„Challenge: the Leader” – międzynarodowe warsztaty liderów skautowych
Kotlina Kłodzka, 4 – 10.08.2016 r.

W jaki sposób możemy opierać na wyzwaniach naszą codzienną pracę
i indywidualną ścieżkę rozwoju?
Jakie są główne wyzwania, z jakimi zmagamy się dzisiaj
jako instruktorzy harcerscy?
W jaki sposób, jako skautowi liderzy, możemy zmierzyć się
z obecnymi globalnymi wyzwaniami i współczesnymi problemami
(nietolerancja, radykalizacja, problemy międzykulturowe) w pracy z młodzieżą?

Na te pytania (i wiele innych) będziemy chcieli odpowiedzieć podczas międzynarodowych warsztatów
„Challenge: the Leader”. Podczas tygodniowego spotkania w gronie uczestników z Polski, Gruzji,
Azerbejdżanu i Węgier będziemy chcieli pokazać, jak ważne jest stawianie wyzwań w kształtowaniu
postaw i rozwijaniu umiejętności liderskich.
Jeśli zatem chcecie po raz kolejny przekroczyć granice – te geograficzne i te, które tkwią w Was
samych – i spotkać się z nami na skautowym szlaku, pełnym wyjątkowych doświadczeń i przeżyć
– zapraszamy do udziału w warsztatach!
Podczas warsztatów będziecie mieć okazję przeżyć międzynarodową skautową przygodę i zmierzyć
się
z
różnorodnymi
wyzwaniami:
fizycznymi,
psychicznymi
i intelektualnymi. Towarzyszyć im będą zajęcia warsztatowe, podczas których będziecie mogli
rozwinąć swoje umiejętności oraz zdolności z zakresu motywacji i komunikacji – a wszystko to
podczas pracy w międzynarodowym zespole, w którym odkrywać będziemy różnorodność kulturową
naszych krajów i bogactwo, jakie się z nią wiąże. Jednocześnie zastanowimy się, jakie są największe
wyzwania, z jakimi obecnie zmagamy się w naszej pracy z młodzieżą. Przedyskutujemy, w jaki
sposób
mierzyć
się
z takimi problemami, jak: rosnąca nietolerancja i negatywne postawy wśród młodych ludzi oraz w jaki
sposób możemy zastąpić te negatywne emocje pozytywnymi, poprzez pracę z młodzieżą opartą o
przygodę, przeżywanie i stawianie wyzwań. Wreszcie, zaplanujemy dalsze, wspólne, międzynarodowe
działania na przyszłość!

Uczestnicy:
20 liderów skautowych z Polski, Gruzji, Azerbejdżanu i Węgier (5 osób z każdego kraju)
Warunki uczestnictwa:






udział w całości przedsięwzięcia, w podanym poniżej zakresie czasowym,
stopień instruktorski min przewodnika,
wiek od 18 do 30 lat,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
gotowość do wykonywania zadań przygotowawczych i podsumowujących.

Termin:
4-10.08.2016 (to dni programu; przyjazd do końca dnia 3.08.2016r., wyjazd 11.08. 2016r. w
godzinach porannych)
Koszty:
Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w warsztatach. Wszystkie koszty pokryte będą ze środków
programu Erasmus+.
Zapewniamy:






transport z Opola do Kotliny Kłodzkiej i z powrotem,
zakwaterowanie (budynek/ namioty/ schronisko górskie – wszystko może się zdarzyć)
i pełne wyżywienie,
pokrycie kosztów programu, w tym zajęć przygodowych,
wyprawkę uczestnika,
wyjątkową międzynarodową przygodę 

Zgłoszenia:
Na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 22.07.2016 na adres:
opolska@zhp.pl

