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Jūrų skautų III patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių I patyrimo laipsnį.
2. Suprantu ir galiu paaiškinti skautybės tikslus, jūrinio
skautavimo savitumą, tarnavimo Lietuvos – jūrinės valstybės
idėjai prasmę.
3. Moku jūrų skauto (-ės) įžodį, žinau jo reikšmę ir moku
paaiškinti jūrų skautų priesakus, šūkį, saliutus.
4. Žinau, kas yra Jūrų skautijos „Divytis“ Štabas ir pagal
galimybes dalyvauju jo veikloje.
5. Galiu pateikti pavyzdžių ir papasakoti apie okupaciją,
rezistenciją, genocidą, tautinį atgimimą.
6. Žinau, kaip elgtis audros, potvynio, gaisro, oro puolimo,
apsinuodijimo dujomis, radiacinio, cheminio, oro pavojaus
metu.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau jachtos įrangą:
Jachtų skirstymą pagal konstrukciją, paskirtį ir burių įrangą.
Korpuso dalys, denis ir patalpos jachtoje. Vairo ir šverto
įrengimas. Rangautas. Takelažas ir jo detalės. Burės. Jachtos
aprūpinimas (inventorius).
2. Žinau jachtos valdymo teoriją:
Kursas. Kilimas ir kritimas. Laviravimas. Posūkiai. Priėjimas ir
nuėjimas nuo kranto ar tiltelio. Jachtos valdymas plaukiant
įvairiais kursais. Laivų plaukiojimo tvarka, manevravimas,
prasilenkimas.
3. Žinau navigacijos pradmenis:
Kurso, pelingo ir kursinio kampo sąvokos. Horizonto
dalijimas rumbais ir laipsniais. Kompasas. Jūriniai ilgio ir
greičio vienetai ir gylio matavimas. Locija: vandens kelių
ženklinimas ir jūrlapiai.
PRAKTINĖ DALIS
1. Sugebu įsivertinti savo pasiekimus; žinau, kur ir kaip
galėčiau juos tobulinti.
2. Esu susipažinęs su veiklos planais, jų vykdymu ir galiu
pateikti bent keletą idėjų, kurias galėčiau įgyvendinti.
3. Esu išlaikęs bent 5 specialybes.
4. Dalyvavau bent viename pėsčiųjų žygyje.
5. Moku paruošti laivą žiemojimui ir vasarai.
6. Moku surišti šiuos mazgus ir paaiškinti kam jie naudojami:
Buksyro
Klampės
Smauglio
7. Žinau pagrindinius pionerijos darbų principus ir gebu
praktiškai juos pritaikyti.
8. Žinau asmeninės ir stovyklinės vaistinėlių turinį, žinau kuo
jos skiriasi ir moku jomis naudotis.
DVASINĖ DALIS
1. Žinau šv. Jurgio biografiją ir galiu paaiškinti, kodėl jis
pasirinktas skautų globėju.
2. Žinau, kas yra socialiai atsakingas asmuo ir stengiuosi tokiu
būti.
3. Žinau, kas yra skaistybė. Ar man ji svarbi?
4. Suprantu savo religijos pamaldas ir moku jose sąmoningai
dalyvauti.

ATESTACINĖ KOMISIJA
1.
2.
3.
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Jūrų skautų II patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų skautų III patyrimo laipsnį.
2. Žinau skauto pareigas tautai, šeimai, sau.
3. Žinau maitinimosi, rengimosi, žaidimų, sporto, žygių,
darbo, poilsio, higienos, etikos taisykles ir jų laikausi.
JŪRINĖ DALIS
1. Galiu trumpai papasakoti laivybos istoriją, apie
burlaivių atsiradimą, buriavimo sportą Lietuvoje ir
pasaulyje.
2. Žinau Klaipėdos uosto reikšmę Lietuvai, jūros
reikšmę šalies ekonomikai.
3. Galiu papasakoti apie pasaulio jūras ir vandenynus,
globalizacijos pasėkmes.
4. Hidrometeorologija. Vėjo charakteristika: jėga,
greitis, pobūdis, kryptis. Bangavimas. Debesų
skirstymas. Orų numatymas gamtos požymių
pagalba. Suprantu hidrometeorologijos reikšmę
jūriniame skautavime.
PRAKTINĖ DALIS
1. Įgyvendinu bent 4 veiklos planus ir trumpai juos
pristatau.
2. Žinau, kaip elgtis laivų pakrovimo ir iškrovimo
metu. Moku naudotis laivų remonto įrankiais.
3. Moku suteikti pirmąją pagalbą nelaimių prie vandens
telkinių ar juose atvejais, gelbėti skęstantįjį, gaivinti
skenduolį.
DVASINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra savižudybė ir kokia gali būti jos
prevencija.
2. Vertybės ir jų svarba gyvenime.
3. Mano, kaip skauto gerieji darbai.
4. Moku paguosti draugą nelaimėje.
5. Žinau, kaip elgtis su vyresniais.

ATESTACINĖ KOMISIJA
1.
2.
3.
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Jūrų skautų I patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų skautų II patyrimo laipsnį.
2. Moku pravesti laivo sueigą, suorganizuoti laužo
programą.
3. Moku pravesti bent po 2 pasitikėjimo, susipažinimo
žaidimus, keletą aktyvių žaidimų sausumoje ir
vandenyje.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadus, jų
pareigybinius ženklus.
PRAKTINĖ DALIS
1. Įgyvendinau dar 2 veiklos planus ir padėjau kitam
skautui įgyvendinti savuosius.
2. Esu išlaikęs (-iusi) 6 specialybes.
3. Išmokiau jaunesnį skautą irkluoti, dalyvavau uosto
tvarkymo ir laivų remonto darbuose.
4. Esu dalyvavęs bent vienuose skautiškuose
mokymuose.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra eutanazija, paaiškinu savo nuomonę
apie ją.
2. Paaiškinu, ką man reiškia žodis „Dievui“ skautų
šūkyje.
3. Moku elgtis su vyresniais ir jaunesniais.
4. Esu vedęs dvasinę valandėlę.
ATESTACINĖ KOMISIJA
1.
2.
3.
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