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RADA PRE VZDELÁVANIE
GILŠ 2016
Ak sa chceš venovať vzdelávaniu, stať sa inštruktorom, mať
kvalifikáciu a ovplyvňovať smerovanie Slovenského skautingu –
prihlás sa na GILŠ 2016. Pre viac informácií klikaj:
gils2016.skauting.sk

VZDELÁVACIE TÍMY SLOVENSKÉHO SKAUTINGU
V rámci Slovenského skautingu pôsobí viacero národných vzdelávacích tímov,
ktoré pre Vás pripravujú Líderské rangerské školy, Vodcovské lesné školy,
voľné vzdelávacie moduly, vodné aktivity a rôzne zamerané kurzy. Ak
nevieš presne, čo ktorý tím zastrešuje alebo kto patrí do daného
vzdelávacieho tímu, klikni sem:
http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/vzdelavacie-timy/
Alebo sa ozvi na: vzdelavanie@skauting.sk a my Ti poradíme. 

DATABÁZA SKAUTSKÝCH ODBORNÍKOV
Máš už vodcovský dekrét, venuješ sa nejakej téme/témam
podrobnejšie, nemáš
problém prednášať
a pomôcť tak
organizátorom rôznych vzdelávacích kurzov a akcií? Tak potom,
Rada pre Vzdelávanie hľadá práve TEBA!
Rada pre Vzdelávanie chce pomôcť organizátorom vzdelávacích
podujatí a využiť pritom potenciál Vás, členov SLSK. Preto ak ste
ochotní prísť a odprednášať nejakú skautskú alebo aj odbornú tému
napíšte
nám
mail
na
vzdelavanie@skauting.sk
alebo
peter.knapik@skauting.sk a my Vám pošleme podrobnejšie
informácie. Tešíme sa na spoluprácu už teraz! 
Viac informácií o tomto projekte sa dozviete tu:
http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/ponuka-instruktorov/

FACEBOOK RADY PRE VZDELÁVANIE
Rada pre Vzdelávanie rozbieha nový informačný kanál – FACEBOOK.
Prostredníctvom facebooku Vám chceme prinášať vždy nové a aktuálne
správy o vzdelávacích akciách, kurzoch, ale aj informácie o aktuálnom
dianí Rady pre Vzdelávanie. Sem tam, sa na našom facebooku objaví aj
nejaká súťaž. 
Takže sleduj facebook: Rada Pre Vzdelávanie

VEDÚCI BEZ DEKRÉTOV, OZVITE SA
Si vodca oddielu či dokonca zboru, máš dlhoročnú prax, absolvované rôzne
skautské kurzy alebo formálne vzdelanie, ale nemáš vodcovský dekrét?
Myslíš si, že na lesnú školu si pristarý alebo nemáš čas? NEVADÍ! My Ti aj
tak vieme pomôcť. Stačí ak nám napíšeš a pošleš svoj skautský životopis na:
vzdelavanie@skauting.sk alebo peter.knapik@skauting.sk . My sa Ti ozveme,
dohodneme si s Tebou formu skúšky a skautský vodcovský dekrét môže byť
práve TVOJ! Jednoduché, že? 
Viac informácií pre vedúcich bez dekrétov nájdeš tu:
http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/vyzva-rady-pre-vzdelavanie/

CHECK LIST PRED AKCIOU
Chystáte sa organizovať akciu alebo kurz? Neviete ako
prebiehajú náležitosti pred akciou? Potrebujete pomôcť
s propagáciou?
Na zodpovedanie všetkých týchto otázok sme pre Vás pripravili
krátky Check list pred akciou, aby ste vedeli na čo treba pri
príprave akcie pamätať a na čo netreba zabudnúť.
Check list: http://skauting.sk/skauti/vzdelavanie/check-list-predakciou/
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na:
vzdelavanie@skauting.sk

SKAUTSKÉ AKCIE

RADCOVSKO – RANGERSKÁ AKADÉMIA
Druhý ročník vzdelávacej akcie,
ktorá spája Radcovský kurz s
Líderskou
rangerskou
školou.
Radcovsko – Rangerská akadémia
je organizovaná z národnej úrovne
pre skautky a skautov zo všetkých
zborov a oddielov na Slovensku. Rozhodni sa, prihlás sa a zaži!
Viac informácií: http://akademia.skauting.sk/

UŽOFKA
Líderská rangerská škola UžoFka je projekt skautského
vzdelávania v Bratislavskej skautskej oblasti. Slúži ako určitý
medzistupeň medzi Radcovským kurzom a Vodcovskou
lesnou školou, na ktorú by vás okrem iného mala riadne pripraviť.
Viac informácií: http://uzofka.webnode.sk/o-nas/

EQULIBRIUM
Líderská rangerská škola pre mladších roverov, ktorí majú chuť a
odhodlanie ďalej na sebe pracovať a vzdelávať sa. Ide o projekt v
rámci vzdelávania, kde tento stupeň vzdelania by mal byť braný ako
stupeň medzi Radcovským kurzom a Vodcovskou lesnou školou.
Účastníci môžu očakávať veľkú porciu praktických rád, skúsenosti a
silných zážitkov v roverskej atmosfére.

