Vasaros mokymų „Stiprūs įvairovėje“ programa
Laikas
7:30 – 8:00

Atvykimas (12 d.)

I DIENA (13 d.)

II DIENA (14 d.)

III DIENA (15 d.)
IV DIENA (16 d.)
Kėlimasis, mankšta

8:00 – 9:00
Geresnis savęs ir grupės
pažinimas įveikiant
Mokymasis teikti pirmą
„Socialinio suflerio“
pagalbą žygio metu.
iššūkių trasas.

Dirbtuvės: maisto
gamyba žygio metu

11:00 – 11:30

Pasiruošimas žygiui

Išvykimas nuo 9 val. iki 12
val.

Jaunimo galimybių
karuselė

Išvykimas nuo 9 val. iki 12
val.

Arbatos pertraukėlė
Geresnis savęs ir grupės
Žygio eigos pristatymas
pažinimas įveikiant
ir tikslų išsikėlimas,
„Socialinio suflerio“
maršrutų pasirinkimas.
iššūkių trasas.

11:30 – 13:00

Pažintis su Lietuvos
Žygis
kariuomene ir diskusija

13:00 – 14:30

Pietūs

14:30 – 16:00
Atvykimas nuo 16 val.

16:30 – 18:00

18:00 – 19:00

Geresnis savęs ir grupės
Dirbtuvės: naudojimasis Dirbtuvės: kuprinės
pažinimas kuriant
kompasu, orientavimasis susikrovimas, apranga
filmukus kartu su „Meno
pagal žemėlapį
žygio metu
aviliu“.
Arbatos pertraukėlė
Geresnis savęs ir grupės Dirbtuvės: avarinės
pažinimas kuriant
procedūros ir jų
Laisvas laikas arba
filmukus kartu su „Meno valdymas, išgyvenimo
darbo grupės
aviliu“.
įgūdžiai.
Laisvas laikas arba darbo Laisvas laikas arba darbo Susitikimas su
grupės
grupės
olimpiečiais

19:00 – 20:00

21:00 – 22:30

Išsamus žygio aptarimas

Ryto ratas savoje šeimynoje

9:45 – 11:00

20:00 - 21:00

Išvykimas (18 d.)

Pusryčiai

9:00 – 9:30

16:00 – 16:30

V DIENA (17 d.)

Žygis

Interaktyvi paskaita su
„Active Citizens“ apie
jauną žmogų, kaip
valstybės kūrėją.

Žygio ir socialinės
Laisvas laikas /
medijos kampanija
laikas pabaigti darbus
„Stiprūs įvairovėje“
Laisvas laikas arba
darbo grupės

Mokymų įsivertinimas

Vakarienė
Stovyklos atidarymas,
vadovų prisistatymas.
Susipažinimas savo
„šeimynoje“, lūkesčių
mokymams
formulavimas.

Dienos aptarimas
„šeimynoje“

Dienos aptarimas
„šeimynoje“

Dienos aptarimas
„šeimynoje“

Žygio aptarimas

Baigiamoji refleksija savo
„šeimynoje“.

Įvairių Europos šalių
tautiniai šokiai su
„Goštauta“

Naktinis žaidimas
„Druskos gabenimas“

Pirtis, baseinas ir
boulingas

Pirtis, baseinas ir
boulingas

Nuotraukų peržiūra.
Laužas.

22:30 – 23:00

Vakaro kakava pavėsinėje ir ruošimasis miegoti

23:00 – 7:30

Tylos laikas

Naujausią programos versiją galite rasti www.socialinis-sufleris.lt

