Сојуз на извидници на Македонија

Извиднички одред “Димитар Влахов “- Велес
Школа за водачи на патроли “Зелениот Еди XII“
ВЕЛЕС - ГОЛОЗИНЦИ 2018 - ИЦ “ГОЛОЗИНЦИ” од 18-21.10.2018
Драги извидници,
почитувајќи ја глобалната стратегија за обука на кадри
на СИМ, извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес
ќе ја организира на Школи за водачи на патроли. За таа
цел Ве покануваме да земете учество на републичка
школа за обука на водачи. Сместувањето е во ИЦ “Голозинци“, каде што ќе се чувствувате удобно во вашата вреќа за спиење. Организаторот на школата ќе се потруди да
секој учесник добие: единствениот печатен прирачник
во СИМ за обука на водачи - “Водач на патрола“, патролен
дневник, марама, амблеми на школата, бележник со останат печатен материјал. За сето ова потребно е да уплатите 800,00 денари на нашата одредска жиро сметка:
200-0000037519-52 со назнака за “Школа за водачи “.
Нашата депонент банка е Стопанска банка со следниот даночен број: 4004996107353.
Доколку одлучите да земете учевство на оваа Школа, а во интерес за подобро организирање на истата Ве молиме средствата да ги уплатите најкасно до 12.10.2018 год. кој е и
последниот ден за пријавување. Во Велес на 18.10.2018 год. (четврток) треба да пристигнете до 17.00 часот од каде што организирано ќе заминем во ИЦ “Голозинци“. Сите
останати информации можете да ги добиете на следните телефонски броеви: извиднички одред “Димитар Влахов“ тел:
043-529–222 (од 20.00 до 21.30
секој ден), на следните броеви:
Ангелче Гушев 070-265-250, Бојан
Миклош 078-296-546 и Благојче
Ѓоргиев 072-306-490 и на e-mail:
scoutveles@gmail.com
и
на
www.scoutveles.org.mk. На оваа
Школа за водачи на патроли и јата
може да учествуваат само слушатели кои веќе наполниле 15
години и имаат интерес да водат
патрола. Во текот на денот ќе работиме и практично. Тоа ќе го правиме за да не ни биде досадно, а во меѓувреме и да научиме по нешто практично. Дојдете да
се забавуваме. После секој работен и напорен ден во вечерните часови ќе организираме
забава од секаков вид. И на крајот сите среќни и весели ќе ја завршиме школата со успех
и со докуметче за завршена Школа за водачи на патроли.

Програма на Школата за водачи
“Зелениот Еди XII“
АКТИВНОСТИ
Четврток - 18.10.2018
Игри за запознавање, поделба по патроли, изработка на патролна
симболика
Очекувања од школата/ што знам, што сакам да знам?
Вечера
Извидничка Фамилија (региони, WOSM)
Филм за Баден Пауел
Евалуација на денот
Петок - 19.10.2018
Доручек
Структура на Сојуз и Структура на Извиднички Одред
Патролен колектив (симболика, дружински и одредски дух)
Ликот на водачот
Ручек
Извиднички метод (униформа и ознаки, завет и закони, принципи)
Планирање на патролна средба (методи и форми на работа)
Вечера
Панел дискусија на тема „Извидникот во општеството“
Евалуација на денот
Сабота - 20.10.2018
Доручек
Презентација на програма „Компас“
Планирање на месечен, тромесечен и годишен план по категории
Хајк
Излет/ бивак/ логор
Ручек
Методологија на презентација
Презентирање на месечни, тромесечни и годишни планови
Духовност
Свечена Вечера
КЗП
Недела - 21.10.2018
Доручек
Презентација на активностите
Писмо до самиот себеси
Анкета за школата
Колективна евалуација
Старешина на ИО “Димитар Влахов“
м-р Ангелче Гушев

