nimetatakse tegevusi, millega skaudid
tõestavad, et nad on programmis seatud
eesmärgid täitnud või liikumas selle
poole. Ühe suurema seiklusega võib täita
ka mitu erinevat eesmärki. Seikluse
läbimisel võidakse täita ka planeeritust
erinev eesmärk, samas võib ka juhtuda,
et eelnevalt seatud eesmärk jääb mingil
põhjusel täitmata. Seikluste kohta saad
lugeda lähemalt ESÜ kodulehelt –

HINDA

Õpin oma tunnetega toime tulema.

Üks seiklus võib kesta nädalaid,
teine vaid ühe kohtumise.
Sellel lehel saad märkida iga täidetud
eesmärgi juurde täitmise kuupäeva
ja paar märksõna seikluse
meenutamiseks.
V E S K I

Märkan ja mõistan teiste
inimeste tundeid.

VAIMNE

Julgen oma tundeid avaldada
sealjuures teistega arvestades.

Oskan leida ja hoida sõpru.

Oskan võtta ja jagada vastutust.

Tean, kuidas olulist ja vajalikku
meeles pidada.
Minu nimi

Arvestan ühiste reeglitega.
Oskan toime tulla tugevate tunnetega.
Oskan teha vahet heal ja halval.

Üksus

Oskan hinnata informatsiooni
realistlikkust ja adekvaatsust.

Aitan jõukohaselt kaasa
oma kodukoha arengule.
V E S K I

V E S K I

PLAANI

Mõistan inimestevaheliste
suhete olulisust.

Arvestan suhtlemisel teistega.

Iga salga liige võib seiklusteks oma
ideid pakkuda. Lõplik seiklus valitakse
välja salgaga koos, arvestusega, et see
aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Saan aru skaudiseadustest ja järgin neid.

Olen teadlik oma tunnetest.

SOTSIAALNE

TEOSTA

www.skaut.ee/
liikmele/seiklused

KÕLBELINE

EMOTSIONAALNE

V E S K I

Iga seiklus algab planeerimisest –
millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa
kompassi, kui palju küpsiseid on vaja
osta jne. Iga seiklus lõpeb tagasivaatega –
mis oli hästi, mida oleks saanud
paremini teha, kas seatud või mõni
muu eesmärk sai täidetud jms.

V E S K I

SEIKLUSTEKS

Õpin tundma perekondlikke
ja rahvuslikke traditsioone.
Oskan hinnata erinevate asjaolude
(eelduste) mõju plaani elluviimisele.

IHULINE
Tean oma tugevamaid ja nõrgemaid
külgi ning oskan nendega arvestada.

Skauditõotuse andmise aeg ja koht

Teen iga päev ühe heateo.

Õpin tundma erinevaid viise
oma vaimsuse väljendamiseks.

Liitunud
Olen midagi välja mõelnud
ja selle teoks teinud.

Oskan riietuda vastavalt olukorrale.

Õpin tundma ja arvestama
mind puudutavaid seadusi.

III järk antud
II järk antud
I järk antud
(kuupäev, koht, juhi kinnitus)

Püüan käituda vastavalt
headele tavadele.

Minu edutamised:
Tean tervisliku toitumise põhimõtteid.
Minu ametid:

Püüan käituda säästvalt
ja loodust hoidvalt.

Arendan oma füüsilisi võimeid.
Minu skaudijuht:

MINU SKAUDIOSKUSED:

SKAUDID
on 11- kuni 14-aastased noored,
kes soovivad koos sõpradega kogeda
vahvaid seiklusi, õppida tundma
iseennast, arendada oma oskusi
ja teistega hästi läbi saada.
Skaudid kohtuvad tavaliselt
korra nädalas kas oma skaudiruumis
või mujal kokku lepitud kohas.
Umbes korra kuus osaletakse
suuremas laagris, käiakse oma
üksusega matkal või külastatakse
mõnda huvitavat paika.
Skaudiringis läbitakse
“seiklusi” ja “skaudioskusi”.

SKAUDIKS
SAAMISEKS
alusta skautluse skaudioskuse
esimesest tasemest ning seejärel
anna skauditõotus. Kui skaut on
täitnud kõik programmi eesmärgid
ning vähemalt kolme uue
skaudioskuse nõuded,
saab ta pidulikul koosviibimisel
sooritatud järgu tunnuse.
Järgmise järgu saavutamiseks tuleb
uuesti teha seiklus iga eesmärgi kohta
(tehes sel korral midagi teistsugust)
ning täita kolme uue skaudioskuse
taseme nõuded. Ühe järgu sooritamine
võtab aega umbes aasta.

SKAUDI
SEADUSED:
1.

Skaut on usaldatav.

2.

Skaut on truu.

3.

Skaut on abivalmis.

4.

Skaut on sõbralik ja rõõmus.

5.

Skaut on viisakas.

6.

Skaut on looduse sõber.

7.

Skaut austab iseennast ja teisi.

8.

Skaut on sihikindel ja visa.

9.

Skaut on kokkuhoidlik ja töökas.

10. Skaut on puhas mõttes,
sõnas ja teos.

I tase

Skaudioskus

(kuupäev, koht)

esmaabi

01.01.2015
Tartu

II tase

(kuupäev, koht)

III tase

(kuupäev, koht)

IV tase

(kuupäev, koht)

SKAUDITÕOTUS:
„Tõotan pühalikult püüda teha parimat,
et austada Jumalat, täita kohust Eesti,
minu Isamaa ees, aidata kaasinimest
ja järgida skaudiseadusi.“

SKAUTIDE
VANUSEGRUPI
SÜMBOLIKS
ON PUU
Skaudiks olemise ajal
kasvame puu kombel suuremaks,
tugevamaks ja targemaks.
Skaudisalgas sõpradega
üheskoos seigeldes toetame
üksteist nii nagu puud metsas
teineteisele tuge pakuvad.
Nii nagu on erinevaid puid,
on ka erinevaid inimesi –
igaüks oma huvide, soovide
ja võimetega.

SKAUDIOSKUSTE
ERINEVAD TASEMED

1. tase

3. tase

2. tase

4. tase

SKAUDIOSKUSTESSE
on kokku kogutud erinevaid
igapäevaelus tarvilikke praktilisi
oskusi ja teadmisi. Näiteks esmaabi,
köietöö ja matkatarkused.
Igal skaudioskusel on kuni neli taset.
Igal skaudioskuse tasemel on paigas
kindlad nõuded, mis tuleb vastava
oskuse omandamiseks täita.
Skaudioskuste nimekirja ja nõuete
loetelud leiad ESÜ kodulehelt –
www.skaut.ee/liikmele/
skaudioskused

SKAUDIOSKUSI
võib õppida nii iganädalastel
kokkusaamistel, üksuste koolitustel
kui ka ESÜ koolitustel.
Oskust võib õpetada ja omandamist
kinnitada skaut või juht,
kellel on selle skaudioskuse
ühe võrra kõrgem tase
või vastaval erialal töötav spetsialist.

WWW.SKAUT.EE

