Kde lze woodcrafterskou výchovu použít

Zde se dočtete, kde všude se dá výchova v duchu lesní moudrosti využít. Třeba najdete
netušenou inspiraci právě pro váš kolektiv. Woodcraft se dá použít skoro všude!
Systém výchovy podle lesní moudrosti je pružný, takže se dá využít v různé
míře a v různých formách, v rozmanitých skupinách a organizacích i mimo klasickou organizaci s kmeny nebo oddíly. Program je možno aplikovat
• ve woodcrafterských kmenech, ve skautských, tábornických a turistických
oddílech,
• ve školních kroužcích, družinách a na školách v přírodě,
• ve střediscích ekologické výchovy,
• ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže,
• na táborech,
• v lesních mateřských školkách a lesních klubech pro nejmenší děti,
• ve společenstvích rodin,
• při práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže,
• a všude tam, kde je touha učit se a zkoušet si stále něco nového, co souvisí
s šetrným aktivním pobytem v přírodě.

Woodcrafterské kmeny, skautské, tábornické
a turistické oddíly
Woodcrafterské kmeny, skautské, tábornické aj. oddíly, které se pravidelně
celý rok věnují práci s dětmi a mládeží, jsou ideálním místem pro formování
povahových vlastností dětí. Náčelník kmene nebo vůdce takové skupinky dětí by
se měl od počátku zamýšlet nad tím, jaký by měl kmen být, jaký v něm povládne
duch, k čemu bude směřovat. Tzn. jaký bude kmen za rok, za dva roky, za pět let,
jak se lidé v kmeni budou k sobě chovat, co se po nich bude vyžadovat? Co bude
tvořit kmen kmenem a co udělá z několika dětí partu lidí, kteří spolu budou chtít
vyrůstat, společně něco dělat, objevovat a tvořit, a hlavně společně se radovat
a stát při sobě, když bude některý z nich v nesnázích? Tato vzájemná soudržnost
odlišuje celoročně fungující kmen od příležitostných kroužků a na náčelníkovi
kmene je, aby dal kmeni ducha i motivaci, a dohlížel nad dobrými vztahy mezi
dětmi navzájem.
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Jak začít pracovat se Svitkem březové kůry

Začít s woodcrafterským programem může každý sám nebo se skupinou lidí,
jednoduše okamžitě. Stačí si pořídit některou z příruček zaměřenou na woodcrafterský systém orlích per pro cílovou věkovou kategorii a vybrat si činnosti,
které jsou dané skupině nejbližší. Lze uspořádat odpoledne na dětském hřišti
s plněním několika korálků nebo činů. Lze se zaměřit na jednu činnost nebo
oblast a té se věnovat do hloubky. Anebo vytvořit motivaci pro děti – nejzákladnější třeba založenou na povídce Stoupání na horu – a uskutečnit ji v tábornickém oddíle, se třídním kolektivem, s několika spřátelenými rodinami, v kroužku
nebo na letním táboře. Výhodné je kontaktovat některou již fungující woodcrafterskou skupinu a navázat s ní spolupráci, což nám umožní lépe pochopit ideu
woodcraftu, na níž je systém orlích per navázán.

Jak činy plnit
Pro všechny věkové kategorie platí při plnění orlích per (korálků) několik
pravidel.
Plnění činů by nás mělo v prvé řadě bavit. Každý si jistě nejdříve vybere to, co je
mu blízké, co umí. Ale ve skupině se navzájem inspirujeme, povzbuzujeme a leckdy dokážeme i to, s čím jsme nikdy nepočítali. „Činění“ věcí, které jsme nikdy
předtím nedělali, je ohromným dobrodružstvím poznávání. Vlastní udělení orlího pera je jen dokladem, že jsme dosáhli určité úrovně znalostí či dovedností.
Platí zásada férového jednání – orlí pero je třeba splnit přesně podle zadání
a doložit jeho splnění. Výrok „to už jsem určitě někdy dokázal, to bych uměl
atd.“ nelze brát v potaz.
Již udělená orlí pera zůstávají jejich majiteli jednou provždy. Dané orlí pero
lze udělit pouze jednou. Výsledkem splnění orlího pera je vnitřní pocit, že jsem
ze sebe vydal nejlepší výkon, jaký jsem mohl, a když se mi to ani tak nepovedlo,
mohu na tom pracovat.
Pokud nevím, nebojím se zeptat. Každý čin má svého autora. Je tedy možné
mu adresovat dotaz – anebo se zeptat někoho ve svém okolí. Na webu LLM www.
woodcraft.cz je on-line rubrika dotazárna, v níž lze najít mnoho otázek ohledně
jednotlivých orlích per a odpovědí přímo od autorů nebo garantů těchto činů.
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Plnění vybraných činů si děti ve věku Malé lóže mohou vyzkoušet prostřednictvím interaktivní webové aplikace Stoupání na horu (www.stoupaninahoru.cz).