Viac informácií: http://rangerskaskola.wix.com/equilibrium

KURZ VODNÝ ZÁCHRANÁR

Na tomto vodáckom kurze sa naučíte ako zachraňovať topiaceho z vody, z lode,
pracovať s hádzačkou, prevrhnutou loďou, poskytovať prvú pomoc pri úrazoch
vo vodnom živle a mnoho ďalších užitočných vecí pre bezpečné skautovanie na
vode.

Viac informácií: www.aqua.sk

KURZ PREDNÁŠANIA PRVEJ POMOCI

Pre nadšencov 1.pomoci sme pripravili
kurz, zameraný na to, ako ju školiť. Kurz
je určený pre absolventov aspoň 33h
kurzu prvej pomoci alebo vyšším
zdravotníckym vzdelaním.

Viac informácií: https://www.facebook.com/skautska.akademia.zachrany/?fref=ts

Predseda Rady pre vzdelávanie
Peter Knapík
Arizonna
peter.knapik@skauting.com

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie
Zuzana Stašková
Gummy
vzdelavanie@skauting.sk

PROGRAMOVÁ RADA
VLČÍ SKAUT
Predstavujeme vám úplnú novinku v programe a to Vlčieho skauta.
Vidíte podobnosť s Orlím skautom? Správne! Vlčí skaut je
najvyššou programovou výzvou vo vekovej kategórii vĺčat
a včielok. Chcete vedieť ako na to? Všetky podmienky plnenia
nájdete na: http://skauting.sk/skauti/program/vlci-skaut/

VLČIACKE ODBORKY
Aj pre našu najmladšiu vekovú kategóriu vznikajú nové odborky. Vyskúšať si môžete tri
odborky a to Hudobník, Anjel a Animáčik. Odborky môžu byť v programe včielok a vĺčat
príjemným spestrením. Plnenie odborky môžete naplánovať ako etapovú hru a plniť
ju počas viacerých družinoviek. Všetky odborky pre včielky a vĺčatá nájdete na:
http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-vlcata-a-vcielky/

ROVERSKÉ ODBORKY
Nových a veľmi špecifických odboriek sa dočkali aj roveri. Na svoje si
prídu milovníci čaju a kávy. Ak si myslíš, že máš dostatočné množstvo
znalosti, skús sa podujať na plnenie odboriek Kávičkár a Čajičkár. Nakoľko
sú tieto odborky určené pre starších, majú iba červený stupeň. Ich znenie nájdete
na: http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-skautov-a-roverov/

ZIMNÉ ODBORKY
Zima sa blíži a s ňou aj možnosť splniť niektorú zo zimných odboriek. Môžete si vybrať
niektorý zo zimných športov a odboriek Skialpinista, Lyžiar alebo Korčuliar. Neviete si
predstaviť Vianoce bez koledovania? Tak pre vás je určená odborka Koledník. Pravidlá
všetkých odboriek nájdete na:
http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-skautov-a-roverov/

STRETNUTIE PROGRAMOVEJ RADY
6.-8.11.2015 sa uskutočnilo prvé veľké stretnutie
Programovej rady v Terchovej. Zúčastnili sa ho
členovia kruhov a členovia tímov Družiny roka
a Radcovského fóra. Počet účastníkov sa vyšplhal na
29, čo nás veľmi potešilo. Spoločne sme si stanovili
ciele v programe na najbližšie obdobie a venovali
sme sa práci v tímoch a kruhoch. Dúfame, že
podobné stretnutia sa nám podarí zorganizovať aj
v budúcnosti a že ciele, ktoré sme si stanovili, sa nám
podarí splniť a tak posunúť program zas o krôčik
ďalej.

RANGERI A SKAUTI NA SYMPÓZIU
Členovia Programovej rady sa ukázali aj na Sympóziu. Pri tejto príležitosti predstavil Kruh
mladších roverov pripravovaný program pre novú vekovú kategóriu- rangerov. Svoju
prácu prezentoval aj Skautský kruh, ktorý usilovne pracuje na novom znení skautských
stupňov napredovania. Práca kruhov sa stretla s pozitívnymi reakciami. Členovia kruhov
mali možnosť načerpať nové pohľady
a inšpirácie k svojej práci. Ak by ste mali
záujem bližšie sa informovať o činnosti
kruhov, kontaktuje koordinátorov.
Kruh mladších roverov: Vegeta
jakubbezilla@gmail.com

Skautský kruh: Klára
klara.vlckova30@gmail.com

Predseda Programovej rady
Ján Mitrík
Gekon
jan.mitrik@gmail.com

Tajomníčka Programovej rady
Paulína Škvareninová
Rapotačka
program@skauting.sk

