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Výchovný program Junáka
•
•
•

Zahrnuje všechny prostředky, kterými se snažíme naplnit poslání skautingu
Výchovný program se naplňuje a vytváří v jednotlivých oddílech
Celkový rámec poskytuje oddílům Výchovný program Junáka

Nový (výchovný) program Junáka „je projektem, který má inovovat současné výchovné prostředky na
republikové úrovni tak, aby odpovídaly současné době a zájmům dnešních dětí a mladých lidí. Zadání
pro něj poskytl dokument X. Valného sněmu Junáka Charta českého skautingu“, který proběhl v roce
2001.
Nový program nemění základní principy a poslání. Nemění se ani skautská metoda, která nás odlišuje
od jiných dětských sdružení, nové (upravené) jsou jen prostředky, díky kterým se snažíme lépe
naplnit poslání Junáka.

Skautská stezka
•
•

Stezka pro skautský věk je rozdělena do čtyř stupňů. Každá stupeň by se měl plnit asi
jeden rok.
Plnění prvního stupně předchází Nováček, který uvede skauty a skautky do oddílového
života.

Jak vypadá nová stezka pro skauty a skautky?
•
Stezka je rozdělena do čtyř stupňů, každý stupeň by se měl plnit asi jeden rok. Stezka je
motivována symbolickým rámce čtyř živlů: (země, voda, vzduch oheň); každý stupeň má
svou vlastní knížku: Cesta země, Cesta vody, Cesta vzduchu, Cesta ohně.
•
Stupně stezky jsou rozděleny do 6 oblastí: (Co umím a znám, Můj domov, Kdo jsem, Svět
okolo nás, Můj kamarád, Příroda kolem nás)
•
Těchto šest oblastí přeskupuje dílčí kompetence (to, co bychom chtěli, aby uměl člověk,
který prošel skautingem – viz Otík) do srozumitelné a logické podoby. Kompetence si
skauti a skautky osvojí díky aktivitám, které si ve stezce plní.
Jak se plní stezka
Stezka se plní prostřednictvím aktivit. Každý bod stezky obsahuje několik aktivit, ze kterých si skaut
nebo skautka může vybrat. Některé aktivity jsou povinné, většina je však volitelná.
Co je ještě stezka
Nášivky, nálepky k legendě a postupu, znění slibu a zákona, výzvy, Sacculus – skautská karetní hra.
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Skautské časopisy
Budou se od příštího ročníku měnit, takže aspoň jak je to teď:
Skaut
•
•

Starší vlčata a světlušky – 9–10 let, mladší skauti a skautky – 11–12 let, jejich vedoucí
10 x ročně (září až červen), asi 32 barevných stran, 290Kč za rok

Teepek
•
•
•
•

www.teepek.cz
Internetový portál pro všechny skauty a skautky, zejména pak ty ve věku 13 – 16 let.
Rádcovská část o přípravě programu!
Za všechno se sbírají body a za ty se dají získat ceny

Roverský kmen
•
Časopis Roverský kmen je dvouměsíčník pro rovery a roverky.
Skautský svět a Skauting
•
Časopis Skautský svět je určen příznivcům Junáka především z řad veřejnosti. Jde o
samostatně prodejnou barevnou část časopisu SKAUTING, která je určena dospělým
členům Junáka. Je zaměřen na metodickou podporu pro jejich práci.

Svojsíkův závod
Hlavní cíle Svojsíkova závodu
•
Podpořit fungování družin a jejich spolupráci
•
Rozvíjet praktické dovednosti potřebné pro život
•
Oživit oddílovou činnost o prvky nového programu
Jak závod vypadá
•
Jednou za dva roky, letos se koná, je potřeba se zaregistrovat co nejdříve
•
3 kola
•
Podpora družinového systému – klíčového prvku skautské metody pro skautský věk
o Závodu se účastní opravdové družiny
•
Možnost složit závod až ze čtyř etap (modulů):
o Závod (klasická část)
o Brány (družina se rozdělí podle svých schopností, každý plní jiný typ úkolů)
o Výprava (putování, úkoly, příprava před závodem…)
o Táboření (vaření, přenocování, stavba stanu…)
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