
Тридцять порад виховнику або Як стати зразком для своїх юнаків. 

 

1. Пам’ятай, що те, ким ти є, так голосно говорить про тебе, що не завжди чути, що ти 

говориш. Тому сам дотримуйся Пластового Закону і Обов”язків так, як би ти хотів, 

щоб це робили юнаки. 

2. Не забувай, що в Пласті покарань немає. 

3. Хочеш зробити юнакові зауваження – зроби йому його наодинці. 

4. Не обговорюй з іншими проблеми виховання юнака в його присутності. 

5. Не кричи на юнацтво! 

6. Запам’ятай, що у кожного юнака є власні здібності і таланти і свій, неповторний 

малюнок особистості. 

7. Виховник є власністю свого гуртка, тому гурток має на нього певні права. 

8. Не вживай при юнаках слів, які не хочеш почути потім від них. 

9. Під час найбільших бешкетувань юнаків пам’ятай, що перед тобою всього лише 

діти, а не міжнародні терористи. 

10. Давай юнакові можливості для самореалізації, відповідальності. 

11. Похвали юнака, якщо він цього заслужив. І зроби це щиро! 

12. Інколи – навіть без приводу – посміхнися до юнака, дружньо поплескай його по 

плечу – в Пласті старші чи молодші, всі ми найперше є друзями. 

13. Ввечері на таборі чи мандрівці замість суворих окриків: “Спати!” розкажи юнацтву 

цікаву історію. 

14. День народження юнака – найбільше його свято. Не забудь привітати його разом із 

гуртком. 

15. Якщо завдання не дуже приємне – зроби його разом із юнаком. 

16. Намагайся загартувати юнацтво. Дай йому можливість фізичних навантажень. 

17. Слідкуй за чистотою і правильністю мови юнаків як і за їх одягом. 

18. Перед тим, як прийняти рішення, терпляче вислухай юнака. 

19. Слідкуй за веденням літопису гуртка. Записуй у нього смішні випадки його життя, 

забавні вислови, важливі події тощо. 

20. Навчися при необхідності сказати юнацтву “ні”. 

21. Ніколи не обіцяй юнакам того, що не збираєшся виконати. Але якщо пообіцяв – 

завжди виконай. 

22. Інколи дозволь собі пограти і “подуріти” з юнацтвом на рівних. 

23. Дай відповідь на питання юнака, навіть найбільш каверзні. 

24. Заохочуй юнацтво до праці, допомоги в Пластовій домівці. 

25. Створюй гурткові/курінні традиції, наприклад, гурткове гасло чи святкування 

річниці створення гуртка/куреня. 

26. Не вважай час, проведений з юнаками втраченим для себе. У юнацтва можна 

багато чому навчитися. 

27. Навчися визнавати свої помилки. Визнавши свою неправоту перед юнаками, 

скоріше здобудеш у них повагу, ніж втратиш її. 

28. Якщо зробив помилку – виправи її, а не переживай через власну недосконалість. 

29. Пам’ятай, що найкраще запам’ятовуєш тоді, коли щось робиш, а не тоді, коли 

слухаєш. Дай юнакові можливість вправлятись у тому, чого він має навчитися. 

30. Плекай у юнаках більше сумління, ніж послух. 
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