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SKAUTU UN GAIDU METODES ELEMENTI 
 
Skautu un gaidu metode 
Skautu un gaidu metode ir skautu un gaidu programmas stūrakmens, kas atbild uz 

jautājumu “KĀ?” tiek realizēta skautu un gaidu programma. To veido 8 elementi, kurus visus 
izmanto darbībā, nodrošinot skautisku un gaidisku neformālās izglītības procesu un realizētu 
pilnvērtīgu, drošu, aktīvu un jautru mācīšanās vidi. Skautu un gaidu metodes elementi:  

 
Likumi un solījums 
Skautu un gaidu solījums un likumi veido kustības vērtību pamatu. Solījums ir personīga 

apņemšanās darīt labāko, lai dzīvotu pēc skautu un gaidu vērtībām. Dodot solījumu bērni un 
jaunieši izsaka savu pārliecību un brīvprātīgo gribu pieņemt skautu un gaidu likumus un 
uzņemas atbildību pielikt pūles likumu ievērošanai: “apņemos visiem spēkiem censties”. 
Solījuma došana vienības biedru priekšā to padara ne tikai par publisku apņemšanos, bet arī 
simbolizē sociālu piesaisti. Skautu un gaidu likumu ievērošana ikdienā piedāvā praktisku veidu, 
kā jauniešiem izprast skautu un gaidu vērtības. 

 
Daba 
Daba ir vide, kurā skauti un gaidas pavada daudz laika, jo darbošanās dabā aicina skautus 

un gaidas novērtēt pasauli, kas ir viņiem apkārt. Tāpat daba nodrošina piemērotu vidi un 
nepieciešamos materiālus skautiskām āra aktivitātēm. Tā var sagādāt dažādus izaicinājumus, 
kas skautiem un gaidām ir jāpārvar. Tomēr daba ir arī kas vairāk, kā tikai būšana ārā. Tā ir 
būtisks elements, kas palīdz saprast un attīstīt katra lomu sabiedrībā, izzināt garīgumu, 
apzināties un aizsargāt vidi, kā arī pilnveidot sevi raksturā.  

 
Mācīties darot 
“Mācīties darot” nozīmē mācīšanos caur aktīvu darbošanos, līdzdalību, nevis teoriju, 

tādējādi gūstot praktisku pieredzi. Šāda darbošanās dod iespēju izmēģināt, uzņemties 
atbildību, veicina interesi izzināt, kā arī ļauj pieļaut kļūdas no kurām mācīties. Tā tiek gūtas 
jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes, šādā veidā skauti un gaidas mācās sadarboties 
komandā un uzņemties vadību. Mācīšanās darot parāda skautu un gaidu neformālo un 
praktisko izglītības pieeju. 
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Kopu sistēma 
Nelielu grupu (kopu) sistēma ir pamatorganizēšanās struktūra katrā darbības pakāpē, kas 

tiek veidota no jauniešu grupām un vadītāja/-s. Grupa parasti sastāv no 5-8 jauniešiem, kas 
darbojas kā komanda ar izvirzīto līderi (pirmnieku, kopnieku). Katra grupa atbilstoši savām 
spējām organizē savu darbību - sadala atbildības, pieņem lēmumus, plāno, īsteno un izvērtē 
savas aktivitātes. Grupu sistēma, kas balstās uz bērnu un jauniešu dabisku vēlmi apvienoties 
mazās grupās, nodrošina pamatu tam, ka vienaudži ietekmē viens otru konstruktīvā virzienā. 
Savu individuālo prasmju, talantu un pieredzes apvienošana un pilnveidošana, kā arī 
savstarpējā komandas atbalsta gara veicināšana ļauj bērniem un jauniešiem attīstīt personīgās 
individuālās un kolektīvās spējas.  

 
Simboli 
Skautiem un gaidām simboli ir zināmu elementu kopums - zīmes, žesti, devīzes, zīmotnes, 

stāsti, tēli, atribūtika, ar mērķi veidot piederību visai kustībai un konkrētajai darbības pakāpei. 
Aktivitātēs izmantotie simboli palīdz veidot tās saistošas un jautras, ļauj labāk izprast 
skautisma un gaidisma vērtības un tradīcijas, kā arī veicina grupas vienotību un piederības 
sajūtu.    

 
Vadītāju atbalsts 
Skautisms un gaidisms ir bērnu un jauniešu kustība, kurā skautus un gaidas atbalsta 

vadītāji, nodrošinot jēgpilnas aktivitātes, kuras palīdz attīstīties gan individuāli, gan grupā. 
Vadītāji rāda labu piemēru, rada drošu vidi, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties un 
izzināt, tādējādi palīdzot skautiem un gaidām sasniegt to, ko viņi ir uzņēmušies, attīstot 
pārliecību par saviem spēkiem, izzinot savas robežas un saskatot virzību uz nākošajiem dzīves 
mērķiem un izaicinājumiem. Vadītāja iesaiste skautu un gaidu programmas īstenošanā un 
organizēšanā samazinās līdz ar jauniešu virzību katrā nākamajā darbības pakāpē, tomēr viņu 
loma saglabājas būtiska - no vadītāja kļūstot par padomdevēju un mentoru, draugu. Skautu un 
gaidu vadītājs vienmēr ir atbildīgs, lai programma tiktu īstenota kā neformālā izglītība, kā arī 
par drošību un skautu labsajūtu. 

 
Personīgā izaugsme 
Personīgā izaugsme palīdz katram skautam un gaidai apzināti un aktīvi iesaistīties savā 

attīstībā. Tā dod iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties individuāli - katram savā ātrumā un 
veidā, lai gūtu pārliecību par sevi un apzinātos sasniegto izaugsmi. Rīki, kas katram palīdz 
veidot un mērīt personīgo izaugsmi, ir 1) izvērtēšanas process pēc aktivitātēm, apzinoties to, 
ko iemācījušies 2) mērķi un prasības katrai darbības pakāpei un 3) dažādu programmu 
realizēšana,  caur kurām skauti un gaidas attīsta sevi dažādās pašu izvēlētās jomās un dažādos 
attīstības līmeņos.  
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Iesaistīšanās kopienā 
Skauti un gaidas ir aktīvi savās kopienās. Viņi gan iesaista savās aktivitātēs ne tikai 

skautus un gaidas, bet arī citus kopienu locekļus, kā arī iesaistās citu rīkotos pasākumos un 
akcijās, tā nesot skautu un gaidu vērtības plašāk sabiedrībā. Sadarbība ar kopienām ļauj 
skautiem un gaidām labāk izprast dažādus cilvēkus, kultūras, paaudzes, pieredzes un 
paplašināt savu redzesloku.  

 


