.
11. SLUŽENJE:
Služi cela skupina skupaj. V enem letu preidemo iz tega, da voditelj priskrbi
služenje, na to, da služenje zagledajo sami in pomagajo - odgovorijo na potrebe,
vendar kot skupina. V noviciatu je skupinsko služenje.
12. POSVET IN RAZISKAVA:
Pogovor oziroma intervju (npr. Pogovor oz. intervju s trenerjem o vandalizmu na
njihovem stadionu.).
Pogovor o določeni zadevi, za katero imajo noviciatorji zanimanje. Za začetek se
jim da vprašanja na katere odgovorijo kratko, poskuša pa se doseči, da se
odgovori daljšajo. Tema mora biti zanje zanimiva, za konec pa potegnejo neke
zaključke. Na njihovi stopnji razvoja je učenje, kako si ustvariti mnenje o nečem
zelo pomembno. Skozi posvet pa se naučijo tudi sprejemati mnenje, ki se
razlikuje od lastnega, skozi različna mnenja pa širijo lastno znanje o neki stvari.
Ni pa samo pogovor oziroma intervju, lahko je to tudi naloga, da vsak
posameznik preuči določeno stvar in potem cela skupina ustvari celoto. Bistvo
posveta in raziskave je spoznavanje novega in hkrati ustvarjanje lastnega
mnenja posameznika lahko tudi na podlagi drugih mnenj ali pa raziskanega
gradiva. S tem jih lahko učimo, kako biti zdravo kritičen do stvari ali dogodkov in
kako samostojno poiskati ali raziskati določeno zadevo, problem, tematiko,…
13. BDENJE:
Projekt oz. zaključek projekta, ki ga predstavimo širši javnosti/skupnosti.
Je neke vrste proslava. Proslava ob ugotovitvah. NoPP-ji se veselijo novih odkritij
in spoznanj in vse to predstavijo javnosti.
Npr.: Naša država - obiščejo policijo, občino, upravno enoto, državni zbor in
ugotovijo v čem je naša država v redu in kje šepa. Potem na prireditvi
predstavijo spoznanja: recital, slike, predstavitev zastave …
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14. PRAZNOVANJE:
Po vsaki izpeljani zadevi sledi praznovanje. Saj mora biti trud nagrajen, nedelo
pa kaznovano.
15. PREVERBA:
Vsako stvar je potrebno preveriti, kako je uspela. Preverbo se izvaja skupaj z
NoPP-ji, vendar to ni preverba načrtovanega programa, ki ga mora voditelj
narediti še posebej.
16. PUŠČAVA:
V noviciatu so puščave kratke, do 1h. So v obliki odgovorov na vprašanja. Ali, da
morajo zavzeti stališča do določenih stvari; npr.: Doživljanje splava moški in
ženske.
17. POT:
Ker je manj programa je bolj naporna pot. Fino je, da je pot zelo raznolika.
Npr: gore: NoPP-ju se pokaže gore; Jame: se jih pelje z jamarji v jamo; Reke in
morje: preizkus splavarjenja.
18. SKUPNOST:
V noviciatu je skupnost na prvem mestu.
19. SLUŽENJE:
Služi skupina in ne posameznik.
20. OBREDI:
Razlogov za obred je lahko veliko, obljuba, prejem kroja, prejem imena …
21. GESLO:
Geslo, ki je hkrati Klic. Voditelj mora poskrbeti, da zaživi.
22. IME NOVICIATA:
Izbere se ime noviciata. Spreminja se vsako leto, saj se menjajo noviciatorji in ni
nujno, da staro ime še opisuje novo skupino.
23. IZHOD:
Izhod noviciata formalne in neformalne narave. Prek izhoda dosežemo
povezovanje skupnosti, hkrati pa lahko skupnost izzivamo na različnih področjih.
24. POTEP:
Sklepaš po analizi, če rabiš, da se skupina poveže, potem se npr.:na poletnem
taboru odločiš za potep. Potep pa je tudi odlična priložnost, kjer se pokaže
odgovornost samih noviciatorjev, saj morajo prevzeti določene naloge, da lahko
na potepu opravijo vse naloge.
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Vloga voditelja noviciata je, da je starejši in izkušenejši brat, skoraj prijatelj.
Voditelj nadzoruje vsako stvar, ki je NoPP-ji počnejo, vendar vajeti ne pusti iz
rok, jih samo usmerja velikokrat tudi nevidno.
Spodnja slika prikazuje duhovnost pri skavtih. Glavne tri osebe so oče, sin in
sveti duh. Pri volčičih je duhovnost v obliki očeta ki bedi nad volčiči. Pri izvidnikih
spoznavamo sina, ki jih je sopotnik v življenju. V noviciatu in kasneje v klanu pa
začnejo mladostniki spoznavat kaj pomeni verovati. Spoznajo svetega duha, ki je
v njih samih.