Jak činy hodnotit
Ve všech kmenech, oddílech a jiných skupinách, kde se plní woodcrafterské
činy, by měla být ustavena Rada orlích per (ROP). Jejími členy jsou ti nejzkušenější členové kmene s dobrým úsudkem. Zasedání ROP se koná většinou před
kmenovým sněmem formou přátelského posezení, kde každý, kdo chce sněm
požádat o uznání nějakých činů, vysvětlí členům rady, jak činy splnil, dle požadavků činu předloží odpovídající podklady (výrobky, kresby, záznamy, fotografie apod.). Rada posoudí, zda byly činy splněny v souladu se zadáním ve Svitku
březové kůry – Knize orlích per a mistrovství.
Pokud si ROP není jistá, zda byl čin splněn v souladu s danými podmínkami, může rozhodnutí o udělení orlího pera postoupit rozhodnutí členům kmene nebo skupiny na slavnostním kmenovém sněmu. Žadatel pak může popsat
plnění činu, případně předvést výsledek (například sporný výrobek). Účastníci
sněmu pak rozhodnou hlasováním.
Členové LLM si mohou evidovat svá uznaná orlí pera, mistrovství a tituly
v elektronickém Registru orlích per. V jiných skupinách doporučujeme vést si
evidenci uznaných orlích per, mistrovství a titulů pro jednotlivé členy.
V případě uznávání korálků z Korálkového zápisníku pro skřítky je celý proces
jednodušší – je třeba, aby děti chápaly, jakého cíle mají dosáhnout. Jako podklad
pro uznání korálků mohou sloužit údaje zaznamenané přímo v zápisníku Korálkové činy pro skřítky, případně jiné zápisky, předložené výrobky apod. Uznávající
osobou je obvykle rodič nebo vychovatel dětské skupiny. Na tomto dospělém
pak leží břímě rozhodování, zdali byly podmínky splněny v dostatečné kvalitě
úměrné věku a schopnostem dítěte.
Podrobněji se o zásadách plnění činů píše v knížkách Svitek březové kůry
– Kniha orlích per a mistrovství, Svitek březové kůry pro Malou lóži, Orlí pera
a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery a Korálkové činy pro skřítky.

Jak orlí pera a tituly uznávat
Ten, kdo něco dokázal, si zaslouží, aby mu jeho orlí pero bylo předáno ve slavnostní chvíli. Indiáni udělovali orlí pera také tak – ten, kdo chtěl ve své čelence
nosit další orlí pero, musel předstoupit před ostatní a vysvětlit (řečí nebo tancem) jim svůj důvod.
Pro woodcraftery je takovou slavnostní příležitostí sněm. Jedná se o shromáždění všech členů woodcrafterského kmene nebo společenství a přizvaných hostů.
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Sněm může mít mnoho podob. Může se konat uvnitř i venku – pro podrobnější
návod odkazujeme na knihu Kmenové zřízení.
V nejjednodušší podobě se všichni shromáždí kolem ohně (případně svíček,
koná-li se sněm v místnosti). Obřadník sněmu (obvykle tzv. „ohnivec“) oheň
v tichosti zapálí a pronese krátké přivítání s citací woodcrafterského zákona.
Během sněmu platí několik jednoduchých pravidel, například:
• Každý může říci, co má na srdci, pokud je mu uděleno slovo.
• Nikdo neruší, neodchází, nejí, nepije, nepovaluje se, nepobíhá.
• Oheň má na starosti pouze obřadník sněmu. Ten také sněm řídí.

Průběh sněmu Ligy lesní moudrosti

sněmovní signál

zapálení ohně třecími dřevy

sněmovní oheň

v kruhu kolem ohně

Sněm slouží k projednání důležitých věcí společenství, k udílení orlích per
a titulů, ale i k zábavě; je vhodné do programu zařadit píseň nebo krátkou hru,
zvláště, jsou-li přítomny děti.
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