(Avtor slike: Janez Kobal)
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UPORABA METODOLOŠKIH PRIPOMOČKOV V PRAKSI
ANALIZA STANJA
DEJSTVA:
Letos je 7 noviciatorjev in 2 voditelja.
Noviciat je nova veja, saj ga več let ni bilo.
Oba voditelja imata opravljeno taborno šolo metode PP (lani-Zoran in
prekvalifikacija letos-Adrijana).
Pokrit moški in ženski lik voditelja.
Noviciatorji so dobra skupnost, družijo se tudi zunaj skavtov.
SWOT ANALIZA

Notranje okolje
PREDNOSTI

SLABOSTI

 Dobra povezanost med voditeljema in
NoPP-jem.
 Pokrit moški in ženski lik
 Župnik nam je pripravljen pomagati, z
leta v leta bolj
 Navdušenja pri skupini ne manjka.
 So relativno močna skupina – glede
povezanosti.
 Med sabo se dobro poznamo
 Noviciata v preteklosti ni bilo in ni
pričakovanj s strani NoPP-jevcev.


 (pre)obremenjenost voditeljev – s
faksom/službo
 (pre)obremenjenost NoPP-jevcev z
vsakodnevnimi stvarmi, ki jih imajo.
 Nezavedanje lastnih sposobnosti
 Strah pred porazom
 Slabo znanje veščin pri nekaterih NoPPjih, drugi pa so zelo dobri.
 Grožnja da bodo vsi zapustili skavte.

PRILOŽNOSTI

GROŽNJE

 Vzgojni namen, ki nam je kar dobro
pisan na kožo
 Večje sodelovanje z okoljem
 Veliko stvari, ki jih lahko spoznamo,
obiščemo, vidimo – tudi kot del
osebnostne rasti
 Narava vse okoli nas


 Žuri
 Puberteta
 Vse aktivnosti skoncentrirane na vikend
(v šolo hodijo v: Ljubljana, Idrija,
Avstrija)
 Prevzemanje odgovornosti

Zunanje okolje
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ANALIZA PO ŠTIRIH B.P-JEVIH TOČKAH:
1. ZNAČAJ
Ni načelnosti, iskanje samega sebe, uporniki brez razloga, ampak dojemljivi za
ozaveščanje življenjskih vrednost. Radi se pokažejo in zabava je sestavni del
prostega časa.
2. TELESNA MOČ/ZDRAVJE
Problem alkohola in bojazen pred hojo. Poiskati morajo svoje meje - česa so
zmožni, ker so pripravljeni biti izzvani.
3. ROČNE SPRETNOSTI
Treba jih je izkoristiti, ker so kreativni.
4. DUHOVNOST
Duhovnost dojemajo kot mašo, ne še pa kot način življenja. Približati jim bo
potrebno pravo duhovnost, kjer se poglobijo vase in spoznajo, kaj zares pomeni
verovati.
ANALIZA PO POSAMEZNIKIH:
V letnem načrtu je tudi analiza po posameznikih in analiza skupnosti, česar pa
zaradi varstva osebnih podatkov ne bi kazal širši javnosti.

PRVI TRIMESEČNI NAČRT
Prvi trimesečni načrt zaobjema OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER.
PREDVIDEN SEZNAM SREČANJ:
23.10
6.11
20.11
4.12
18.12
25.-30.12
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NAMEN: Prek različnih dejavnosti NoPP povezati v skupnost.
CILJI:
Na koncu vsakega trimesečja izvedemo pravi skavtski izziv.

V vsakem trimesečju vsaj eno neformalno srečanje.
Aktivna udeležba na aktivnostih stega (lmb, star papir).
Cikličnost srečanj na 14 dni.
Za tretjino srečanj NoPP-ji izberejo kraj srečanj.
Na vsakem srečanju so prisotne igre in petje.
Uvedemo svinčnik in zvezek noviciata.
Vsi znajo molitev PP.
Izbere se ime noviciata, simbol ter geslo.
Vsak noviciator odgovorno izpelje eno nalogo.
NoPP izpelje ples za cel steg.
Na vsakem srečanju je prisotna duhovnost.
Eno srečanje bo namenjeno duhovnosti - daljši katehezi.
NAMEN SREČANJ:

23.10
o
o
o
o
o
6.11
o
o
o
o
o
o
20.11
o
4.12
o
o
o
o

Molitev PP
Ime, simbol, geslo in klic
Pravila noviciata
Zvezek noviciata
DUHOVNOST: skupina
Molitev PP
Igra
Zvezek noviciata
Pravila, ime, geslo
Rdeča nit: SLUŽENJE - Kaj je služenje, kaj si predstavljajo …
DUHOVNOST: SLUŽENJE
 Sami izberejo kraj srečanja
 Članarina: 22€ in 20€
SKAVTSKI IZZIV (most)
ADVENT - daljša kateheza
SKAVTSTVO
DUHOVNOST
POT
 Sami zberejo kraj srečanja.

18.12
o LMB - odgovorno izpeljejo nalogo.
25.-30.12
o Neformalno srečanje:PLES
Združenje Slovenskih Katoliških Skavtinj in Skavtov, Cerkno 1, Sedejev trg 1, 5282 Cerkno¸
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REALIZACIJA SREČANJ (program srečanj)
1. 23.10.2009 Prvo srečanje NoPP
1. MOLITEV
a. Kateheza
b. Molitev PP
2. KAKO SMO
a. LIstki
3. UČENJE MOLITVE PP
i. UMETNOST
ii. FILM
iii. GLASBA
iv. TEHNIKA
4. IGRA
i. Pastir in ovce ali Listki
5. PREDSTAVITEV NOVICIATA
a. SLUŽENJE
b. POT
Pot kot potovalni tabor
Pot kot odraščanje
Pot kot pot v svet
Pot k samostojnosti
Pot kot upati si
c.

SKUPNOST
Skupnost kot celota in ne posameznik
IME
PRAVILA
GESLO
KLIC
Listina skupnosti, zvezek nas vseh.

6. DUHOVNOST
7. INFO
a. Obveščanje
b. Kdaj so srečanja
i. 23.10.09
ii. 6.11
iii. 20.11
iv. 4.12
v. 18.12
vi. 25-30 enkrat neformalno srečanje
c. Izhodi
d. Kraj kjer se bomo dobivali
8. MOLITEV
a. Molitev PP
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2. 6.11.2009 Drugo srečanje NoPP
1.
2.
3.
4.

Uvodna molitev
Kako smo
Igra (Sestavi nekaj)
Skupnost (pot na ravan)
Flaša z navodili, kjer dobijo zemljevid do klovžarjeve ravni, Narediti morajo Ime,
pravila, klic
5. Kateheza na temo skupnost na ravani
6. Igra (pastir in ovce)
7. Služenje (debata na temo služenje)
a. Čiščenje vrtca
b. Niva
c.

Kure

8. Razno
a. Članarina
b. Naloge: KRAJ, UVOD, ZAKLJUČEK, IGRA,
c.

20.11 bo daljše srečanje.

3. 28.11.2009 -IZHOD
20.0

Zbiranje pred skavtsko sobo
MOLITEV
KAKO SMO
KATEHEZA:

Molitev Vodnika – vsak prebere eno vrstico (Skavtski molitvenik 25).
Prebere se odlomek iz Priročnika (str. 54 – taborno življenje), zaključi se, da so sprejeli izziv za
taborno življenje.
Nato se NoPP pokliče, da stopijo naprej in se jim zaveže oči. In naloži v avto.
POTREBŠČINE:
Kateheza
Zemljevidi
Plahta
Šotorke 2x
Sekira 2x
Žaga 2x
Štrik
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Špaga
Pitna voda

20.30

Gremo na pot (Cerkno-Poče-Labinje(pred labinjami s jih spusti iz avta)

XX

VEČERJA
Ob ognju ni se zmenimo:
ČLANARINA
IME, PRAVILA, DOSEDANJE NALOGE
PLES

1. Kakšen je bil občutek peljati se z ljudmi, ki jih poznaš, ampak ne veš kam greš?
2. Ali ste si na poti zaupali, se zanašali eden na drugega, da pozna pravo smer?
3. Na poti srečuješ situacije, ki te zmedejo – ali si takrat vesel, da se lahko obrneš na ljudi ob
sebi?

4. 5.12.2009 -SLUŽENJE
1.
2.
3.
4.

Zbor pred župniščem
Služenje na igrišču vrtca
Kateheza o služenju in služenju v skupini (župnik Jože)
RAZNO:
i. LMB
ii. PLES
iii. ZVEZEK (Ime, Klic, Pravila,…)

5. 13.12.2009 –LMB Nova Gorica
PRIPRAVA NA LMB (kateheza LMB)
REGIJSKI SPREJEM LMB

6. 20.12.2009 –LMB Cerkno
SPREJEM LUČKE MIRU V CERKNEM

7. 28.12.2009 –NEFORMALNO SREČANJE
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PREVERBA PRVEGA TRIMESEČJA
Srečanja so bila realizirana vsa, prestavil se je samo ples. Srečanja smo imeli:
23.10, 6.11, 28.11, 5.12, 13.12, 20.12 in 28.12
Namen je bil dosežen. Doseglo se ga je tudi malo bolj lahko, saj se skavti dobro
razumejo med seboj ter se veliko družijo tudi izven.
Realizacija ciljev:
Na koncu vsakega trimesečja izvedemo pravi skavtski izziv. OK

V vsakem trimesečju vsaj eno neformalno srečanje. OK
Aktivna udeležba na aktivnostih stega (lmb,star papir).OK
Cikličnost srečanj na 14 dni.
OK
Za tretjino srečanj NoPP-ji izberejo kraj srečanj.
Na vsakem srečanju so prisotne igre in petje.
Uvedemo svinčnik in zvezek noviciata.
Vsi znajo molitev PP.
Izbere se ime noviciata, simbol ter geslo.
Vsak noviciator odgovorno izpelje eno nalogo.
NoPP izpelje ples za cel steg.
Na vsakem srečanju je prisotna duhovnost.

PRESTAVI
OK in PRESTAVI
OK in PRESTAVI
OK
OK in PRESTAVI
PRESTAVI
PRESTAVI
OK

Eno srečanje bo namenjeno duhovnosti-daljši katehezi.OK

Realizacija ciljev je kar zadovoljiva, saj cilj ob katerem je oznaka OK je bil v celoti
izpeljan. Cilj ob katerem je oznaka PRESTAVI, ni bil izpeljan in je prestavljen v
naslednje tromesečje. Cilj ob katerem pa je oznaka OK in PRESTAVI pa je bil
izpeljan, vendar voditelja hočeva z aktivnostjo nadaljevati oziroma določeno
zadevo posebej utrditi.
V drugem tromesečju dobimo novo skavtinjo, kjer bo prilika, da vsi skupaj
obnovimo skavtsko znanje, ko ji bomo (predvsem noviciatorji) predstavili
skavtstvo.
V drugem tromesečju moramo delati na imenu in klicu noviciata, da nam pride v
kri.
Potrebna bo vzpostavitev discipline (sporočanje o odsotnosti na srečanjih in
uporaba telefonov).
Usmeritev drugega tromesečja mora biti predvsem aktivnost in pot ter v ozadju
dopolnjevati s služenjem in skupnostjo.
Misliti moramo na skupno aktivnost s klanom, da jo začnemo do časa načrtovati z
voditeljema PP.
Tematska razdelitev drugega tromesečja je pot v smislu, da je vsako srečanje
aktivno, da nekam gremo.
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PREVERBA IN ZAKLJUČEK
Cilji, ki sem si jih zastavil so bili izpolnjeni. Najprej sem moral osvojiti
metodološke pripomočke veje PP, da sem jih lahko kasneje pretvoril na raven
noviciata.
V noviciat tudi poskušam vnašati izvidniško igrivost, predvsem pa skrbim, da
noviciatorji uporabljajo vse veščinsko znanje, ki so ga pridobili v četi. Saj se jih
na vsakem srečanju izziva, s tem pa s sovoditeljico doseževa, da je program
pester in raznolik ter tako vzdržujeva nadpovprečen obisk.
Kot sem že v uvodu povedal, specifičnost veje NoPP zasluži na državni ravni
večjo podporo, saj ni veliko stegov, kjer izvajajo to vejo, zato tudi ni veliko
voditeljev, na katere bi se lahko obrnil z vprašanjem in bi skupaj reševali težave.
Če bi bila veja NoPP s strani državnega vodstva bolj podprta, bi se več stegov
lahko z večjo odgovornostjo odločilo za izvajanje NoPP. Po mojem mnenju bi bilo
potrebno nameniti več časa za spoznavanje noviciata tudi na tabornih šolah.
Posebej pomanjkljiv na tem področju je tudi priročnik za voditelje, Dvigni peruti,
kjer ni potrebnih informacij, ki bi jih voditelj rabil, ko začne spoznavati to vejo.
PRAZNOVANJE
Praznovanje izvedbe koraka voditelja pa bo med šivanjem našitka.

Posebna zahvala gre:
sovoditeljici Adrijani Mavri, ker sva se skupaj spopadla z izzivom in
postavila temelje letošnjemu noviciatu,
Janezu Kobalu za odgovore na nešteta vprašanja,
Branki Florjančič za podrobnejšo razlago neznanih pojmov in
mentorici Katjuši Mavri za iskreno mnenje.
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